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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Цифрові плани і карти» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи створення 

цифрових карт і планів на основі сучасних технологій та програмно-

технологічних комплексів, методи комп’ютерного збору вихідних даних, 

створення, редагування, оновлення, збереження та архівування значної 

кількості картографічного матеріалу, основ цифрового картографування, 

технічних засобів створення цифрових баз даних, автоматизованих методів 

опрацювання цифрового топографічного матеріалу у базах даних, основах 

розробки та перспективах автоматизації цифрового картографування. 

 Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Цифрові плани і карти» тісно 

пов’язані з дисциплінами «Геодезія» (планові та висотні геодезичні знімання, 

використання геодезичних даних для створення цифрових карт, фігура Землі, 

географічні, геодезичні та прямокутні координати, умовні знаки для 

топографічних карт), «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 

(ортофотоплани, використання фотограмметричних матеріалів для створення 

цифрових карт), «Картографія» (основи класичної картографії. картографічні 

умовні знаки, методи та засоби картографічного відображення, способи 

картографічного зображення), «ГІС і бази даних» (побудова баз даних та 

СУБД, основи геоінформаційного тематичного картографування). 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Сутнісні аспекти цифрового картографування. 

2. Технології складання та редагування цифрових карт. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрові плани і 

карти» є формування у студентів професійних знань та вмінь по 

проектуванню та створенню цифрових карт та планів за допомогою 

сучасного програмного забезпечення.  

1.2. Основне завдання вивчення дисципліни «Цифрові плани і карти» 

полягають у формуванні в студентів теоретичних знань і практичних 

навичок використання геоінформаційних технологій у картографії з метою 

створення цифрових карт і планів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повиненні: 

знати: 

- технології геоінформаційного картографування; 

- джерела інформації для створення карт; 

- стандартизація в галузі баз знань та баз даних картографування земель; 

- апаратне і програмне забезпечення геоінформаційного картографування; 

- формати даних та вміти їх правильно використовувати; 

- призначення класифікаторів та кодифікаторів; 

- скдадання карт на основі векторної моделі; 

- етапи підготовки введення растрової основи у ГІС ArcGIS-ArcMap 

вміти: 

- створювати базові картографічні шари; 

- моделювати та реалізовувати складові геоінформаційного картографування; 

- формувати масив топографічних умовних знаків в ArcGIS-ArcMap та знаків 

для окремих тематичних шарів (зокрема сільськогосподарських угідь); 

- здійснювати компоновку карти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин, 4,5 

кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг дисципліни 

Змістовний модуль 1. Сутнісні аспекти цифрового 

картографування  

1.1. Загальні відомості про цифрові карти і плани. Мета, структура, 

предмет і значення курсу. Основні поняття та визначення. Головні переваги 

цифрових (електронних) карт порівняно з паперовими. Вимоги до цифрових 

карт та планів. Національні банки цифрової картографічної інформації. 

1.2. Інформаційне, технічне та нормативне забезпечення створення 

цифрових карт та планів. Джерела інформації, що використовуються при 

створенні ЦК. Технічне забезпечення процесу цифрового картографування з 

використанням паперових ВКМ. Програмні засоби для роботи з 

просторовими даними. Законодавчі та нормативні документи в галузі  

складання ЦК. Вимоги до цифрових карт та планів. 

1.3. Зміст цифрових карт та планів. Об’єктний склад ЦК. 

Класифікація та кодування картографічної інформації. 

1.4. Цифрові моделі об’єктів. Представлення інформації про об’єкти 

місцевості на цифрових картах та планах.Типи цифрових моделей 

об’єктів. Растрові (дискретні) цифрові моделі об’єктів. Вектоні цифрові 

моделі об’єктів. Моделі бази даних. 

Змістовний модуль 2. Технології складання та редагування 

цифрових карт  

2.1. Етапи створення цифрової карти. Структуризація етапів 

геоінформаційного картографування. Планування та обробка первинної 

інформації. Моделювання та реалізація бази геопросторових даних. Введення 

просторових даних. Моделювання просторової інформації. Складання 

цифрової карти. 

2.2. Введення атрибутивної інформації. Сутність роботи з 

атрибутивними даними. Технологія введення атрибутивних даних. Контроль 

і редагування атрибутивних даних. Контроль і редагування атрибутивних 

даних 
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2.3. Способи і технології цифрування інформації. Оцінка якості 

вихідних паперових картографічних матеріалів. Сканування, векторизування, 

геокодування. Програмне забезпечення цифрування даних. Методи 

автоматизованої генералізації. 

2.4. Критерії якості цифрової карти. Правильність прив’язки 

растрового зображення вихідного карт матеріалу (ВКМ). Геометрична  та 

атрибутивна точність.Топологічна коректність цифрової карти. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бондаренко Е.Л. Геоінформаційне еколого-географічне картографування.– 

К.: Фітосоціоцентр, 2007.–272 с 

2. Бурачек В.Г. Основи геоінформаційних систем / В. Г. Бурачек, О. О. 

Железняк, В.І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ «Видавництво«Аспект-

Поліграф», 2011 – 512 с. 

3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов/ Ю.Б.Баранов, 

А.М.Берлянт, Е.Г.Капралов и др. –М.: ГИС-Ассоциация, 1999.–204 с. 
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Тикунов В.С. и др.; Под ред. В.С. Тикунова.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.– 480 с. 

5. Географічні інформаційні системи / За ред. М. Ван Мервіна, С.С. Кохан. – 

К., 2003. – 208 с. 

6. Абламейко С.В., Апарин Г.П., Крючков А.Н. Географические 

информационные системы. Создание цифровых карт. – Мн.: Ин-т техн. 

кибернетики НАН Беларуси, 2000. – 276 с. 

7. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний 

посібник/ За заг.ред. О.О. Світличного.– Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2006.–295 с 

Допоміжна 

1. Абламейко С.В., Крючков А.Н. Информационные технологии создания и 
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обновления цифровых и электронных карт местности // Информатика. – 2004. 

– №2. – С.86-93.7. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. 

Основы.– М.: Издательство, 1999. – 490 с. 

2. Національний стандарт України «ДСТУ ISO 19101:2009 Географічна 

інформація. Еталонна модель (ISO 19101:2002, IDT)»// 2009-10-15. 

3. Руководство пользователя. MapInfo Professional. – MapInfo Corporation? 

Troy, New York. – 2000. 

4. СОУ 742-33739540 0012:2010 "Комплекс стандартів. База топографічних 

даних. Правила кодування та цифрового опису векторних даних" Том 2 // 

30.09.2010. 

Інформаційні ресурси 

1. Карпінський Ю. О., Лященко А. А. Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/Bitstream/ntB/10582/1/37.pdf 

2. Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) [Електронний ресурс] 

// [сайт] / Режим доступу: http://www.epa.gov/geoss/– назва з екрану. 

3. Grass GIS. [Електронний ресурс] // [сайт] / Режим доступу: 

http://grass.osgeo.org/ – назва з екрану. 

4. Каталог програмного забезпечення MapInfo Professional [Електронний 

ресурс] // [сайт] / Режим доступу: http://www.geoguide.com.ua/ 

software/software.pHp?part=pitney&art=mapinfo – назва з екрану. 

5. КБ ПАНОРАМА. Геоінформаційні технології. [Електронний ресурс] // 

[сайт] / Режим доступу: http://www.panorama.vn.ua – назва з екрану. 

6. ERDAS IMAGINE [Електронний ресурс] // [сайт] / Режим   доступу: 

http://www.tvis.com.ua/index.pHp?option=com_content&view=article&id=77&Ite

mid=102 – назва з екрану. 

7. ER-Mapper [Електронний ресурс] // [сайт] / Режим доступу: 

http://www.tvis.com.ua/index.pHp?option=com_content&view=article&id=103&It

emid=184 – назва з екрану. 
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8. Платформа ArcGIS. [Електронний ресурс] // [сайт] / Режим доступу: 

http://www.ecomm.kiev.ua/index.php?option=com_content&task= 

iew&id=35&Itemid=109– назва з екрану 

9. Платформа ArcGIS. [Електронний ресурс] // [сайт] / Режим доступу: 

http://www.ecomm.kiev.ua/index.php?option=com_content&task= 

view&id=35&Itemid=109– назва з екрану. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) із 

навчальної дисципліни «Цифрові плани і карти» здійснюють відповідно до 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Поточний контроль проводиться під час виконання лабораторних і 

індивідуальних завдань, контролю засвоєння певного модуля (модульний 

контроль). Форму проведення поточного контролю і систему оцінювання 

визначає кафедра, на якій викладається навчальна дисципліна. Підсумковий 

контроль – залік із даної навчальної дисципліни. 

Кожен модуль оцінюють в умовних балах пропорційно обсягу часу, 

відведеному на засвоєння матеріалу відповідного модуля. Залік 

виставляється по результатам модулів, якщо їх бал (кожного) не менше 60 

балів. Заліковий модуль за який студент отримав від 0 до 59 балів із 100 

можливих підлягає перездачі (один раз). Незадовільна оцінка за заліковий 

модуль не компенсується оцінкою за інший модуль. Перездача модулів з 

метою підвищення позитивної оцінки дозволяється 1 раз. 

Рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним 

планом, але сприяють підвищенню рівня знань та умінь студента з 

навчальної дисципліни може надаватись до 10%, від загальної кількості 

умовних балів. 

Відповідно до отриманих балів студентам присвоюються відповідні 

кредити ЕСТS. Кредити записують у журнал рейтингового оцінювання знань 

і умінь студента. 
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Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни (незалежно від форми 

підсумкового контролю) оцінюється в балах за шкалою(табл. 1). 

Таблиця 1.  
Шкала оцінювання 

Оцінки (бали) за шкалою університету Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 
за діючою 

національною 
шкалою 

 
Тестовий контроль 

Бали за поточний 
контроль, письмову 
контрольну роботу, 

підсумковий 
контроль 

Умовна 
оцінка 

% правильних  
відповідей 

      бали 

100 100 100 5+  
5 

“ відмінно” 
95-99 95-99 95-99        5 
90-94 90-94 90-94 5 - 
85-89 85-89 85-89 4+  

4 
“ добре “ 

80-84 80-84 80-84        4 
74-79 74-79 75-79 4 - 
70-73 70-73 70-74 3+  

3 
“ задовільно “ 

65-69 65-69 65-69        3 
60-64 60-64 60-64 3 - 
0-59 0-59 0-59       2 2 

“незадовільно“ 
  60 - 100  зараховано 
 
 
5.Засоби діагностики успішності навчання проводяться у відповідності з 

табл.2. 
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Таблиця 2. Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання 

Сума 
балів за 

100-
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ECTS 

Значення 
оцінки ECTS 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 

90 - 100 A відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили 

Високий (творчий) відмінно зараховано 

82 - 89 B дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивно- 

варіативний) 

добре 

74 - 81 C добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; контролювати 
власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок 
 

 

 



 
 

1 2 3 4 5 

64 - 73 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний)

60 - 63 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його відтворює 

на репродуктивному рівні 

 

35 - 59 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 
(рецептивно

продуктивний)

1 - 34 F незадовільно з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів 
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