
Дисципліна Картографія грунтів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 «Картографія ґрунтів» являє собою спеціальну дисципліну, яка 

охоплює важливий розділ ґрунтознавства, який вивчає методи 

польового дослідження ґрунтів і способи складання ґрунтових 

карт. 

Що буде вивчатися ознайомити студентів з теоретичними основами та методикою 

проведення ґрунтово-картографічних робіт, спрямованих на їх 

практичне використання в різних виробничих цілях. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Найголовнішим завданням ґрунтового картографування, або 

ґрунтової зйомки, є комплексне вивчення ґрунтового покриву 

окремих ділянок земної кори, встановлення зв’язку між 

ґрунтами і умовами ґрунтоутворення, виявлення 

закономірностей просторового розповсюдження типів, підтипів і 

різновидностей ґрунтів і складання на цій основі ґрунтових карт. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

-Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та 

оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 

земельного кадастру 

-Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні 

-Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

-Використовувати методи і технології землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру 

-Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і 

готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

-Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних 

і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи 

керування базами даних 

-Володіти технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення результатів знімань в 

геоінформаційних системах 

-Володіти методами організації топографо-геодезичного і 

землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 

менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної 

продукції на основі використання знань з основ законодавства і 



управління виробництвом 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-Здатність використання інформаційних технологій 

-Прагнення до збереження природного навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства 

-Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії та 

землеустрою - 

-Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 

землеустрою 

-Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 

дослідження в галузі геодезії та землеустрою 

-Здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, 

навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне 

забезпечення та обладнання 

-Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та 

оформлювати результати польових, камеральних та 

дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої 

-Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 

 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 

 


