
АНОТАЦІЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КАРТОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ 

ТОПОГРАФІЇ» 

для здобувачів вищої освіти  

першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 

освітньо-професійна програма Екологія 

спеціальність 101- Екологія 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Картографія з основами 

топографії» є формування у здобувачів вищої освіти уявлень і практичних 

навичок відображення земної поверхні в геометричному відношенні, 

відображенні і дослідженні об’єктів, явищ природи та суспільства (їх 

розміщення, властивостей, взаємозв’язків і змін у часі) шляхом топографо-

геодезичних вимірювань та картографічних зображень екологічної тематики. 

Основні завдання навчальної дисципліни «Картографія з основами 

топографії»  є навчити здобувачів вищої освіти здобувати відповідний обсяг 

теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з організації 

раціонального природокористування, оптимізації навколишнього 

середовища, збору достовірних відомостей про стан господарських та 

природних об’єктів.  

Програма навчальної дисципліни 

 Предмет та задачі топографії й картографії у вирішенні екологічних та 

природоохоронних питань. Картографічні образно-знакові просторові 

моделі. 

 Топографічні плани, карти і атласи.  

 Вимірювання на топографічних картах, пов’язані з координатами точок. 

 Картографічне моделювання при екологічному вивченні територій. 

 Вимірювання перевищень. 

 Зображення місцевості на топографічних картах. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні:  

 знання та критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

 здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня для донесення інформації та власного досвіду 

 здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні 

 здатність працювати в команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії 



 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

фахові:  

 здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю 

 здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані 

на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 

екологічної мережі 

Програмні результати навчання: 

 розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування 

 знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного 

навантаження на довкілля 

 аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття 

 розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного 

досвіду 

 демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення 

 формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної 

аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та 

унеможливлення плагіату 

 пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів 

 вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

 усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів 

 поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень 

 підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної 

освіти та самоосвіти 

 обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних 

 брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля із залученням громадськості 

 впроваджувати природоохоронні заходи та проекти. 

 



Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Картографія з основами топографії» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


