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Опис дисципліни
Головним завданням вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про історію становлення
цифрової картографії, отримують основні компетентності із основ цифровоїгеодезії та картографії,
фотограмметрії, геоматики, математичного моделювання, що представляють собою комплекс знань, що
дозволятиме орієнтуватися при виборі спеціалізованих геоінформаційних систем при виконання професійних
обов’язків.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

Тема 1. Цифрова
картографія як наука.

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

Тести,
питання

4/4

Тема 2. Вимірювальні
прилади та устаткування.

Знати основні принциби роботи та вміти
застосавувати прилади для польових
картографічних робіт, прилади для камеральних
робіт, фотограмметричне устаткування.
маркшейдерські інженерні прилади.

Тести,
питання

2/2

Тема 3. Цифрова модель
фізичної та віртуальної
реальності.

Знати призначення карти та класифікація
картографічних моделей та картографічних творів.
Елементи цифрової карти. Володіти способами та
прийомами орієнтування на місцевості за
допомогою карти.

Тести,
питання

2/2

Тема 4. Картографічні
умовні позначення.

Розуміти сутність умовних позначень, мову графіки
та інтелектуальну мову карти та алгоритм читання
карти.

Тести,
питання

2/2

Тема 5. Цифрові
картографічні системи та
технології.

Знати основне призначення іа галузі сучасного
застосування цифрового картографування та
складові геоінформаційної системи.

Тести,
питання
1

Вміти аналізувати сучасні програмні продукти ГІС
від провідних виробників геоінформаційних
картографічних пакетів.
2/2

Тема 6. Картографічні
ресурси та сервіси
інтернету.

Знати основні принципи роботи картографічного
ресурсу. Вміти відрізняти геопртал від
картографічного ресурсу та користуватись
сучасними геопорталами.

Тести,
питання

4/4

Тема 7. Глобальні
навігаційні супутникові
системи.

Володіти навиками використання супутникової
навігації, супутниковими туристичними
навігаторами та навігаторами мобільних пристроїв.

Тести,
питання

4/4

Тема 8. Проектування,
дизайнерське
оформлення та технологія
видання карт.

Знати основні види робіт зі збирання й
систематизації вихідних картографічних матеріалів,
технологію проектування умовних позначень та
легенд карт.

Тести,
питання

4/4

Тема 9. Картографічне
забезпечення
функціонування сфери
обслуговування.

Знати призначення та вміти застосовувати карти в
геодезичній та землевпорядкувальній роботі.

Тести,
питання

2/2

Тема 10. Сучасні
технології організації
доступу до цифрових
карт.

Вміти користуватись віддаленим доступом до баз
даних з використанням телекомунікацій та
проводити обмін даними при здійсненні
землеустрою території.

Тести,
питання
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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

Модуль 1 (теми 1-4) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 (теми 1-7) – теоретичні питання, розв’язки задач

40

Модуль 3 (КПІЗ)

30

●

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

3

