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Опис дисципліни
Дисципліна “Топографія” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних
навичок що пов’язані з вирішенням завдань за допомогою топографічних картах і користування ними в наукових
дослідженнях, практичній та навчальній діяльності.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Топографія як наука.

Знати предмет, об‘єкт, задачі, методи досліджень
топографії, аналізувати важливість значення
топографії для науки.

Тести

4/4

2. Системи координат.

Знати визначення ліній, площин і поверхні
відносності в топографії. Аналізувати фізичну і
геометричну модель планети Земля. Вміти
визначати глобальні системи координат,
орієнтування ліній, абсолютні і відносні висоти
точок.

Тести

2/2

3. Місцевість та її
елементи. Основні види
місцевості.

Вміти визначати характер місцевості, типові форми
рельєфу, грунтово-рослинний покрив, місцеві
предмети-орієнтири, основні види місцевості.

Тести

2/2

4. Основні способи
вивчення місцевості.

Вміти визначати загальний характер місцевості,
вміти вивчати місцевість шляхом безпосереднього
огляду і обстеження, за допомогою карти, та за
аерофотознімками.

Опитування

4/4

5. Орієнтування на
місцевості без карти.

Знати сутність та способи орієнтування на
місцевості, способи визначення напрямів за

Опитування

1

сторонами горизонту, вміти орієнтування за
зірками, визначати відстані на місцевості та
володіти способами орієнтування на місцевості.
2/2

6. Основні властивості
картографічного
зображення земної
поверхні.

Знати основні властивості картографічного
зображення земної поверхні, вимоги до нього,
математичну основу карт, розграфлення і
номенклатура топографічних карт, Картографічні
умовні знаки та поняття про картографічну
генералізацію.

Опитування

4/4

7. Розграфлення і
номенклатура
топографічних карт.

Володіти основними принципами розграфлення і Опитування
номенклатура топографічних карт. Вміти читати
картографічні
умовні
знаки
використовиючи
картографічну генералізацію.

2/2

8. Зміст топографічної
карти.

Вміти читати топографічні катти,напости на карти
фізико-географічні елементи, населенні пункти,
промислові, сільськогосподарські та соціальнокультурні об 'єкти, геодезичні пункти ти визачати
кордони та межі.

Опитування

2/2

9. Повнота, вірогідність і
точність топографічних
карт.

Володіти навиками встановлення повноти,
вірогідність і точність топографічних карт, точністі
вимірів по картах, вміти читати спеціальні карти та
плани міст, топографічні карти шельфу та
проводити підготовку карти до роботи.

Опитування

4/4

10. Підготовка карти до
роботи.

Спеціальні карти та плани міст. Топографічні карти
шельфу. Ознайомлення з картою. Складання карт.

Опитування
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Заліковий модуль 1 – тестування, поточне опитування

20

Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота) – тести,
теоретичні і практичні завдання

20

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне
опитування)

20

Заліковий модуль 4 (екзамен)

40
3

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

