Анотація дисципліни
«Картографічний метод досліджень»
1. Назва – «Картографічний метод досліджень»
2. Лектор – Сінна Олена Іванівна, ст. викл., к. геогр. н.
3. Статус – вибірковий
4. Курс, семестр – 3 курс, 5 семестр
5. Загальна кількість академічних годин – 72. Кількість кредитів – 2,4.
6. Попередні умови: знання з курсів «Топографія з основами геодезії»,
«Картографія», «Основи комп’ютерної графіки», «ГІС в географії».
7. Опис курсу. Метою курсу є здобуття глибоких картографічних знань,
вмінь аналізувати карти, серії карт, атласи, вилучати з них інформацію
найбільш придатну для виконання практичних завдань в галузі географії.
Предметом є географічні картографічні твори та інші геозображення, як
носії інформації про оточуюче середовище.
8. Структура курсу. Курс складається з 2 розділів: 1) Прийоми аналізу
карт, як моделей дійсності. 2) Дослідження географічних процесів, об’єктів і
явищ за картографічними творами.
9. Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, самостійна
робота студентів.
10. Форми організації контролю знань: контроль знань здійснюється
шляхом захисту практичних робіт та написання підсумкового контролю.
11. Навчально-методичне забезпечення: основна і додаткова література
(доступна в бібліотеках ХНУ ім. В.Н.Каразіна, кафедри, в мережі Інтернет);
розроблені електронні версії лекцій і рекомендацій до практичних робіт.
12. Мова викладання – українська, російська (для іноземних студентів).
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