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Інформація про викладача 
 

 Лекції Практичні/лабораторні 

ПІБ Буткалюк К.О. Буткалюк К.О. 

Посада доцент доцент 

Вчене звання доцент доцент 

Науковий ступінь к. г. н.  к. г. н.  

Профіль викладача   

e-mail k-golovaschenko@ukr.net k-golovaschenko@ukr.net 

 

Мета курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Туристичні карти та атласи з основами топографії» є формування у 

студентів загального уявлення про картографічні твори і методику використання їх у туристсько-рекреаційній діяльності 

 

Основні результати навчання та компетентності: 

 

№ 

п/п 

Результати навчання Компетентності 

1. Знати види картографічних творів, їх зміст, 

структурні елементи, властивості; способи 

картографічного зображення; засоби укладання, 

генералізації, а також оформлення карт і атласів 

Вміти аналізувати і використовувати картографічні 

твори для потреб дослідження природи і суспільства  

Загальнонаукові – базові знання фундаментальних розділів 

картографії, топографії. геодезії  

 

2. Знати види туристичних картографічних творів, їх 

зміст, структурні елементи, властивості; способи 

картографічного зображення; засоби укладання, 

генералізації, а також оформлення туристичних карт і 

атласів; 

Загальнонаукові – базові знання в галузі туристичної 

картографії, необхідні для засвоєння загально професійних 

дисциплін 
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Вміти аналізувати і використовувати туристичні 

картографічні твори для потреб дослідження 

туристсько-рекреаційної діяльності; давати оцінку 

забезпеченості туристсько-рекреаційної діяльності 

картографічними творами 

3. Знати способи орієнтування на місцевості; методи 

використання карт і атласів у рекреаційно-

туристичній діяльності 

Вміти здійснювати виміри, орієнтуватися за 

умовними знаками  

Загальнопрофесійні - розуміння та сприйняття того, що 

ефективне функціонування туристичної сфери неможливе без 

якісного картографічного забезпечення 

4. Знати методи створення та моделювання туристичних 

картографічних творів в т.ч. з використанням 

сучасних комп‘ютерних та ГІС- технологій; 

Вміти створювати найпростіші карти, схеми, плани 

для інформаційно-рекламного забезпечення 

туристсько-рекреаційної діяльності та 

територіального планування об‘єктів туристичної 

галузі 

Спеціально-професійні  - здатність складати за даними 

географічних досліджень карти, профілі. Плани, мультимедійні 

презентації 

 

Передумови до вивчення: При вивченні курсу «Туристичні карти та атласи з основами топографії» необхідні 

знання з теорії картографії, геодезії, топографії,  географії туризму, рекреаційної географії, туристсько-рекреаційних ресурсів, 

маркетингу у туризмі. 

Методи навчання: Метод навчання – це спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача і студентів, 

спрямованої на вирішення завдань освіти. З боку викладача це різноманітні спроби, які допомагають студентам засвоїти 

програмний матеріал, сприяють активізації навчального процесу, з боку студентів – це набуття навчальних 

компетентностей.  
Під час викладання дисципліни «Туристсько-рекреаційні ресурси світу» викладач застосовує наступні методи навчання: 

за джерелом передачі та характером сприйняття інформації: словесні методи (лекція, пояснення, відповіді на запитання, 

дискусія), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні; 

за розв’язком основних дидактичних завдань: набуття знань; формування вмінь та навичок; застосування знань; 

застосування творчої діяльності; засвоєння знань; перевірка знань; 

за характером пізнавальної діяльності в процесі засвоєння змісту дисципліни: пояснювально-ілюстративний; 

репродуктивний; дослідницький; евристичний; 
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за поєднанням методів: інформаційно-повідомлюваний і виконуваний; пояснювальний і репродуктивний; інструктивно-

практичний і продуктивно-практичний; пояснювально-спонукальний і частково-пошуковий; спонукальний і пошуковий. 

Позааудиторна діяльність – самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів, яка реалізується за допомогою 

самостійних дій, що вимагають розумових і вольових зусиль і закінчуються конкретними результатами. Вона охоплює 

підготовку до лекцій (опанування пройденого на попередніх лекціях матеріалу для адекватного розуміння наступного 

матеріалу); підготовку до лабораторних занять та, за потреби, виконання лабораторних робіт у позааудиторний час; 

підготовку й написання індивідуальних навчально-дослідних завдань на запропоновану викладачем тему або підготовку 

презентації в електронній формі; підготовку до складання іспиту (у письмовій або електронній формі – дистанційне 

навчання). 

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам певного обсягу навчального 

матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладача в процесі навчання, надання студентам можливості самостійної 

роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також у процесі навчання. Основою є використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, які дають змогу навчатися на відстані за відсутності викладача. В інтерактивному режимі студент 

отримує від викладача необхідні матеріали, відповідає на запитання під час дистанційного тестування, надсилає виконані 

завдання. 

Консультації з навчальної дисципліни можуть проводитися в день проведення лекцій і лабораторних занять, за 

попередньою домовленістю або у визначений день (згідно з графіком консультацій, складеним на кафедрі). 

 
Структурно-логічна побудова курсу: 

 

Теми лекцій Теми лабораторних /практичних Самостійна робота Оцінювання 

Змістовий модуль І Теоретичні основи картографії 

Тема 1. Картографія як наука Тема. Картографія як наука Зв’язок картографії з 

іншими науками 

Реферат 

 

Колоквіум 

 

Номенклатура   

 

 

 

 

Тема 2. Карта та інші 

геозображення 

Тема. Елементи географічних карт 

 

Фотографічні 

геозображення. 

Зображення телевізійні, 

сканерні, локаційні, 

машинографічні та 

дисплейні. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Тема 3. Математична основа карт  Тема. Картографічні проекції  Масштаб. Види масштабу Вирішення 

практичних завдань 

Тема 4.  Картографічні способи 

зображення 

Тема. Способи зображення на 

географічних картах 

Картограми і 

картодіаграми 

Тест 

Номенклатура   

 

МКР 

Тема 5: Групи карт та їх практичне 

використання 

Тема. Системи координат Навігаційні карти 

Змістовий модуль ІІ Теоретичні основи туристичної картографії 

Тема 6. Зародження і розвиток 

туристичної картографії 

Тема. Зародження і розвиток 

туристичної картографії 

Історична періодизація 

розвитку суспільства 

Тест  

Колоквіум 

Номенклатура   

Вирішення 

практичних завдань 

 

Тема 7. Туристичні карти, їх 

класифікація 

Тема. Типізація туристичних карт, 

їх елементи 

Види туризму  

Тема 8. Комплексні туристичні 

карти  

Тема. Способи зображення на 

туристичних картах 

Банк даних для різних 

маршрутів 

Тема 9. Туристичні картосхеми Тема: Туристичні плани, схеми, 

путівники 

Туристична карта і 

реклама 

 

Тест  

Колоквіум 

Номенклатура 

Вирішення 

практичних 

завдань 

МКР 

Тема 10. Туристичні атласи  Тема. Маркування туристичних 

маршрутів 

Географічні атласи 

Тема 11. Вимірювання по картах Тема. Прилади для вимірювання 

по картах 

Читання і аналіз 

туристичних карт 

Тема 12. Система топографічних 

карт 

Тема. Геодезичні і топографічні 

роботи 

 

Супутникове 

позиціювання 
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Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Модуль №1 Модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 МК 
100 

8 8 8 8 8 10 6 6 6 5 5 6 6 10 

 

 

Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

90–100 А 

Студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, основні положення рекомендованих навчальних і 

наукових першоджерел, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, логічно мислить і будує відповідь, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних умінь та навичок. 

80–89 В 

Студент добре засвоїв теоретичний матеріал і добре знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення рекомендованих навчальних і наукових 

першоджерел, логічно мислить і будує відповідь, демонструє вміння і навички 

використання теоретичних знань для розв’язання практичних завдань, але 

припускається неточностей і помилок. 

70–79 С 

Студент опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується 

у рекомендованих навчальних і наукових першоджерелах, логічно мислить і 

будує відповідь, демонструє вміння і навички використання теоретичних знань 

для розв’язання практичних завдань, але відповідає недостатньо аргументовано, 

логічно і послідовно. 

65–69 Д 

Студент має посередні знання навчального матеріалу, слабо орієнтується у 

рекомендованих навчальних і наукових першоджерелах, порушує логіку і 

послідовність відповіді, припускається суттєвих неточностей і помилок, слабо 

застосовує теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань. 

60–65 Е 

Студент має посередні знання навчального матеріалу, погано орієнтується у 

рекомендованих навчальних і наукових першоджерелах, відповідає 

непереконливо, припускається суттєвих неточностей і помилок, плутає поняття, 

погано вміє застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
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завдань. 

35–59 FX 

Студент не опанував навчальним матеріалом дисципліни, майже не орієнтується 

у рекомендованих навчальних і наукових першоджерелах, відповідає 

непереконливо, припускається суттєвих неточностей і помилок, не вміє 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань. 

00–34 F 

Студент не знає значну частину навчального матеріалу і має фрагментарні 

знання теоретичного матеріалу, не орієнтується у рекомендованих навчальних і 

наукових першоджерелах, не має практичних вмінь і навичок розв’язання 

практичних завдань. 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Оцінювання ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання, яка передбачає: 

1. Тестування (max 3-4 бали за кожне тестування) – на лабораторному/практичному занятті після завершення теми 

на лекційному. 

2. Модульна контрольна робота (max 10 балів) – виконується на лабораторному /практичному занятті. 

3. Реферат – max 10 балів. 
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4. Вирішення практичних завдань, ситуаційних вправ, кейсів тощо у аудиторії (max 2-5 балів за кожне завдання в 

межах одного заняття). 

Політика навчальної дисципліни Вивчення навчальної дисципліни «Туристичні карти та атласи з основами 

топографії» потребує: відвідування лекцій та лабораторних занять; підготовки до лабораторних занять; виконання всіх 

завдань згідно з навчальним планом (лабораторні роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна домашня 

робота тощо); роботи в інформаційних джерелах; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури, а також 

картографічного матеріалу, комп’ютерних файлів тощо. 

Підготовка та участь в аудиторних заняттях передбачає ознайомлення з програмою навчальної дисципліни й 

питаннями, які виносяться на заняття з відповідної теми; вивчення конспектів лекцій, а також матеріалів, викладених у 

підручниках, довідниках, науковій літературі, атласах, виробничих звітах, та електронних матеріалів тощо. 

Виконання лабораторних та індивідуальних завдань повинно за формою та змістом відповідати вимогам (мати всі 

необхідні складові), що висуваються до вирішення відповідного завдання, свідчити про його самостійність (демонструвати 

ознаки самостійності виконання здобувачем такої  роботи), відсутність ознак повторюваності та плагіату. 

Присутність студентів на аудиторних заняттях обов’язкова; важливою також є їхня участь в обговоренні всіх питань 

теми. Пропущені заняття потрібно відпрацювати. Це ж стосується студентів, які не виконали необхідні завдання. Слід 

дотримуватись певних правил поведінки на заняттях (неприпустимо запізнюватись на заняття; під час занять потрібно 

виключати мобільні телефони).  

Отже, здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу 

навчання, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального процесу. 

Студент повинен знати, що викладання запропонованої навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності – сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Порушеннями академічної доброчесності вважають таке: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За 

порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої програми; відрахування з університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих 

університетом пільг з оплати навчання. 
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