ВСТУП
1. Мета навчальної дисципліни: - дати аспірантам узагальнені знання з
теорії сучасної картографічної науки, необхідні їм для виконання актуальних
тем дисертаційних досліджень, а також набути досвіду в картографічному
моделюванні яке, як загальнонауковий підхід виявилось широко вживаним
не лише в географічній картографії, а й у багатьох суміжних галузях знань.
Зрозуміла багатьом об‘єктна мова карти, підвалини якої закладені в загальній
теорії картографії, також створює потужній фундамент для інтеграції
високопродуктивних новітніх методів і технологій та розвитку синтезованих
наукових напрямів, підготовка фахівців для яких стає надзвичайно
актуальним та важливим науковим і освітнім завданням.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної
дисципліни: наявність освітнього ступеня магістра, впевненість у тому, що
наука є провідною продуктивною силою суспільства – крім формування
сучасної наукової картини Світу, в єдиній системі «наука-технікавиробництво» їй повинна належати домінуюча роль, а також:
Знання: основних положень картографії як галузі науки, освіти та
виробництва, мати уявлення про її теоретико-методологічні (стратегічні) та
науково-методичні (тактичні) і практичні (як засоби досліджень)
застосування сучасних геоінформаційних систем і технологійу сфері
розробки, створення та використання картографічних творів різного
призначення.
Вміння: застосовувати методи наукових досліджень, використовувати різні
прийоми і способи проектування, складання карт, зокрема, на рівні техніки
дослідження (специфіки реалізації), які є неодмінною (а не окремою)
складовою методології наукового пізнання, що базуються на широких
можливостях новітніх програмних продуктів і цифрових технологій.
Володіння: на основі інформаційного підходу, прийомами автоматизованого
оперативного збору, зберігання, обробки, аналізу і синтезу великих масивів
просторово координованої та змістовно визначеної інформації наук про
Землю, поданої у різній формі для ведення кадастрів, моніторингу,
моделювання і прогнозування розвитку матеріальних предметів, явищ і
процесів (природних та суспільних) у просторі і їх змін у часі, враховуючи
узагальнення знань, вмінь та навичок, здобутих за час навчання і практичної
підготовки за різними напрямами у галузі професійного спрямування.
3.- Анотація навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни
складається з двох змістових модулів:
- методологія науки на різних етапах розвитку теорії картографії (Рис.1).
- наукова робота в концептуальному середовищі сучасного тренду
сформованості загальної теорії картографії;
Візуалізація (візуальна інтерпретація) – ще одна концептуальна основа
для картографії (Тейлор Д.Р.Ф.,1994) може розглядатись як технічний напрям

геоінформаційного картографування. Щодо нього, в роботі Сербенюка С.М.
(1990) «Картографія і геоінформатика – їх взаємодія» зроблені
фундаментальні узагальнення теорії, методології і практики розвитку
географічних інформаційних систем в географічній картографії.
Геоінформатика, проявляючи сильний тиск на картографію, поступово сама
стає частиною картографії і яскраве свідчення тому - нинішній прогрес
геоінформаційного картографування, що спирається на ГІС-технології, бази
цифрових даних і систему географічних знань (Берлянт О.М.,1993). Він
активно підтримує думку щодо становлення нової геоінформаційної
(геоінформаційно-картографічної) концепції, в якій формується особлива
система основних положень картографії: науки про системне інформаційнокартографічне моделювання та пізнання геосистем; карта – образно знакова
геоінформаційна
модель дійсності;
сновні
напрями
теоретичних
досліджень – розробка теорії геоінформаційного картографування,
картографічного моделювання, картографічних знакових систем, проблем
розпізнавання образів; основні контакти картографії – з науками про Землю і
суспільство, інформатикою, семіотикою.
Рис.1. Етапи розвитку теоретичного процесу в картографії.

4. Основні завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни
полягають:
- у формуванні у аспіранта усвідомлення того, що методологічною
основою будь-якого географічного дослідження є фундаментальні
наукознавчі положення, стосовно пізнавально-дослідницької діяльності,
спрямованої на одержання нового знання на філософсько-світоглядному,
загальнонауковому, частково і конкретнонауковому рівнях в т.ч. на рівні
технічних способів і прийомів виконання досліджень з використанням
геоінформаційних технологій.

- у визначенні ними їх досліджень як предметно, об‘єктно чи проблемно
орієнтованими, зважаючи на те, що всі вони базуються на дотриманні ряду
визнаних теоретико - методологічних положень картографії:
- як наука, вона має предметом свого пізнання об‘єктивно існуючий
порядок взаємного розміщення (конкретний простір) матеріальних предметів
і явищ – природних і суспільних, а також часову зміну цього порядку.
- вона має свій метод – це метод картографічного моделювання: наукового
моделювання конкретного простору будь-яких явищ природи і суспільства.
Він включає в себе специфічні картографічні форми логічних прийомів –
порівняння, аналізу і синтезу, абстрагування та узагальнення.
- має свою специфічну, еволюційно сформовану «об‘єктну» мову карти,
методологічно пов‘язану з загальною теорією знакових систем як мовних
утворень.
- предмет пізнання картографії пов‘язує її з діалектичним матеріалізмом і
його теорією пізнання (через філософську категорію «простору-часу»), а
також із спорідненими науками (через метод картографічного моделювання
та «об‘єктну» мову карти).
- гносеологічну сутність «об‘єктної» мови карти доведено в картосеміотиці.
Її головні функції (як і картографії взагалі) – комунікативна, передача
певного обсягу інформації від розробника карти до її споживачів та
пізнавальна – одержання нових знань щодо об‘єктів картографічного
дослідження.
Навчальні цілі наступні: базуючись на фундаментальних науковометодологічних, світоглядних і філософсько - логічних засадах
картографічної науки та розвитку прогресивних наукоємних технологій, які
відіграють важливу роль у загальній гносеологічній системі наук, формувати
світоглядні уявлення і в інтересах суспільної практики дедалі глибше
пізнавати і точніше наближатись до істинного відображення реалій світу у
достовірних знаннях, зокрема: спираючись на обʼєктивні закони розвитку
природи та суспільства, на економічні закони та загальнонаукові
дослідницькі підходи здійснювати предметно, об‘єктно та проблемно
орієнтовані розробки в картографії та споріднених сферах діяльності, на
основі яких формується сучасна наукова картина Світу. З цією метою:
- ознайомити аспірантів із сучасним станом та напрямами розвитку загальної
теорії і практики сучасної картографічної науки, надаючи можливість
засвоїти теоретико-методологічні основи картографічного моделювання та
реалізації його пізнавальних можливостей щодо виявлення особливостей
прояву об‘єктів та явищ реальної дійсності у просторі і часі.
- сформувати вміння застосовувати провідні картосеміологічні положення
картографічного моделювання при побудові нових і оцінці існуючих
геозображень.
Дисципліна спрямована на досягнення наступних загальних і фахових
(предметних) компетентностей випускника аспірантури:

- здатність до проведення картографічної форми аналізу: розкладення на
складові частини, виділення змістовної, просторової та часової складових
семіотичних сторін об‘єкту дослідження та процедури синтезу, як логічних
прийомів пізнання.
- здатність до абстрактного мислення та розуміння специфіки картографічної
форми абстрагування конкретного простору та узагальнення змісту об‘єктів
реальної дійсності.
- здатність застосовувати картосеміотичні положення картографічного
моделювання щодо дотримання вимог відображення певними графічними
(візуальними) змінними зображувальних засобів об‘єктної мови карти будьяких елементів змісту матеріальних предметів, явищ і процесів реальної
дійсності у просторі та їх змін у часі.
- здатність роботи з програмно-технічним забезпеченням картографічного
моделювання, спрямованим на вирішення практичних завдань, здійснення
аналізу одержаної інформації, обробки і представлення результатів у
змістовно та просторово організованій формі, придатній для узагальнень,
прийняття обґрунтованих рішень та їх оцінки.
- здатність використовувати картографічні можливості для відображення
графічною мовою специфічних властивостей карти як засобу комунікації.
- спроможність застосовувати положення теорії та методики
картографічного моделювання у практиці колективної та самостійної
дослідницької (пізнавальної) наукової діяльності.
5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною
достовірністю для розробки заходів оцінювання)
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код
1.1

Результат навчання

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Загальнонаукові аспекти теорії та лекції
методології географічної картографії:
науки природничі та суспільні;
предметно, об‘єктно та проблемно
орієнтовані дослідження; наукова
теорія та методологічні рівні пізнання,
методологія науки на різних етапах
розвитку теорії картографії; логічні
методи,
форми
умовиводів,
найзагальніші методи і дослідницькі
підходи
на
емпіричному
та
теоретичному
рівні
пізнання;
фундаментальні
та
прикладні
дослідження, парадигми і концепції
картографічної
науки;
структура
наукового
знання:
комунікація,
метамова науки, загальна теорія
знакових систем як мовне утворення,

Методи
Відсоток
оцінювання та
(бал) у
пороговий
підсумкові
критерій
й оцінці з
оцінювання (за
дисципліни
необхідності)

тест,
60%
правильних
відповідей

15%

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

об‘єктна мова картографії, наукова
географічна мова.
Моделювання: методологічні основи
картографічного моделювання,
загальна теорія знакових систем як
мовне утворення та особливості
картографічної знакової системи.
Структуру семіотичних сторін змісту
карти. Контур знаку як одиниця
картографічної мови, графічні змінні
системи
зображувальних
засобів
картографічного моделювання
Існуючі парадигми і концепції
картографічної науки. Сучасні її
концептуальні
напрями.
Гносеологічна сутність трансформацій
концепцій в теорії картографії.
Фундаментальні
методологічносвітоглядні та філософсько-логічні
основи картографії в загальній
гносеологічній системі наук. Роль
предмету
пізнання,
методу
картографічного моделювання та
об‘єктної мови карти в загальній
теорії картографії. Використання
загальних і спеціальних методів
наукових досліджень
Організація наукової роботи в
географічній картографії: визначення
актуальності і наукової новизни
дисертаційної роботи, формулювання
мети і завдання дослідження,
визначення об‘єкта, предмета та
методів дослідження, спрямованих на
одержання наукового знання на різних
методологічних рівнях дослідження
Пошук, накопичення, збереження та
обробка наукової інформації для
картографічного
моделювання
з
використанням можливостей сучасних
геоінформаційних систем і технологій
Характеристика окремих видів
дослідження: методики використання
пізнавальних принципів, підходів і
наукових методів для реалізації
сформульованих завдань і досягнення
мети дослідження.
Практичне застосування одержаних
результатів і їх апробація: поняття,
функції, основні види наукових
публікацій (монографії, статті, тези
наукових доповідей).

лекції

лекції

тест,
60%
правильних
відповідей

15%

практична робота

захист
практичної
роботи (виступ
з доповіддю)

10%

практична робота

захист
практичної
роботи (виступ
з доповіддю)

практична робота

захист
практичної
роботи (виступ
з доповіддю)

практична робота

захист
практичної
роботи (виступ
з доповіддю)

лекції

10%

3.1

4.1

Демонструвати набуті знання, вміння
та навички застосування положень
теорії та методики картографічного
моделювання як засобу комунікації
Проявляти
автономність
та
відповідальність
при
виконанні
дослідження (роботи) за замовленням
і представленням результатів у
змістовно та просторово організованій
формі, придатній для узагальнень,
прийняття обґрунтованих рішень та
прогнозної оцінки.

консультації

модульна
контрольна
робота, іспит

40%

лекції, консультації, захист
самостійна робота самостійної
впродовж семестру роботи

10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не
входять до блоків спеціалізації)
Програмні результати навчання
Знати загальнонаукові аспекти теорії та
методології
географічної
картографії,
структуру семіотичних сторін змісту карти,
поняття
контуру
знаку
як
одиниці
картографічної мови, графічні змінні системи
зображувальних
засобів
картографічного
моделювання
Знати існуючі парадигми і концепції
картографічної
науки.
Сучасні
її
концептуальні
напрями.
Гносеологічну
сутність трансформацій концепцій в загальній
теорії картографії.
Знати фундаментальні поняття предмету
пізнання,
методу
картографічного
моделювання та об‘єктної мови карти в
загальній теорії картографічної науки
Вміти формулювати мету та основні завдання
на проведення актуального для сучасної
картографічної науки дослідження
Вміти застосовувати положення теорії та
методики картографічного моделювання у
практиці
колективної
та
самостійної
дослідницької
(пізнавальної)
наукової
діяльності.
Вміти використовувати широкі можливості
картографічного моделювання і специфічні
властивості графічної мови як засобу
комунікації.

Результати навчання (за кодами)
1.1

1.2

+

+

+

1.3

1.4

2.1

+

+

2.2

+

+

2.3

2.4

3.1

4.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Виконувати
дослідження
(роботи)
за
замовленням і оцінку якості будь-якого
геозображення,
у
відповідності
із
унормованою структурою семіотичних сторін
змісту його картографічної моделі.
Використовувати в процесі картографічного
моделювання
новітні
інформаційнокомунікативні засоби і технології для
вирішення поставлених задач і представлення
результатів у змістовно та просторово
організованій
формі,
придатній
для
узагальнень, прийняття обґрунтованих рішень
та прогнозної оцінки.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
- підсумкове оцінювання (у формі іспиту)и вказується:
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом (зазвичай
40 балів по 100-бальній шкалі);
- результати навчання які будуть оцінюватись;
- форма проведення і види завдань (а також їх частка в сукупній оцінці);
- мінімальний пороговий рівень оцінки, за якої іспит вважається складеним,
наприклад (для випадку коли на іспит виноситься 40 балів): “Для отримання
загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути
меншою 24 балів”
Слід також чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної
дисципліни як необхідна умова допуску до іспиту: “Дисертант не
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 35 балів .
Якщо серед результатів навчання дисципліни є такі, які не можуть бути
перевірені на екзамені формулюються додаткові вимоги, наприклад:
“Дисертант допускається до іспиту за умови виконання 60 % передбачених
планом тестових завдань”
7.1 Форми оцінювання дисертанта: рівень досягнення всіх запланованих
результатів навчання визначається за результатами оцінювання за всіма
поточними формами контролю в т.ч. написання модульних контрольних
робіт. Враховується також питома вага - кількість балів/відсоток результатів
навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні
така:
Результати навчання (тест) – 1.1 – 1.4 (знання) – до 30%
- 2.1 – 2.4 (вміння) – до20%
- 3.1 (комунікація) - до 40%
- 4.1 (автономність) - до 10%
- семестрове оцінювання:
1. Лекційні заняття (тест): РН 1.1, РН 1.4
2. Практичні заняття
РН 2.1, РН 2.4
3. Комунікація (прийняття рішень та

- 12 балів/7 балів.
- 24 балів/13 балів.

модульна контрольна робота, іспит): РН 3.1 - 28 балів/15 балів.
7.2 Організація оцінювання:
У курсі передбачено дві змістові частини. Заняття проводяться у вигляді
лекцій, практичних занять та організації самостійної роботи. Практичні
заняття та завдання самостійної роботи і модульні контрольні роботи
проводяться після розгляду відповідних тем. Завершується дисципліна в
другому семестрі – іспитом. Максимальна оцінка за іспит не може
перевищувати 40 % підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною
шкалою). Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є
досягнення не менш як 60% від максимально можливої кількості балів за
навчання, оцінка за результати навчання, передбачена пунктом 2 не може
бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не менше 24 та 13 балів
відповідно).
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

Підсумкове оцінювання у формі оцінки прийняття рішень та, модульних
контрольних робіт: виставляється студенту за результатами роботи впродовж
семестру. Слухачам, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критичнорозрахунковий мінімум (пороговий рівень позитивної оцінки) – 35 балів навчання не
зараховується При отриманні результуючої підсумкової кількості не менш ніж 35
балів з 60 студент допускається до складання іспиту. Дисертант також
допускається до іспиту за умови виконання понад 60% передбачених планом
навчання тестових завдань.

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій,
семінарських занять та інших форм навчальної роботи
№
п/п

1

2

3

Кількість годин
ПракІнші
СамосНазва теми*
тичні
форми
Лекції
тійна навчальної
занятробота роботи
тя
Методологія науки на різних етапах розвитку теорії картографії
Науки природничі, суспільні та технічні.
Предметно, об‘єктно та проблемно орієнтовані
2
10
дослідження в галузі географічної картографії.
Методологія наукового дослідження: рівні
методології,
загальнонаукові
пізнавальні
принципи, підходи та методи (складові
методології досліджень) - логічні методи та
дослідницькі
підходи,
загальні
методи
наукового
пізнання
емпіричного
та
теоретичного рівнів дослідження. Структура
наукового знання: метамова науки, об‘єктна
мова картографії, наукова географічна мова.
Моделювання,
як
загальнонауковий
дослідницький
підхід
(методологічно
повʼязаний
з
системним,
екологічним,
кібернетичним, інформаційним, семантичним,
семіотичним та ін. засобами наукових
досліджень).
Методологічні
основи
картографічного моделювання: його сутність і
відмінності від
інших загальнонаукових
прийомів
і
методів
моделювання:
математичного,
вербального,
аналогового,
імітаційного тощо). Засоби картографічного
моделювання.

4

2

12

1

12

4

5

6

Комунікація: загальна теорія знакових систем
як
мовне
утворення
та
особливості
картографічної знакової системи. Визначення
основної одиниці картографічної мови контуру (неактивованого зображення) знаку як
синтаксичної сигнатури знаку. Унормована
структура семіотичних сторін змісту карти, їх
взаємозв‘язок:
(обов‘язкових,
мінімальнонеобхідних та достатніх), що дозволяють
засобами
картографічного
моделювання
відобразити будь-які особливості об‘єктів
реальної дійсності, роблять мову карти
функціонуючою
і
визначають
ступінь
досконалості (якість) геозображення.
Парадигми і концепції картографічної науки.
Розквіт теоретичної картографії в період
повоєнного «теоретичного пʼятидесятиліття»:
модельно-пізнавальна, комунікативна, мовна та
виокремлена - геоінформаційно-картографічна
концепції картографії. Сучасні її концептуальні
напрями - комп‘ютерно-когнітивний (карта як
зображення), аналітичний (карта як модель) та
критичний (карта як задум /соціальна
конструкція). Від системи «знаків» до «мови»
картографії
–
гносеологічна
сутність
трансформації в мовній концепції теорії
картографії.

2

2

1

12

12

1
Модульна контрольна робота
Наукова робота в концептуальному середовищі сучасного тренду сформованості
загальної теорії картографії;
Фундаментальні методологічно-світоглядні та
філософсько-логічні основи картографії в
загальній гносеологічній системі наук. Предмет
пізнання, метод картографічного моделювання
2
12
та об‘єктна мова карти в загальній теорії
картографії. Використання загальних і
спеціальних методів наукових досліджень

7

8

Організація наукової роботи в географічній
картографії:
- визначення актуальності і наукової новизни
дисертаційної роботи,
- формулювання мети і завдання дослідження.
- визначення об‘єкта, предмета та методів
дослідження, спрямованих на одержання
наукового знання на різних методологічних
рівнях дослідження
- пошук, накопичення, збереження та обробка
наукової інформації для картографічного
моделювання з використанням можливостей
сучасних геоінформаційних систем і технологій
Характеристика окремих видів дослідження:
- методики використання пізнавальних
принципів, підходів і наукових методів для
реалізації сформульованих завдань і досягнення
мети дослідження.
- практичне значення одержаних результатів і
їх апробація: поняття, функції, основні види
наукових публікацій (монографії, статті, тези
наукових доповідей).
Підсумкова модульна контрольна робота
Консультації
ВСЬОГО

2

1

12

2

1

12

1
18

4

96

2
2

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій –18 год.
Практичні заняття - 4 год.
Самостійна робота - 96 год.
Консультації - 2 год.

9. Рекомендовані джерела:
Основні:
1. Атласне картографування річково-басейнових систем = Atlas mapping of river-basin systems :
монографія / А.І.Ковальчук, І.П.Ковальчук [ За наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. – Львів:
Простір-М, 2018. - 348 с.
2. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія: підручник. К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2008. 271 с.
3. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картознавство: підручник. К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2014. 332 с.
4. Бондаренко Е.Л. Телекомунікаційна картографія. К.: УкрІНТЕІ, 2011. 36 с.
5. Бондаренко Е.Л. Принципи картографічної семіртики для конструювання легенд
інтерактивних еколого-географічних карт. Картографічне моделювання та географічні
інформаційні системи: зб. матер. Всеукр. наук. – практ. конф. (Львів, 3-5 жовт. 2019 р.).
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. С. 15-18.
6. Володченко А. О новой картографии или «нео-картографии». Часопис картографії. 2011.
Вип. 1. С. 5-10.
7. Говоров М., Лященко А.А., Кейк Д., Зандберген П., Молочко М.А. та ін. Просторові
кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних: навчальний
посібник. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних. У 6-ти
томах: Т.3. Харків: ТОВ Планета-Прінт, 2017. 532 с.

8. Даценко Л.М., Остроух В.О. Основи геоінформаційних систем і технологій: навч. посібник.
К.: ДНВП "Картографія" 2012. 184 с.
9. Жук О.П., Кривов’яз Є.В. Організація раціонального використання земель в
агроформуваннях ринкового типу. Монографія / О.П. Жук, Є.В. Кривов’яз. – К.: ЦП
«Компринт», 2015. – 408 с.
10. Молочко А.М. Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної
картографії, що претендує на роль її загальної теорії / А.М. Молочко, М.А. Молочко //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військовоспеціальні науки – 2018. – Вип. 2 (39). – С. 35-43.
11. Руденко Л., Бочковська А., Чабанюк В. Розвиток картографії: формування нових концепцій та
теоретиних узагальнень. Картографічне моделювання та географічні інформаційні
системи: зб. матер. Всеукр. наук. – практ. конф. (Львів, 3-5 жовт. 2019 р.). Львів: Вид-во
Львів. політехніки, 2017. С. 3-4.
12. Руденко Л.Г., Козаченко Т.І., Ляшенко Д. О., Бочковська А.І. та ін. Геоінформаційне
картографування в Україні: концептуальні основи і напрями розвитку. К.: Наук. думка,
2011. 104 с.
13. Чабанюк В. Реляційна картографія: Теорія та практика.- Київ: Інститут географії НАН
України, 2018.- 525 с.
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