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1. Профіль дисципліни 
 
 
 
 
 

Кафедра біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 Природничі науки 
Спеціальність: 103 Науки про землю 
Освітньо-професійна програма: Науки про землю 
Кількість кредитів – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки – 2, семестр – 4 
Компонент освітньої програми: обов’язковий 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач  Половка Сергій Григорович, Климчик Ольга Миколаївна 

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
eco-bezpeka/m-sklad-eco-bezpeka/klimchik-olga-mikolajivna 

Контактна інформація 0674404620, olga-su@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle відсутня 

Консультації Онлайн консультація через Viber чи Skyp за 
домовленістю із студентами 

 
3. Анотація до дисципліни 

Навчальна дисципліна «Топографія з основами геодезії» є однією з основних 
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців – бакалаврів з 
наук про Землю.  

Топографія вивчає геометрію земної поверхні, займається отриманням точних даних 
про форми земної поверхні (при вивченні рельєфу), про розташування на ній природних 
об'єктів ситуації, а також об'єктів ситуації, побудованих людиною. Як метод вивчення земної 
поверхні виступає топографічна зйомка, яка виконується відповідними методами з 
використанням різних геодезичних приладів. Топографія є одним з розділів наукової і 
науково-практичної дисципліни «геодезія». Геодезія – наука, яка вивчає фігуру і розміри 
Землі, а також її гравітаційне поле, методи і способи визначення форми і розмірів Землі і її 
частин, що забезпечують необхідну точність у визначенні координат точок місцевості. Якраз 
методами і способами зйомки місцевості і займається топографія.  

Одним з найважливіших напрямків топографії є забезпечення різних організацій 
картографічними матеріалами на досліджувану (освоювану) територію, рішення інженерно-
геодезичних задач при проведенні спеціальних досліджень, що проводяться на земній 
поверхні і в її надрах. 

Курс з дисципліни «Топографія з основами геодезії» складається з трьох змістовних 
модулів (ЗМ), що поєднані за ознакою відповідності обсягу та змісту навчальної інформації: 
ЗМ1 «Основні положення топографії та геодезії», ЗМ2 «Геодезичні вимірювання», ЗМ3 
«Прийоми аналізу за картами».  

 
 



4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії» є формування у 

майбутніх фахівців системи знань про закономірності будови поверхні Землі, способи її 
вимірювання й відображення на топографічних картах, методи аналізу топографічних та 
загально-географічних карт і використання тематичних карт, орієнтованих на раціональне 
використання й охорону природних ресурсів. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 24  
Практичні / лабораторні 28  
Самостійна робота 98  
Разом 150  

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: змішаний – поєднання традиційних форм навчання з 
елементами електронного навчання через систему Moodle. Для заочної форми навчання 
поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
  

за
/п

 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Основні положення топографії та геодезії 
1 Т1 Вступ до курсу «Топографія з основами геодезії» 2  
2 Т2 Математичні основи картографування Земної поверхні 2  
3 Т2 Системи координатні у геодезії та на картах 2  
4 Т3 Розвиток геодезичних мереж держави 2  
5 Т3 Основи картографічного зображення місцевості 2  

Змістовий модуль 2. Геодезичні вимірювання 
6 Т4 Прилади вимірювання кутів та відстаней на місцевості 2  
7 Т5 Орієнтування на місцевості 2  
8 Т5 Окомірна зйомка місцевості 2  
9 Т5 Основи горизонтальної теодолітної зйомки 2  
10 Т5 Основи тахометричної зйомки 2  

Змістовий модуль 3. Прийоми аналізу за картами 
11 Т6 Картографічні методи досліджень 2  
12 Т6 Системи супутникової навігації та інтернет-ресурс. 

Держгеокадастр  2  

Разом: 24  
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Вага кожної активності 
здобувача вищої освіти 

Лекції – 2 бали за 1 лекцію, всього 24 бали;  
Практичні – 2 бали за 1 заняття, всього 28 балів; 
Самостійна робота – 8 балів. 

Вимоги до курсової 
роботи (проєкту) Не заплановано 



Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 
студентів проводиться у вигляді семестрового іспиту. Підсумкова 
кількість балів за іспит (бали заокруглені до цілого числа) 
складаються із суми балів за відповіді на питання 
екзаменаційного білету. Мінімально можлива кількість балів, 
отриманих на іспиті, дорівнює 5, максимально можлива – 40. 
Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 
згідно кредитно-трансферної системи організації освітнього 
процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається 
за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 
60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного 
курсу з навчальної дисципліни, сума балів, одержаних за 
результатами поточного контролю за всі види занять дорівнює 60 

 
6. Результати навчання 

В результаті засвоєння дисципліни формуються такі програмні результати навчання: 
ПР04. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні 

моделі в галузі наук про Землю. 
ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, 

інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку 
геосфер. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір і використовувати польові та лабораторні методи для 
аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів. 

  
7. Пререквізити 

Знання та навички, якими повинен володіти здобувач вищої освіти, щоб приступити до 
вивчення дисципліни, формуються в результаті вивчення таких попередньо прослуханих 
дисциплін: вища та прикладна математика; інформаційні технології. 
 

8. Політики дисципліни 
Студентам рекомендується відвідувати лекційні та практичні  заняття, оскільки лекція є 

основною формою проведення навчальних занять у ВНЗ, призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу, а метою практичного заняття є розширення, поглиблення й 
деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та у процесі самостійної 
роботи, і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Форма проведення лекцій передбачає не лише надання лектором теоретичного 
матеріалу, а й залучення студентів до навчального процесу у вигляді діалогу для найкращого 
розкриття теми лекційного заняття. Здобувачам вищої освіти рекомендовано вести конспект, 
оскільки на лекційних заняттях наводяться теоретичні основи та розкривається сутність 
порушеного проблемного питання. Пропущені лекції студенти мають відпрацювати у 
визначені терміни та представити викладачу під час консультації, практичного заняття або за 
попередньою домовленістю з викладачем у інший спосіб. 

Завдання, передбачені програмою і винесені на практичні заняття, мають бути вико-
наними у повному обсязі. При виконанні індивідуальних завдань у вигляді реферату або 
науково-дослідної роботи не припустиме порушення академічної доброчесності. 

Значна частина теоретичного матеріалу, згідно вимог сучасної вищої школи, відведена 
на самостійне опрацювання, оскільки самостійна робота є основним засобом засвоєння 
студентом навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Індивідуальні завдання студента мають виконувати під час самостійної роботи в бібліотеці з 
науковими, фондовими матеріалами та періодикою з використанням сучасних засобів 
отримання інформації (мережі INTERNЕT) тощо. З метою забезпечення можливості для 



самостійного опрацювання навчального матеріалу, а також забезпечення рівного доступу до 
здобуття вищої освіти особами з особливими потребами, усі навчальні матеріали з 
дисципліни розміщені в системі дистанційного навчання ЖНАЕУ. Також, у разі необхідності 
студенти можуть отримувати консультацію викладача, використовуючи електронну пошту 
чи месенджери (Viber або Skype). 

Студенти також можуть отримати додаткові бали за позапрограмну ініціативну роботу, 
зокрема за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у наукових 
конференціях  та  за наукові публікації. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів проводиться 
у вигляді семестрового іспиту. Форма проведення іспиту – відповіді на питання екза-
менаційного білету. Студент не може бути допущеним до складання іспиту, якщо не виконав 
передбачені програмою завдання і не отримав відповідної кількості балів. Підсумкова оцінка з 
дисципліни розраховується, як сума балів, отриманих під час поточного контролю, та балів, 
отриманих на іспиті. Здобувача вищої освіти слід вважати атестованим, якщо сума балів 
підсумкового контролю успішності становить 60 і більше балів.  

 
9. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій.  

Практичні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах з 
використанням устаткування (ПЕОМ), пристосованого до умов навчального процесу.  

На ПЕОМ установлено програмне забезпечення: операційна система; пакет Microsoft 
Office; програма визначення номенклатури карт «GeoNomenkl»; програма переведення 
географічних координат у номенклатуру карт (Интернет http://vinek.narod.ru/mapname.html; 
https://www.liveinternet.ru/users/n-arheolog/post113731287/); програма розв’язання прямої та 
зворотної геодезичної задачі; програми обчислення теодолітних ходів. 

 
10.  Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 
1. Закон України від грудня 1998 р.  «Про топографо-геодезичну та картографічну 

діяльність».  
2. Постанова Кабінету Міністрів України від листопаду 1992 р. № 622  «Положення про 

Головне управління геодезії, картографії та кадастру».  
3. Указ президента України за № 606/99 від червня 1999 р. «Положення про Головне 

управління геодезії, картографії та кадастру».  
4. Постанова Кабінету Міністрів України від січня 2015 р. № 15 «Про Державну службу 

України з питань геодезії, картографії та кадастру». 
5. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії : Навчальний 

посібник. Львів, 2006. 248 с. 
6. Берлянт А. М. Картография. М., 2002. 336с. 
7. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії. К., 1993. 56 с. 
8. Козаченко Т. I., Пархоменко Г. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання : навч. 

посіб. / під ред. А. П. Золовського. Вінниця, 1999. 328 с. : 81 іл. 
9. Національний атлас України. К.; ДНВП «Картографія», 2007. 440с., іл. 
10. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: навч. посіб. Київ, 2003. 208 с.  
11. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи.  

К., 2005. 292 с. 
12. Топографія з основами геодезії / За ред. А. П. Божок К., 1995. 280 с. 
13. Топографо-геодезичеокие термины: Справочник / Б. С. Кузьмин, Ф. Я. Герасимов, В. 

М. Молоканов и др. М., 1989. 261 с. 
14. Умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 

Затверджено наказом Мінекоресурсів України від 27.08.2002 р. №330. 
15. Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. Картографія з основами топографії. ч. I. Топографія : 



навч. посіб. Вінниця, 2014. 132 с.   
 
Допоміжні 

1.Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757–94. К.: Держстандарт України, 1994. 
96 с. 

2.Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. К. Вища школа, 1993. 
3.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. М., 

1985. 152 с. 
4.Левицький И.Ю., Ивглевская  Я.В. Решение задач по географическим картам М.:, 1995. 
5.Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д. Багатоспектральні методи дистанційного 

зондування Землі в задачах природокористування / за ред. Лялько В.І., Попова М.О. К., 2006. 
356 с. 

6.Ратушняк Г. С. Інженерна геодезія. К., 1992. 262 с. 
7.Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Використання топографічних карт і планів при 

проектуванні споруд. Вінниця, 1997. 125 с. 
8.Топографо-геодезические термины. Справ очник / Кузьмин Б.С. и др. М., 1983. 261 с. 
9.Шевченко В. Дивосвіт геозображень. К., 2007. 252 с. 
  
Наукові збірники 
1. Геодезія і картографія 
2. Вісник геодезії та картографії. 
3. Український географічний журнал. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Климчик О. М. «Топографія з основами геодезії». Електронний курс методичних 
рекомендацій до виконання завдань практичних занять з дисципліни «Топографія з основами 
геодезії» (файл розширення *.ехе). 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного університету. 

3. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки Житомирської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 
(0412) 37-84-33), 

4. Репозитарій університету. 
 
 

Викладач                                   ________________  (О.М. Климчик)    
 
Гарант освітньої програми    ________________  (С.Г. Половка)     
 
Декан факультету                   ________________   (Є.М. Данкевич) 
 
Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від « « 28 » серпня 2020 р. 
 
Завідувач кафедри                     ________________ (М.М. Світельський)        
 
Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету 
Протокол № 1 від « 31 » серпня 2020 р. 
 
 
Голова НМК факультету         _________________ (О.В. Іщук) 

http://www.lib.zt.ua/
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