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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 
Найменування  

 показників 

 
Галузь знань, 

напрям підготовки, 
ОКР 

 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів – 4.5 

 

 

Галузь знань -  
19 «Архітектура та 

будівництво» 

 
Вибіркова 

 

   Модулів - 2  
 
 
 

Спеціальність - 
193 «Геодезія та 

землеустрій» 
 

Рік підготовки: 
 

   Змістових модулів - 2     
 

2-й 
 

1-й 
   Індивідуальне науково-
дослідне завдання   

Семестр 
 

1-й 1-й денне заочне 
КР КР Лекції 

Загальна кількість годин -
135 год. 

16 год. 6 год. 
 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 6   

 

 
 

Мова навчання:  
 

українська  

Практичні, семінарські 
     – – 

Лабораторні  
    28 год. 6 год. 

 
Самостійна робота 
91 год. 123 год. 

 
Індивідуальні завдання 

КР КР 
 

Вид контролю: 

Залік Залік 
 

Примітка:  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання — 44/91 

для заочної форми навчання — 12/123 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Цифрові плани і карти» відноситься до складу 

обов’язкових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми 

«Геодезія та землеустрій» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

«Магістр». 

Передумовами для вивчення дисципліни «Цифрові плани і карти» є 

формування у студентів компетентностей у сфері картографія, геодезії, 

комп’ютерне креслення, геоінформаційні технології. 

Мета дисципліни: набуття студентами самостійних навичок роботи 

по проектуванню та створенню цифрових карт за допомогою сучасного 

програмного забезпечення. Вивчення головних принципів, методів і засобів 

геоінформаційного картографування в землеустрої та земельному кадастрі. 

Завдання дисципліни полягають у формувані в студентів теоретичних 

знань і практичних навичок використання геоінформаційних технологій у 

картографії з метою створення цифрових карт і планів. 

В результаті вивчення дисципліни у студента формуються фахові 
(спеціальні) компетентності: 

- оперувати базовими знаннями з тематичного картографування;  

- розуміння і професійне використання передових технологій і новітніх 

методів проведення картографування; 

- знання спеціалізованого програмного забезпечення і ГІС систем та 

базові вміння програмувати для вирішення прикладних професійних задач; 

- вміти розробляти складати карти із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. 

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач картографії, а також вибору 

технічних засобів для їх виконання; 
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- уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті 

рішення. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Програмні результати вивчення дисципліни «Цифрові карти і плани»: 

- знати теоретичні основи топографічного і тематичного 

картографування, складання та оновлення карт; 

- вміти використовувати методи та методики проведення наукових та 

прикладних досліджень з картографії;  

- володіти основними прийомами і методами виконання 

картографічних робіт; 

- використовувати методи збирання інформації в галузі картографії, її 

систематизації і класифікації, відповідно до поставленого проектного або 

виробничого завдання; 

- розробляти та складати карти із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Цифрові плани і карти» 

студент повинен 

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

для окремих тематичних шарів (зокрема сільськогосподарських угідь); 

- здійснювати компоновку карти. 



7 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
 л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Сутнісні аспекти цифрового картографування 
Тема 1.1. Загальні відомості про 
цифрові карти і плани. 

13 2 
 

 2  9 17 2    15 

Тема 1.2. Інформаційне, технічне та 
нормативне забезпечення створення 
цифрових карт та планів. 

14 2  2  10 15     15 

Тема 1.3. Зміст цифрових карт та планів. 16 2  2  12 15     15 
Тема 1.4. Цифрові моделі об’єктів. 
Представлення інформації про об’єкти 
місцевості на цифрових картах та 
планах. 

16 2  2  12 15 2    15 

Разом за змістовим модулем 59 8  8  43 64 4    60 
Змістовий модуль 2 Технології складання та редагування цифрових карт 

Тема 2.1. Етапи створення цифрової 
карти.  

20 2  6  12 17 2    15 

Тема 2.2. Введення атрибутивної 
інформації 

20 2  6  12 17   2  15 

Тема 2.3. Способи і технології 
цифрування інформації.  

20 2  6  12 24   4  18 

Тема 2.4. Критерії якості цифрової 
карти. 

14 2  2  12 15     15 

Разом за змістовим модулем 76 8  20  48 71 2  6  63 
Курсова робота     +      +  
Всього по дисципліні  135 16  28  91 135 6  6  123 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

5.1. Теоретичний зміст дисципліни (курс лекцій) 

Денна форма навчання 

№ 
п/п 

Змістовий модуль, теми лекцій і орієнтирний перелік 
питань 

Рекомендована 
література 

1 2 3 
Змістовий модуль 1 Сутнісні аспекти цифрового картографування – 8 год. 
1. Тема 1.1. Загальні відомості про цифрові карти і 

плани. 
1. Основні поняття та визначення.  
2. Головні переваги цифрових (електронних) карт 
порівняно з паперовими. 
3. Національні банки цифрової картографічної 
інформації. 

 
[1, с. 4-8] 
[2, с. 3-10] 

 

2. Тема 1.2. Інформаційне, технічне та нормативне 
забезпечення створення цифрових карт та планів. 
1. Джерела інформації, що використовуються при 
створенні ЦК. 
2. Технічне забезпечення процесу цифрового 
картографування з використанням паперових ВКМ. 
Програмні засоби для роботи з просторовими даними. 
3. Законодавчі та нормативні документи в галузі 
складання ЦК. 
4. Вимоги до цифрових карт та планів. 

[1, с. 10-16 ] 
[2, с. 12 -20] 

3. Тема 1.3. Зміст цифрових карт та планів.  
1. Об’єктний склад ЦК. 
2. Класифікація та кодування картографічної 
інформації. 

[1, с. 16 -25] 
[2, с. 20 -35] 

4. Тема 1.4. Цифрові моделі об’єктів. Представлення 
інформації про об’єкти місцевості на цифрових 
картах та планах. 
1. Типи цифрових моделей об’єктів. 
2. Растрові (дискретні) цифрові моделі об’єктів. 
3. Векторні цифрові моделі об’єктів. 
4. Моделі бази даних. 

[1, с. 28-38] 
[2, с. 37-44] 

 

Змістовий модуль 2 Технології складання та редагування цифрових карт –  
8 год. 

5. 
 
 
 
 
 

Тема 2.1. Етапи створення цифрової карти.   
1. Структуризація етапів геоінформаційного 
картографування.  
2. Планування та обробка первинної інформації.  
3. Моделювання та реалізація бази геопросторових 
даних. Введення просторових даних.  

[3, с. 48-53] 
[4, с. 20 -44] 
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1 2 3 
 4. Моделювання просторової інформації. 

5. Складання цифрової карти. 
 

6. Тема 2.2. Введення атрибутивної інформації. 
1. Сутність роботи з атрибутивними даними.  
2. Технологія введення атрибутивних даних. 
3. Контроль і редагування атрибутивних даних.  

[4, с. 60-74] 
[5, с. 80 -94] 

 
 

7. Тема 2.3. Способи і технології цифрування 
інформації.  
1. Оцінка якості вихідних паперових картографічних 
матеріалів. 
2. Сканування, векторизування, геокодування.  
3. Програмне забезпечення цифрування даних. Методи 
автоматизованої генералізації.  

[3, с. 84-92] 
[5, с. 101 -104] 

 
 

8. Тема 2.4. Критерії якості цифрової карти. 
1. Правильність прив’язки растрового зображення 
вихідного карт матеріалу (ВКМ). 
2. Геометрична  та атрибутивна точність. 
3. Топологічна коректність цифрової карти. 

[3, с. 105-107] 
[4, с. 80 -84] 

 

 
Заочна форма навчання 

№ 
п/п 

Змістовий модуль, теми лекцій і орієнтирний перелік 
питань 

Рекомендована 
література 

Змістовий модуль 1 Сутнісні аспекти цифрового картографування – 8 год. 
1. Тема 1.1. Загальні відомості про цифрові карти  

1. Основні поняття та визначення.  
2. Головні переваги цифрових (електронних) карт 
порівняно з паперовими. 
3. Національні банки цифрової картографічної 
інформації. 

 
[1, с. 4-8] 
[2, с. 3-10] 

 

2. Тема 1.4. Цифрові моделі об’єктів. Представлення 
інформації про об’єкти місцевості на цифрових 
картах та планах. 
1. Типи цифрових моделей об’єктів. 
2. Растрові (дискретні) цифрові моделі об’єктів. 
3. Векторні цифрові моделі об’єктів. 
4. Моделі бази даних. 

[1, с. 28-38] 
[2, с. 37-44] 

3. Тема 2.1. Етапи створення цифрової карти.   
1. Структуризація етапів геоінформаційного 
картографування.  
2. Планування та обробка первинної інформації.  
3. Моделювання та реалізація бази геопросторових 
даних. Введення просторових даних.  

[3, с. 48-53] 
[4, с. 20 -44] 
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5.2 Теми лабораторних занять 

№з/
п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1  
1.1 Ознайомлення з інтерфесом ArcGIS 9.3. 

ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox – властивості, 
функції, використання. Можливості 
програмного засобу ArcGIS 9.3 щодо створення 
цифрових 
карт та їх подальшого використання для 
геоінформаційного аналізу. 

2  

1.2 Підготовка растрової основи до введення в 
ArcGIS 9.3. Прив’язка растрової основи 
засобами ArcMap. Виділення об’єктів базових 
сегментів карти. Створення базових 
картографічних шарів у ArcCatalog та їх 
оцифровка. 

6 2 

Модульна контрольна робота №1 2  

Змістовий модуль 2  
1.3 Структура інформації та об’єктного складу 

електронної карти місцевості. Технологія 
оцифровки в ArcMap. Оцифровка території 
сільської ради за варіантом. 

6 2 

1.4 Атрибути, їх змістовні значення та коди. 
Наповнення бази атрибутивних даних. 
Кодування даних. Об’єкти класифікації та їх 
атрибути. 

2 2 

1.5 Створення точкових умовних знаків цифрового 
плану 

2  

1.6 Створення лінійних умовних знаків цифрового 
плану 

2  

1.7 Створення полігональних умовних знаків 
цифрового плану 

2  

1.8 Компоновка карти 2  

Модульна контрольна робота №2 2  

Всього по дисципліні 28  
 

 

 



11 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

 
Кількість годин 
денна заочна 

1. Основи цифрового картографування. 6 8 
2. Підготовчі роботи по збиранню вихідних 

матеріалів до картографічного цифрування. 
8 10 

3. Особливості організації даних в ГІС  4 6 
4. Зміст цифрових карт. Класифікація цифрових 

карт. 
4 6 

5. Обробка цифрової інформації та формування 
цифрових карт. 

6 10 

6. Алгоритми перетворення картографічної 
інформації у цифрову форму. 

6 8 

7. Технічні засоби цифрування карт з обробкою 
цифрової картографічної  
інформації. 

6 8 

8. Підготовчі роботи по збиранню вихідних 
матеріалів до картографічного цифрування. 

8 7 

9. Диференціальний процес вихідного матеріалу, 
редагування. 

6 8 

10. Цифрування семантичної інформації. 6 8 
11. Збирання та зшивання ЦКІ на окремий регіон, 

нарізка точкових об’єктів, формування 
площинних об’єктів, збереження, архівація 
цифрових карт. 

6 10 

12. Засоби візуалізації цифрової картографічної 
інформації за допомогою машинної графіки. 

8 10 

13. Генералізація. Фактори генералізації. 6 8 
14. Програмне забезпечення для відображення 

позамасштабних умовних знаків. 
6 8 

15. Зображення рельєфу. 5 8 
Всього по дисципліні 91 123 
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7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є формою індивідуально-

консультативної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за 

графіком індивідуально-консультативної роботи. 

Навчальним планом з дисципліни «Цифрові карти і плани» 

передбачаються індивідуальні завдання у вигляді курсової роботи. 

Курсова робота на тему «Створення цифрової карти.» (3 семестр). 

Зміст курсового проекту 
Вступ 

1. Загальні відомості про район картографування. 

1.1.  Природно-кліматичні умови району. 

2. Підготовка вихідних картографічних матеріалів до векторизації. 

2.1. Сканування вихідних картографічних матеріалів. 

2.2. Зшивка вихідних картографічних матеріалів. 

2.3. Прив’язка вихідних картографічних матеріалів. 

3. Складання цифрової карти. 

3.1. Створення векторних шарів  

3.2. Нанесення об’єктів на місцевості 

3.3. Вдосконалення геометричної точності та топологічної коректності 

цифрової карти 

3.4. Створення нових умовних позначень. 

4. Формування електронної карти та її експорт у графічний формат 

4.1. Підписування об’єктів. 

4.2. Складання макету електронної карти. 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 

А. Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах 

масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000. 

Б.  Макет цифрової карти. 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання – це способи спільної роботи викладача і студентів, 

спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань, придбання 

практичних навичок і умінь, розвиток у них пізнавальних здібностей, 

формування високих моральних, ділових та професійних якостей.  

При проведенні лекційних і лабораторних робіт з дисципліни «Цифрові 

карти і плани» застосовують словесні, інноваційні, наочні та практичні 

методи навчання, які приведені на схемі 1. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

СЛОВЕСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ 

Розповідь 

Пояснення 

Бесіда 

- евристична 

- репродуктивна 

- вступна 

Інструктаж 

- вступний 
- поточний 
- підсумковий 

Метод презентацій 

Робота в групах 

Мозковий штурм 

Ілюстрація 

Демонстрація 

Спостереження 

Лабораторна робота 

Практична робота 

Вправи 

- підготовчі 

- тренувальні 

- графічні 

- усні 

Робота на 
виробництві 



 

8. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  

Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни (незалежно від форми 

контролю) в Університеті оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним 

переведенням у національну шкалу (чотирибальну – «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» чи вербальну – «зараховано», «незараховано») та 

шкалу ЄКТС згідно з таблицею 1. Таблиця відповідності результатів контролю 

знань за різними шкалами і критерії оцінювання наведена в таблиці 2. 

Таблиця 1.           Шкала оцінювання знань студентів в Університеті 

 
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Цифрові карти і плани» 

здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролів, які 

передбачені «Положенням про систему оцінювання успішності навчання 

здобувачів вищої освіти в Одеському державному аграрному університеті». 

Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами 

аудиторної  занять (лекції, лабораторні заняття) та самостійної роботи, яка 

відображає навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу 

дисципліни. Поточний проводитися у формі: комп'ютерного тестування, усного 

опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-практичних 

заняттях, виконання  та захисту лабораторних робіт, опрацювання завдань 

робочих зошитів, підготовки статей, презентацій, доповідей на конференціях, 

написання рефератів, есе та інше, підготовки конспектів навчальних чи 

наукових тем тощо. 

Сума балів Оцінка  
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 

90-100 A відмінно 
 
 

зараховано 

82-89 B добре 74-81 C 
64-73 D задовільно 60-63 E 
35-59 FX 

незадовільно не зараховано 1-34 F 
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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 
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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Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає 

викладач.  

Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 

виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих студентом за 

кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою дисципліни.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою для  проведення 

модульних контрольних робіт і враховуються викладачем при визначенні підсумкової 

оцінки за модуль.  

Модульний (рубіжний) контроль – перевірка знань студентів після вивчення 

логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни (модуля). 

Модульний контроль проводиться за розкладом аудиторних занять за: 

1) тестами в електронному варіанті за рішенням кафедри;  

2) в письмовій формі за вирішенням ситуаційної задачі чи  практичного завдання.  

До модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали 

індивідуальний навчальний план, тобто передбачені в конкретному змістовому модулі 

всі види навчальної роботи. 

Бал за модуль розраховується з урахуванням балів за поточний контроль і 

модульну контрольну роботу. 

Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється за                       100-

бальною шкалою з подальшим переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS 

(табл.1.). 

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. 

В шостому семестрі за навчальним планом з дисципліни «Цифрові карти і плани» 

передбачено індивідуальне завдання у вигляді курсової роботи. Оцінювання 

індивідуальних завдань здійснюється за 100-бальною шкалою (табл. 3), яка відповідає 

національній шкалі, а саме: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та шкалі 

ЄКТС (А, B, C, D, E, FХ, F). 
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Таблиця 3.    Приклад оцінювання курсового проекту  

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист проекту 

(роботи) 

Сума балів 

До 40  балів До 20 балів До 40 балів 100 

Захист індивідуальних завдань проводиться у визначені кафедрою терміни до 

початку екзаменаційної сесії перед комісією у складі керівника роботи (проекту) та 

двох-трьох викладачів кафедри.  

Термін захисту курсової роботи обмежується іспитовою сесією, тобто 

останнім днем теоретичного навчання. Повторний захист здійснюється під час 

ліквідації академічної заборгованості, за встановленою процедурою. 

 Підсумковий контроль – інтегроване оцінювання результатів навчання на 

певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах за національною 

шкалою і шкалою ЄКТС, яке включає семестровий контроль та атестацію студента. З 

дисципліни «Цифрові плани і карти» передбачено підсумковий контроль у вигляді 

заліку в 3-му семестрі. 

Семестровий контроль у формі заліку – підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів), яка визначається як середнє (арифметичне чи вагове) балів за 

модулі.  Додаткових контрольних заходів щодо прийому заліку – не допускається. 

Результати заліку оцінюються за 100-баловою шкалою, яка відповідає 

національній шкалі – «зараховано», «незараховано» та шкалі ЄКТС. 

Студент не отримує залік, якщо кількість балів, одержаних з будь-якого модуля з 

дисципліни у семестрі менше 60 балів.  

Повторна перездача академічної заборгованості допускається два рази з 

дисципліни комісії, призначеною деканатом факультету. 
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9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1. Перелік приладів та обладнання 

1. Топографічні карти масштабів М 1 : 10 000, 1 : 50 000 

2. Програмне забезпечення: 

- Програма сканування Imaging, XnView, ACDSee 

- Геоінформаційний пакет ArcGis Desktop 9.3.1. 

 

2. Перелік плакатів 

1. Умовні знаки топографічних карт – населені  пункти 

2. Умовні знаки топографічних карт – дорожня мережа   

3. Умовні знаки топографічних карт –  гідрографія  

4. Умовні знаки топографічних карт – грунторослинний покрив 

5. Умовні знаки топографічних карт – місцеві предмети 
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