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ВСТУП 
 

В навчальному посібнику “Загальногеографічні карти”  основна 

увага звертається на методику географічно правильного 

відображення земної поверхні на загальногеографічних картах, 

зроблено акцент на прийоми і методи побудови 

загальногеографічної моделі місцевості, яка відповідає науковим 

поглядам і запитам практики. Питання  оформлення і видання карт 

або їх автоматизованого відтворення в даному курсі не 

розглядаються. 

Крім розкриття основної теми – методики створення 

топографічних, середньо- і дрібномасштабних  

загальногеографічних карт, навчальний посібник вміщує аналіз 

змісту основних картографічних творів – державних топографічних, 

оглядово-топографічних та дрібномасштабних карт, а також 

міжнародних карт масштабів 1:1 000 000, 1:2 500 000. Відомості про 

окремі зарубіжні карти наведені лише для порівняння. 

Вивчення цього навчального посібника може бути успішним 

лише при обов’язковому використанні аркушів або хоча б 

фрагментів карт, що розглядаються. Ілюстрації, які вміщені в 

навчальний посібник, призначені лише для пояснення окремих 

процесів картографування.  
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              Частина 1  Система  загальногеографічних  карт 
 

1.1. Стан загальногеографічного картографування 
 

Загальногеографічні карти служать головним показником 

ступені картографічної вивченості будь-якої території.  За 

прийнятою класифікацією до цієї великої групи вищого рангу (яке 

співставне з «тематичними картами»), прийнято відносити 

зображення земної поверхні, що характеризує її зовнішній вигляд, 

складається перед усім із елементів ландшафту, які візуально 

розрізняються.  В число видимих елементів ландшафтів як 

природних, так і соціально-економічних об’єктів місцевості 

відносять: морські береги, гідрографічну мережу, рельєф, 

рослинний покрив, деякі елементи ґрунту (піски, скали і ін.), 

населені пункти, шляхи сполучення, кордони, лінії зв’язку і інші 

споруди. Зримий вигляд поверхні може бути доповнений 

характеристиками об’єктів за їх значеннями і кількісними 

показниками.  

Поняття «видимого ландшафту» акваторії (океан, море, озеро, 

водосховище) умовне, так як включає не тільки особливості водної 

поверхні, а і особливості дна. Однак зміст графічного зображення 

залишається без змін: на карту наносяться відмінні ознаки водного 

ландшафту (глибина, рельєф дна, течії), які потребують 

констатації, а не тематичного вивчення і тлумачення.   

Оскільки до загальногеографічних карт відносяться 

топографічні карти, починаючи із найбільших масштабів, а також  

оглядові дрібномасштабні, неможливо дати єдине визначення 

змісту всієї групи карт. 

Змістове різноманіття карти, а також основні об’єкти 
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картографування істотно варіюють.  Наприклад, подаються 

додаткові об’єкти і характеристики, які візуально не розрізняються – 

рельєф морського дна, підземні ріки, підводні споруди, 

позначається політико-адміністративне значення пунктів і кордонів, 

що  вміщують деякі кліматичні показники – кордони і дати 

замерзання морів, плаваючий лід, вічну мерзлоту. Разом з тим із 

основних елементів змісту часто зовсім не відображається 

рослинний покрив, інколи відсутнє зображення рельєфу. 

Другою особливістю, яка вирізняє загальногеографічні  карти і 

об’єднує цю групу, є об’єктивність суміщення на карті зображення 

різних елементів, рівне їх значення. 

На  загальногеографічній карті, як правило, неможливо 

виділити головні і другорядні елементи змісту. Так, на 

топографічній карті з рівною детальністю топографом будуть 

зображуватися вулиці,  групи будинків населеного пункту,  

чагарники на болоті, окремі споруди і окремі дерева. 

Дрібномасштабні загальногеографічні карти атласу також 

дозволяють отримати інформацію однакової детальності по 

кожному елементу змісту карти. 

 Загальногеографічні карти за своїм призначенням завжди 

багатоцільові. Одна і  та ж карта використовується в різних 

напрямках: 

- для орієнтування на місцевості; 

- для вивчення району (візуального або шляхом вимірів і 

обчислень); 

- для окремих довідок і загального огляду; 

- для складання інших карт. 

Як вище було сказано загальногеографічні карти передають 
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зовнішній вигляд суші і акваторії. 

Ці елементи присутні на картах всього масштабного ряду: від 

велико- масштабних карт до оглядових. Однак детальність 

зображення різна і підпорядкована наступним правилам: 

- склад елементів місцевості і доцільна детальність їх 

зображення визначаються масштабом; 

- зображенню всіх характерних елементів місцевості 

надається однакова увага незалежно від їх величини  і 

призначення; 

- при складанні загальногеографічних карт приймають до 

уваги вимоги великого кола споживачів. 

Головні відмінності загальногеографічних карт різних 

масштабів визначаються ступенем генералізації. Те, що важливо 

для відображення вигляду окремої ділянки, може бути несуттєвим 

для великого регіону, країни. Процес генералізації, який враховує 

типові риси території, має глибокий географічний зміст. Карти 

відображають вигляд місцевостей різного рангу: фізико-географічні 

райони, материки і океани, планету в цілому. Однакова увага до 

всіх елементів місцевості продиктована намаганням відобразити 

важливі географічні деталі. Звідси, наприклад, поява на 

топографічних картах умовних знаків бугрів, мерзлотних полігонів, 

хоча вони не співставні за  розмірами із будівлями та 

промисловими об’єктами, або відображенням озер («точкових») і 

островів, які не виражаються в масштабі карти в районах їх 

скупчення. 

Багатоцільове призначення загальногеографічних карт 

– одна із головних умов їх створення.  Карти використовуються 

для довідкових цілей, складання географічних описів, вивчення 
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природи і господарського освоєння території, військових задач, 

вимірів і обчислень, та отримання якісних характеристик. Наукові, 

господарські, навчально-просвітницькі і інші інтереси споживачів 

переплетені між собою і сукупно враховуються  на загально- 

географічних картах. 

Це не виключає переваги використання карт різних масштабів 

в конкретних цілях. Наприклад, карта масштабу 1:200 000 в 

основному використовується як автошляхова, а карта масштабу  

1:1000 000 – як польотна. Багатоплановість змісту 

загальногеографічних карт і їх конкретне використання не 

заперечують один одному. 

Наявність нормативних документів (положення, настанови, 

інструкції), які внутрішньо організовують процес  

загальногеографічного картографування, сприяють стандартизації 

змісту карт і методів їх створення. 

Різкої межі між загальногеографічними і тематичними 

картами немає. Існують карти, де надається більша увага тим або 

іншим елементам місцевості. На гідрографічних картах  це – 

річкова і озерна мережа, на гіпсометричних і батиметричних – 

рельєф суші і дна водоймищ, на довідкових картах – населеним 

пунктам і шляхам сполучення. Природно, детальність зображення 

одного елемента призводить до зменшення  зображення іншого і 

виключення їх зі змісту карти. 

Таким чином, широкий спектр масштабів, варіації в 

призначенні і змісті роблять загальногеографічні карти 

різнобічними, в них можна виділити визначені групи. Основою 

поділу слугує масштаб, територія, призначення і зміст. Причому 

для великомасштабних і середньомасштабних карт головна ознака  
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територія, на яку створюються карти, а для дрібномасштабних – їх 

призначення.   Умовна   межа   між   середнім   і    дрібним    

масштабом    карти 1:1 000 000. 

 

Класифікація загальногеографічних карт  

за масштабом та призначенням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Загальногеографічні карти складають основний 

картографічний фонд кожної країни і Землі в цілому. Слід особливо 

виділити дві групи карт: генеральні карти і міжнародні карти. 

Генеральна карта – це найбільш великомасштабна карта 

держави, яка відображає вивченість її території.  

Для України це карта 1:10 000, Росії – 1:25 000, а наприклад 

для Великобританії генеральним слугує масштаб 1:2 500,  для США 

– 1:250 000; для більшості країн Азії – 1:500 000. 

Міжнародні  загальногеографічні  карти – це зведені 

карти, які об’єднують топографічні карти багатьох країн. 

На межі ХІХ-ХХ ст. почала створюватися Міжнародна мільйона 

Загальногеографічні 
карти 

Велико- і середньо- 
масштабні 

Дрібномасштабні 

Топо- 
графічні 

Морські 
навігаційні 
(МНК) 

Науково- 
довідкові 

Нав-
чальні 

Спеціаль-
ного при-
значення 

Перехідні 
до тема-
тичних 

Карти 
суші 
(ТКС) 

Карти 
шельфу 
(ТКШ) 
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карта. На сучасний час вона покриває всі материки. В другій 

половині ХХ ст. створена Міжнародна карта Світу масштабу          

1:2 500 000, яка покриває всю Землю в цілому (материки і океани). 

На протязі всього ХХ в. періодично перевидавались зведені 

гідрографічні карти океанів масштабів 1:10 000 000 і 1:35 000 000. 

Крім поділу за масштабами є карти різних типів, які 

розрізняться за поданням інформації, за відбором елементів змісту 

та їх навантаженням, і за способами зображення. Для вивчення 

різних типів карт  і їх різноманітних варіантів виділяють системи 

 загальногеографічного картографування – єдині напрями, 

пов’язані загальною метою. Прикладами слугують: уніфіковані 

системи топографічних і оглядово-топографічних карт України, 

Росії, Франції, Японії, Німеччини, Нідерландів, які чітко пов’язані за 

змістом і типом (в межах масштабного ряду). Відомі міжнародні 

системи і серії середньо- і дрібномасштабних загальногеографічних 

карт 1:1 000 000, 1:2 500 000. 

Виділяються також уніфіковані системи карт спеціального 

призначення (за змістом близьких до загальногеографічних). Це, 

наприклад, морські навігаційні карти, атласи океанів. Особливу 

групу складають порівняно нові групи карт – топографічні карти 

шельфу, фотокарти, які вміщують космічні знімки. 

Поряд з уніфікованими системами картографування є великі 

групи карт, своєрідних за змістом, способом зображення і 

математичною основою. Прикладом, можуть бути топографічні 

карти США різних відомств. (Геологічне знімання Міністерства 

внутрішніх справ (провідна картографічна організація); 

картографічна служба Міністерства оборони; Національне знімання 

океанів). 
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Карти великих масштабів, які покривають всю країну, не мають 

загальної розграфлення, місцеві системи координат вирахувані в 

межах окремих штатів, прийняті різні проекції.  

В багатьох європейських країнах і в США на окремі регіони 

(наприклад, Альпи), на території національних парків, заповідників 

створюються топографічні карти з особливими способами 

оформлення, які розраховуються на широке використання 

туристами. Оригінальні топографічні карти з художнім зображенням 

рельєфу є також в Швейцарії, Японії та інших країнах. В 

маловивчених країнах багато районів покриті топографічними 

картами спрощеного змісту (часто без рослинності, з рельєфом, 

відображеним  схематичною відмивкою без горизонталей). Ці групи 

подібних різноманітних карт об’єднують в дві основні групи: 

1) топографічні карти з багатим змістом, (традиційні для 

окремих країн з варіантами різного художнього оформлення); 

2) топографічні карти зі спрощеним  змістом, внаслідок 

недостатньої вивченості і застосування методів знімання, які не 

забезпечують отримання ряду показників. 

Особливу групу складають велико- і середньомасштабні 

фотокарти, які різнобічні за змістом і за оформленням. Серед них 

виділяють:  фотоплани  з картографічними позначеннями, 

ортофотокарти, кольорові фотокарти і найновіші карти, які 

створюються за матеріалами  космічного знімання. 

Дрібномасштабні карти мають іще більше варіантів  змісту і 

оформлення. Крім багатоаркушевих карт (єдиних за змістом) і 

 загальногеографічних атласів науково-довідкового характеру, які 

представляють системи  атласного картографування 

багатоцільового призначення, є багаточисленні видання 
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загальногеографічних карт, які класифікують за переважанням 

елементів змісту: 

1) соціально-географічні (населені пункти, дороги, кордони), ці 

карти зазвичай називають довідковими, 

2) карти, з переважанням елементів рельєфу і гідрографії, які 

називаються «фізичними». 

 Для виділення на перший план визначених елементів змісту 

загально- географічної карти застосовують різні способи 

зображення і кольорового оформлення за принципом 

багатоплановості. Широко поширені в усіх країнах спрощенні 

загальногеографічні карти, призначені для масового споживача.  

Багато із виділених груп мають перехідні варіанти. Деякі типи 

карт можна віднести до різних груп, наприклад, загальногеографічні 

карти для вищої школи одночасно слугують і навчальними картами 

(це їх основне призначення), і науково-довідковими 

демонстраційними. 

Перехідну групу до тематичного картографування 

представляють карти, на яких один з елементів 

 загальногеографічної карти зображений з  найбільшою 

детальністю і складає «тему» карти. Такий тип можуть мати карти 

різного змісту, серед них особливо часто використовуються 

гіпсометричні карти, які відносяться до тематичних карт рельєфу. 

Подібний же характер мають карти населених місць, транспорту, 

лісів (без виділення порід). Ці карти, які виконані з мінімальною 

генералізацією і великою точністю, дають  дані для вимірів і 

обчислень. 

Кожна із виділених груп має варіанти, пов’язані з уточненням 

призначення карти і з видами її використання (стінні, настільні 
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загально-оглядові, для точних вимірів, для виконання графічних 

робіт). 

  

Організація картографування 

 Загальногеографічне картографування в більшості країн 

світу має державний статус. Роботи проводяться колегіально, 

плани різних організацій  узгоджуються. Об’єднуючою ланкою 

слугують нормативні документи (інструкції, настанови, таблиці 

умовних позначень, методичні довідники). 

Державний підхід до загальногеографічного картографування 

забезпечує: 

- планомірне покриття країни картами великих і середніх 

масштабів; 

- документальність великомасштабних карт, заснованих на 

польовому зніманні; 

- періодичне видання карт середніх масштабів для широкого 

кола споживачів; 

- єдність загальнодержавних карт, порівняння змісту аркушів 

карти одного масштабу і співставлення карт всього 

масштабного ряду. 

 

Математична основа карт різних видів 

Математична основа нерозривно пов’язана з призначенням і 

змістом  карт і в більшості випадків визначає повноту 

картографічних об’єктів і вимірювальні властивості карт. 

Масштаб   загальногеографічних карт вимірюється у 

великих межах – від найбільш великих, на межі з планами, 1:2 000 -

1:5 000, до найдрібніших. 
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Топографічні і оглядово-топографічні карти складають єдиний 

масштабний ряд, затверджений Державною міжвідомчою 

геодезичною радою. В межах ряду, масштаби карт відрізняються 

від сусідніх в 2-2,5 рази, що відповідає призначенню карт кожного 

масштабу і визначає специфічні риси їх змісту. Цей закономірний 

ряд порушувався лише при створені карти масштабу 1:300 000. 

Оглядові карти зазвичай зберігають вказані вище 

співвідношення масштабів, що визначає наступний основний  

масштабний ряд карт 1:1 000 000 - 1:2 500 000 - 1:5 000 000 -          

1:7 500 000 -1:10 000 000. Для стінних карт навчального характеру 

застосовуються також масштаби 1:1500 000, 1:2000 000,               

1:4 000 000, 1:15 000 000. 

Вибір проекцій визначається головним чином призначенням 

карт і характером їх використання. Великомасштабні і 

середньомасштабні карти використовуються для лінійних, 

площинних і кутових вимірювань. Тому для таких карт застосовують 

проекції, які забезпечують точність вимірів у відповідності з 

граничною точністю масштабів. Такі умови задовольняють 

багатограневі і  багатосмугові проекції. Для топографічних і 

оглядово топографічних карт (крім масштабу 1:1 000 000) в 

Радянському Союзі використовувалася рівнокутова поперечно-

циліндрична проекція Гаусса, яка застосовувалася для 

меридіальних зон в 6° або 3°. В межах вказаних смуг місцевість 

зображувалася без розривів за суміжними рамками, що зручно для 

використання блоку аркушів карт. 

Для карти масштабу 1:1 000 000 прийнята міжнародна 

багатогранева проекція. В цьому випадку земна куля ділиться на 

трапеції (6° по довготі і 4° по широті) і для кожної трапеції 
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будується проста видозмінена поліконічна проекція, яка була 

замінена на  рівнокутову конічну. В результаті чотири аркуші карти 

(в крайньому випадку – дев`ять) можливо зібрати в єдиний блок без 

розривів. Це достатньо для цілісного зображення великих фізико-

географічних регіонів.  

Міжнародна карта Світу в масштабі 1:2 500 000, на відмінну від 

Міжнародної карти Світу в масштабі 1:1 000 000, покриває планету 

в цілому, включаючи і океани. Для всієї землі це порівняно великий 

масштаб, що і визначає принципи побудови карти. При 

безперервному зображені окремих материків виникають 

спотворення, які недопустимі для довідкового видання. 

В той же час, оглядова карта потребує цілісного зображення 

великих частин материків, груп країн; значних просторів, які 

включають ділянки суші і моря. Карта  повинна допускати прості 

виміри з точністю до 3-4 % при визначені довжин і площ і 2-3º  - для 

кутів. 

Із оглядових загальногеографічних карт найбільш відома карта  

СРСР в масштабі 1:2500 000. Для карти використана рівнопроміжна 

за меридіанами проекція Каврайського з паралелями перерізу 47 і 

62º. Останнє перевидання карти здійснено в нормальній конічній 

рівнопроміжній проекції Красовського. 

 

Топографічне картографування в Україні 

На сьогодні територія України повністю забезпечена 

топографічними картами різних років видання масштабів:               

1:1 000 000 – 9 аркушів; 1:500 000 – 26 аркушів; 1:200 000 – 157 

аркушів; 1:100 000 – 536 аркушів; 1:50 000 – 1 975 аркушів; 1:25 000 

– 7 554 аркуші. 
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Станом на 1 січня 2001 року територія України (29 402 аркуші) 

забезпечена на 99,9% топографічними картами масштабу 1:10 000 

(за винятком окремих територій гірських районів). 

Територія міст населених пунктів України забезпечена 

топографічними планами в масштабах 1:5 000 та 1:2 000. 

Топографічні плани масштабів 1:1 000 та 1:500 створені на окремі 

ділянки міст, селищ та промислові зони. 

На внутрішні водойми і райони континентального шельфу 

існують топографічні карти масштабів 1: 10 000 і 1:25 000. 

У 2003 р. розпочалися роботи з модернізації Державної 

геодезичної мережі України. Були виконані науково-дослідні роботи 

з моделювання параметрів геодезичної референцної системи 

координат України, сформована Українська перманентна мережа 

глобальних навігаційних супутникових спостережень, виконані 

дослідження та побудована модель квазігеоіда на територію 

України. У результаті з січня 2007 року запроваджено Державну 

геодезичну референцну систему координат УСК-2000. 

 

Розграфлення і номенклатура  

загальногеографічних карт 

  Розграфка карт є на більшості загальногеографічних карт, так 

як всі вони, за виключенням найбільш дрібномасштабних 

видаються як багатоаркушеві. Розграфка і номенклатура 

топографічних і оглядово-топографічних карт погоджена по всьому 

масштабному ряду карт і визначається інструкцією. 

При розграфленні  Міжнародної карти Світу масштабів          

1:1 000 000 і 1:2 500 000 користуються градусною сіткою з 

визначеними інтервалами за широтою і за довготою (для 
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мільйонної  карти – 4х6º, для карти 1:2 500 000 – 13х18 º). 

Для оглядових дрібномасштабних карт колишнього СРСР була 

прийнята довільна нарізка на аркуші, що зручна для використання в 

якості окремих настільних карт. Кожний аркуш має свій порядковий 

номер (нумерація проводиться із заходу на схід і з півночі на 

південь). 

Компоновка топографічних і оглядово-топографічних карт 

визначена інструкцією. Аркуші карт мають форму трапецій, 

сторонами яких слугують відрізки меридіанів і паралелей. На 

топографічних картах верхня і нижня рамки практично прямолінійні, 

на оглядово-топографічних мають невелику кривизну. 

Компоновка оглядових карт може бути досить різнобічною. 

При її розробці вирішується ряд питань: розміщення таблиці 

умовних знаків і додаткового матеріалу (карти-врізки, профілі) 

положення території картографування відносно рамки карти (вибір 

середнього меридіану), включення в картографічне зображення 

сусідніх територій. 

Тільки загальногеографічні карти мають найбільш широке 

застосування в господарстві країни, для наукових досліджень різної 

тематики. Вони використовуються групами споживачів будь-якої 

кваліфікації, масовим читачем. Проектування і будівництво будь-

яких споруд потребують на різних стадіях використання 

загальногеографічних карт різних масштабів. Тематичні карти не 

замінюють, а лише доповнюють загальногеографічні. Розробка 

детального проекту нової дороги або траси каналу потребує 

використання середньомасштабних карт, а точний вибір місця для 

споруди може бути виконаний лише за великомасштабними 

топографічними картами. Додатково для цих задач потребуються 
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карти геологічні, гідрогеологічні, економічні  і іншої тематики. 

 

 

1.2. Велико- і середньомасштабні загальногеографічні карти 

 

1.2.1. Топографічні карти суші 

 

Топографічні карти суші (ТКС) – забезпечують точність і 

сучасність їх змісту і регулярність видання. Цю систему вирізняють 

наступні ознаки: 

- єдина математична основа; 

- уніфікованість умовних позначень; 

- дія єдиних нормативних документів по створенню карт; 

- наскрізна технологія створення карт: від знімальних 

масштабів до середніх; 

- єдність оформлення карт; 

- регулярне покриття території країни топографічними 

картами; 

- організація зберігання топографічних матеріалів. 

Топографічні карти забезпечують можливість нанесення 

контурів і виконання вимірів з високою точністю – 0,01 мм в 

масштабі карти. 

Масштабний ряд системи топографічних карт достатньо 

широкий: від найбільш великих масштабів до 1: 000 000 включно. 

Топографічні плани (1:500 – 1:5 000) – результат польових 

інструментальних зйомок:  тахеометричної, фототеодолітної, 

мензульної і ін.  Плани укладаються при будь-якому будівництві і 

виконані землевпорядкувальних робіт; їх генералізація мінімальна, 

зміст за можливістю наближено до  місцевих умов, для чого в 



 20 

таблицю умовних позначень також включаються додаткові знаки. 

Плани створюють господарчі відомства і зберігають їх нерідко в 

рукописному вигляді. 

Топографічні карти (1:10 000 – 1:100 000) складають основу 

топографічного фонду країни. Вони створюються за польовими 

матеріалами, на 95% - на основі  аерофотозйомки і відмічаються 

великою документальністю. Великі масштаби карт дозволяють 

передавати локальні особливості місцевості (наприклад, будову 

долин річок), місцеві природні ресурси (водозабезпеченість) і 

характер використання території (наприклад, відобразити всі 

населенні пункти і промислові об'єкти). 

Оглядово-топографічні карти (1:200 000 -  1: 1 000 000) 

складають камерально. Відбір і узагальнення елементів змісту 

досить великі. Наприклад, на карті 1:1 000 000 в густозаселених 

районах присутні всього 10-15% населених пунктів, зі значним 

узагальненням подається річкова мережа. Оглядово-топографічні 

карти перевидаються окремими випусками, так, карта масштабу  

1:1 000 000 має п'ять видань. Оглядовість цих карт проявляється в 

тому, що кожний аркуш покриває значну територію. 

Оглядово-топографічні карти відіграли особливу роль у 

вивченні природних ресурсів колишньої країни СРСР, вони стали 

основою для тематичного картографування. В цьому зв'язку слід 

назвати оглядово-топографічну карту масштабу 1:300 000, яка була 

створена  в 1950-1960 рр. і яка не ввійшла в державну систему 

топографічних карт. Вона призначалась для  географічної 

вивченості місцевості і відмічалась дуже великою детальністю, у 

порівнянні з картою масштабу 1:100 000. Саме поєднання 

детальності з оглядовістю дозволило знайти географічні 
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закономірності і зв'язки явищ. Ця карта і зараз не втратила 

значення при екологічній оцінці територій. 

Найважливішу роль в пізнанні країни зіграла карта масштабу  

1:1 000 000. За основними математичними параметрами вона 

входить до складу Міжнародної карти Світу масштабу 1:1 000 000, 

яка була створена зусиллями картографічних служб ряду країн на 

материкову частину Землі, а за змістом карта оригінальна і 

складена у відповідності з прийнятими в нашій країні 

класифікаціями і правилами генералізації. 

Питання „старіння змісту” – загальне для всіх топографічних 

карт. Карти періодично перевидають з оновленим змістом. В 

останні десятиріччя для цього використовують космічні матеріали, 

які дозволяють оперативно вносити зміни в зміст карт не очікуючи 

польового знімання. 

 

1.2.2.Топографічні карти шельфу і внутрішніх водоймищ 

 

Топографічні карти шельфу (ТКШ) – нова система 

загальногеографічних карт. Перші розробки карти відносяться до 

60-х років, а реальне створення відноситься до останнього 

десятиліття ХХ ст..  

Шельф – це материкова мілина, тобто окраїна материка, 

мілководдя з особливими природними умовами і невеликим ухилом 

дна. 

У всіх широтах шельф відносно добре прогрівається, має 

багату підводну рослинність і тваринний світ. До середини  XX ст. 

зона шельфу спеціально не картографувалась. Вона випадала із 

змісту топографічних карт суші (положення берегової лінії 
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відображається за найбільш високим рівнем води) і морських 

навігаційних карт (положення берегової лінії відповідає низькому 

стану води). 

Ситуація змінилась з початком розвідування нафти і газу на 

шельфі, і по всьому світі почалось його активне картографування. 

Оскільки на шельфову зону  приходиться смуга безпосередньої 

взаємодії суші і моря, топографічні карти шельфу (ТКШ)  повинні 

були поєднати в собі риси топографічних і морських навігаційних 

карт, передавати зовнішні риси підводного ландшафту і специфіку 

господарювання в районі мілководдя. Топографічні карти шельфу 

призначені для наступних  цілей: 

- забезпечення пошуково-розвідувальних робіт  корисних 

копалин; 

- контролю за освоєнням берегової зони та захисту її від 

порушення; 

- будівництва і експлуатації промислових споруд, 

прокладання комунікацій (кабелів, трубопроводів); 

- організації і ведення промислу риб і морських тварин в 

мілководних зонах; 

- забезпечення тематичного знімання та картографування. 

 ТКШ повинні складатися детально, у відносно великих 

масштабах. При розробці системи ТКШ прийнятий до уваги тісний 

зв'язок шельфової зони з материком, взаємна обумовленість 

природних процесів і особливостей господарського використання. 

Тому при побудові топографічні карти суші і шельфу єдині, тобто 

вони мають одну математичну основу, проекцію, масштаби та поза 

рамкове оформлення. 

Положення берегової лінії на ТКШ ідентично з топографічними 
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картами суші, але наводиться, по можливості, більш повна 

характеристика узбережної зони. Умовними знаками виділяють 

берегові відмілини і мілини, особливості ґрунту в зоні осушки 

(камінь, скали, галечник і т.п.). Особливу увагу приділяють 

динамічним явищам. Стрілками позначають постійні біля берегів 

течії і місцеві утворення – буруни, сейши, водовороти. На полях 

карти дають спеціальну гідрографічну довідку  з описом явищ 

(постійність та періодичність, глибина води, зв'язок з погодними 

явищами і т.д.). 

Основний зміст топографічних карт шельфу – підводний 

рельєф. Він відображається системою горизонталей з мінусовими 

значеннями, тобто  рельєф шельфу відображається, як підводне 

продовження рельєфу суші. Горизонталі доповнюють відмітками 

глибин і умовними знаками окремих утворень (скали, камені).  До 

50-метрової глибини підводні горизонталі проводять часто (на 

картах масштабу 1:10 000 переріз складає 2 м; на картах 1:50 000 – 

5 м; на картах 1:100 000 – 10 м).  На великих глибинах переріз 

збільшують. Широко практикується проведення додаткових 

горизонталей довільного перерізу, це допомагає виділити місцевий 

мікрорельєф. 

З морських навігаційних карт  на  ТКШ переходять 

характеристики ґрунту – буквені позначення його кольору, складу і 

стану, а данні про підводну рослинність відображаються значно 

детальніше із багатьма ботанічними характеристиками. Однак 

система умовних позначень іще остаточно не закріплена. 

Також, як і на морських картах, на ТКШ присутні всі узбережні 

споруди. Це – естакади, бурові платформи, лінії зв’язку, підводні 

споруди. Особливо відмічають шляхи проходження суден, райони, 
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небезпечні для плавання за природними або антропогенними 

чинниками. Інколи наводять відомості про забруднення води, 

наявність плавнику. 

Для ТКШ введені характеристики льодового режиму. Особливі 

умовні позначення, зміст гідрографічної довідки, графіки на полях 

карти і інші прийоми передають відомості про терміни замерзання, 

інші кліматичні показники, утворення стійкого льодового покрову, 

тріщинуватості, термінах очищення від льоду. 

ТКШ створюють, головним чином, на основі ехолотних вимірів, 

наприклад за допомогою локаторів бічного огляду, які дають не 

тільки дані про глибини, але іще і знімки поверхні дна. Технології 

швидко удосконалюються, діють автоматизовані знімальні 

комплекси, які забезпечують батиметричне знімання, геофізичні і 

ландшафтні спостереження. 

Карти шельфу – нова система карт. Їх зміст і технологія 

створення швидко удосконалюються. Точні нормативні документи 

не напрацьовані. Особливістю створення  ТКШ є «пакетна» 

підготовка знімальних матеріалів. В «пакет», крім топографічної 

карти шельфу, входить ряд тематичних карт. Зазвичай це  -  

геологічна, геофізична і підводного ландшафту. 

Особливу групу складають топографічні карти внутрішніх 

водоймищ (озер та водосховища). В загальних рисах зміст цих карт 

знаходиться у відповідності із змістом топографічних карт шельфу. 

Однак вони мають і істотну різницю, так як за своїм сучасним 

господарським використанням водосховища, озера і шельфова 

зона моря не рівнозначні. 

Особливості складання карт озер і водосховищ виявляються, 

перед усім, при відображенні наступних елементів змісту: 
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- характеру берегів і основних зовнішніх генетичних ознаках 

водоймищ; 

- коливаннях рівня, інших гідрологічних особливостей; 

- гідротехнічних споруд, об’єктів водокористування, 

водоохорони, енергетики, транспорту, рибного господарства і 

промислу; 

- рельєфу дна, особливостей донних відкладів рослинності. 

На картах озер і водосховищ детально відображаються 

узбережна водоохоронна зона, зона тимчасового затоплення і  

підтоплення. Гідротехнічні споруди на цих картах відображаються у 

відповідності з вимогами до передачі цих об’єктів на топографічних 

картах суші відповідного масштабу. Особливо детально 

відображаються дамби,  набережні, водоочисні споруди і 

комунікації, створенні для забору та скидання води. Із 

максимальною детальністю на цих картах відображаються рибні 

заводи і споруди, які використовуються в рибному і промисловому 

господарства. 

Особливо детально горизонталями, відмітками висот дна і 

глибини відображаються форми і мікроформи рельєфу дна, 

підводні і надводні вали, коси, мілини, затопленні русла. При 

відображені рельєфу дна водосховищ висоти перерізу 

вибираються рівними або кратними тим, що характеризували 

рельєф місцевості на топографічних картах, які були складені до 

затоплення водосховища. 

На картах озер і водосховищ, крім абсолютних відміток дна, 

підписуються від 2 до 5 відміток глибини на 1 дм
3
  площі карти. 

Відмітки глибин підписуються курсивним шрифтом з таким 

розрахунком, щоб вони дозволили швидко оцінити батиметрію 
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водоймища. 

При відображенні ґрунтів дна подається поширення 

кам’янистих і піщано-галькових порід. При відображенні 

рослинності дна виділяються ділянки заростання і заболочення 

водоймищ і ділянки поширення рослинності цього виду (трави, 

папоротники, мохи), які занурені у воду. Елементи рослинності дна 

озера і водосховища наносяться за матеріалами дешифрування 

аерознімків шельфу. 

На картах водосховищ детально відображаються затоплені, 

напівзатоплені і висихаючи ліси, чагарники, вирубки і інші природні 

об’єкти. Єдиним умовним знаком рекомендованих фарватерів 

(шляхів) відображаються основні, місцеві і весняні фарватери. 

В доповнення до основної карти або в окремих випадках 

незалежно від неї можуть створюватися топографічні фотокарти 

шельфу або внутрішніх водоймищ. Вони створюються одночасно із 

звичайною картою в єдиному комплексі знімальних робіт. 

Фотокарти (фотоплани) поєднують в собі напівтонове 

аерофотозображення із картографічним. При створенні 

топографічних фотокарт використовуються як аерофотознімки, так і 

матеріали підводного фото і телезнімання, гідролокаційного 

знімання. 

Топографічні фотокарти шельфу можуть створюватися в 

чорно-білому і кольоровому варіантах. При створенні кольорового 

варіанту може бути використаний чорно-білий фотоплан, на який 

наносять кольорові штрихові і фонові елементи змісту карти. Карти 

такого виду можуть видаватися на картографічних фабриках, а при  

малих тиражах – способами оперативної поліграфії. 
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1.2.3. Морські навігаційні карти 

 

Морськими картами називають спеціальні географічні карти, 

призначені в основному для забезпечення судноплавства. 

Морська картографія має довгу історію, але теперішній вид 

морських навігаційних карт (МНК) склався на початку ХХ ст.. 

Особливе місце серед морських карт за своїм практичним 

значенням займають морські навігаційні карти. 

Морські навігаційні карти слугують судноплавцю для 

прокладання курсу судна і визначення його місця в морі.  

Крім того, навігаційні карти в картографічній колекції 

призначені для використання мореплавцями, до яких також входять 

допоміжні і довідкові карти: оглядові, батиметричні, елементів 

земного магнетизму, бланкові, часових поясів. 

Морські навігаційні карти складаються із наступних основних 

груп елементів: математичної основи, картографічного зображення 

або змісту (географічних і навігаційних елементів), підписів і 

додаткових даних. 

Елементами математичної основи морських навігаційних карт 

є: картографічна проекція, масштаб, геодезична основа і нарізка 

(межі карти). Сюди ж умовно віднесені розміри (формат) карти. 

Картографічне зображення основного типу морських карт – 

навігаційних карт складають географічні і навігаційні елементи: 

зображення морських берегів, підводного рельєфу, навігаційних 

небезпек, портів і приморських населених пунктів, засобів 

навігаційного обладнання, навігаційних орієнтирів, основних 

елементів ландшафту берегу і деяких інших об’єктів. 

Підписи, які розміщуються на морських картах, представляють 
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собою: заголовки карт, географічні назви, різного роду пояснення, 

попередження і примітки, а також вихідні дані (відомості про 

видання, складання і коректуру карт). 

Елементами додаткового змісту на морських картах можуть 

бути: плани-врізки, які розміщуються на вільних від картографічного 

зображення місцях, різні легенди, таблиці елементів припливу і 

відомості про течії, рисунки помітних об’єктів і види берегів, 

спеціальні сітки ізоліній і інших елементів. 

Наукове значення морських навігаційних карт полягає в тому,  

що вони в цілому, їх колекції дають найдостовірнішу і найповнішу 

уяву про рельєф дна Морського океану, води якого покривають біля 

71 % поверхні Земля.  

 

Класифікація морських навігаційних карт 

В основу класифікації морських карт було покладено дві 

ознаки: призначення (спеціалізація) карт і їх географічна 

приналежність. 

У відповідності з першою ознакою морські навігаційні карти, 

поділяються на дві основні категорії: а) навігаційні; б) допоміжні і 

довідкові. 

Навігаційні карти поділяються на дві групи: загальні 

навігаційні і спеціальні навігаційні карти. 

Загальні навігаційні карти – це звичайні навігаційні карти, які 

мають своїм призначенням забезпечення безпеки плавання, вони 

безпосередньо використовуються для прокладання курсу 

слідування і визначення місця судна в морі.  

В залежності від кола задач, які вирішуються за навігаційними 

картами, останні мають різні масштаби і різний зміст, а звідси, і 
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різний за величиною охоплення акваторії і території. До 

навігаційних карт відносяться: генеральні, шляхові і часткові 

карти, а також плани. 

Генеральні карти (масштаб від 1:500 000 до 1: 5 000 000) 

слугують для загального вивчення умов майбутнього переходу 

океаном або морем і для попереднього прокладання курсу 

проходження судна. При плаванні відкритою частиною моря або 

океану генеральні карти, як правило, є єдиними навігаційними 

посібниками. 

Шляхові карти (масштаб від 1:100 000 до 1:500 000) 

призначені для забезпечення плавання уздовж берегів як у 

видимості їх, так і поза видимістю. Шляхові карти – найбільш 

поширений тип навігаційних карт. 

Часткові карти (масштаби від 1:25 000 до 1:785 000) 

слугують для керівництва при плаванні в складних у навігаційному 

відношенні районах: в шхерах, вузькостях, у безпосередній 

близькості від берега, і які потребують детального картографічного 

зображення. 

Плани (масштаби від 1:500 до 1:25 000) є зображенням 

акваторій портів, гаваней, рейдів, бухт і слугують як керівництво 

при вході і виході, переміщенні і постановці на якір судів всередині 

цих акваторій. 

Спеціальні навігаційні карти призначені для вирішення 

спеціальних навігаційних і деяких інших задач. До цих карт 

відносяться, наприклад, радіонавігаційні і навігаційно-промислові. 

Радіонавігаційні карти (масштаб від 1:750 000 до 1: 3 500 000) 

слугують для визначення місця судна за допомогою радіотехнічних 

засобів. Основними елементами, навантаження радіонавігаційних 
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карт є сітка ізоліній, які дозволяють без складних розрахунків 

визначати місце судна за даними радіонавігаційних вимірів. 

Навігаційно-промислові карти (масштаби 1: 500 000 і 

дрібніше) мають своїм призначенням забезпечення промислового 

вилову рибу. Помітною особливістю  цих карт є детальна, виражена 

спеціальними умовними знаками характеристика ґрунтів морського 

дна. 

Для МНК характерно: 

- використання проекції Меркатора, в якій локсодромія є 

прямою лінією; 

- використання різних числових масштабів при умові, що 

потрібна для судноплавства ділянка відображена на 1-2 аркушах 

карти (або обмеженій кількості аркушів карти); 

- підпис головного масштабу карти, який віднесений до однієї 

(або двох) паралелі, для інших ділянок карти характерні часткові 

масштаби; 

- нарізка аркушів у відповідності з зонами судноплавства; 

- заміна номенклатури аркушів адміралтейським номером (за 

кутами аркуша карти, запис в каталозі) 

- оперативне оновлення змісту по мірі накопичення нових 

даних. 

Допоміжні і довідкові карти вміщують в себе різнобічні за 

тематикою картографічні видання, які використовуються для 

отримання відомостей, які відсутні на навігаційних картах і на 

лоціях, але які необхідні при вивченні  умов плавання. 

Допоміжні карти представляють собою  картографічні 

матеріали, які використовуються для вирішення окремих часткових 

задач. До числа допоміжних карт входять: бланкові карти, карти з 
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сітками квадратів і карти-сітки. 

Бланкові карти є дуже узагальненими дрібномасштабними 

картами типу відомих контурних карт і слугують географічною 

основою для складання  різних схем і збірних листків. 

Карти з сітками квадратів представляють собою звичайні 

навігаційні карти дрібних масштабів з нанесеною на них 

прямокутною сіткою спеціального призначення. Квадрати, утворені 

сіткою, позначаються цифрами або буквами  користувачами карт. 

Карти-сітки (масштаби від 1:250 000 до 1:1 000 000) будуються 

в нормальній меркаторській і центральній (гномонічній) проекціях 

на широтні пояси для прокладання ліній положення судна у 

відкритому (океані) морі або для прокладання попутного проміру. 

Карти-сітки не мають елементів картографічного зображення і 

мають лише цифрові значення широт. 

Довідкові карти представляють собою картографічні 

матеріали, які вміщують різні, відсутні на навігаційних і довідкових 

картах дані довідкового характеру. В колекції довідкових карт 

входять: оглядові карти радіомаяків і радіостанцій, карти елементів 

земного магнетизму, карти рекомендованих шляхів, збірні аркуші, 

батиметричні карти, карти часових поясів, карти телеграфно-

телефонних і електросилових кабелів. 

Оглядові карти (масштаби від 1:500 000 до 1:20 000 000) 

однаково детально зображають як море, так і сушу з метою 

отримання мореплавцями загальних уявлень про навігаційно-

гідрографічні, фізико-географічні і економіко-географічні 

особливості окремих районів. 

Карти радіомаяків і радіостанцій (масштаби від1:1 000 000 до 

1:1 500 000) мають точно позначені місцеположення радіомаяків і 
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радіостанцій, які обслуговують навігацію. Для цих карт зазвичай 

використовуються проекції, які дозволяють прокладати 

радіопеленги прямими лініями без помітних викривлень. 

Карти елементів земного магнетизму представляють собою 

бланкові карти різних масштабів з нанесеними на них даними 

окремих елементів земного магнетизму, головним чином магнітного 

відхилення. 

Карти рекомендованих шляхів мають характер дрібних 

бланкових карт з відображеними на них портами і які пов’язані з 

океанічними і морськими шляхами. 

Збірні аркуші є бланковими картами з позначеними рамками 

навігаційних карт більш великого масштабу, які видані на даний 

район. Вони розміщені в каталогах карт і книгах для підбору 

необхідних карт і для визначення їх адміралтейських номерів. 

Батиметричні карти призначені дати загальну наочну уяву про 

рельєф морського дна, який виражений ізобатами і окремими 

характерними відмітками глибин. 

Карти часових поясів є дрібномасштабними бланковими 

картами світу або окремих держав з позначеними кордонами і 

номерами часових поясів. Карти мають легенду, яка пояснює 

користуваннями ними. 

Карти телеграфно-телефонних і електросилових кабелів 

представляють собою бланкові карти дрібного масштабу з 

відображенням різних кабелів, які прокладенні між портами або 

пунктами узбережжя. 

Крім вказаних довідкових карт мореплавці широко 

використовують атласи фізико-географічних даних і різні 

гідрометеорологічні довідники, які вміщують корисні дані про стан 
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гідрометеорологічних елементів в багатьох районах плавання. 

Відповідно до другої – географічної ознаки класифікації, 

морські карти об’єднуються в колекції в такій послідовності: 

Світовий океан (в цілому), Атлантичний океан, Індійський океан, 

Тихий океан і Північно Льодовитий океан, а дальше за окремими 

морями і  узбережжями. 

В цілях систематизації виданих морських карт і керівництва 

для плавання та забезпечення можливості їх підбору на той або 

інший район видаються спеціальні каталоги карт і книг. Перша 

частина каталогу, має назву «Карти», вміщує перелік всіх діючих 

морських карт, а друга, названа «Книги», вміщує всі необхідні 

відомості про видані лоції, опис вогнів і знаків, опис радіотехнічних 

засобів і інших посібників для плавання. 

Перший і основний розділ каталогу, який вміщує дані про 

морські навігаційні карти, побудований таким чином, що ліві (парні) 

сторінки каталогу зайняті збірними аркушами карт, а праві (непарні) 

сторінки – утримують необхідні відомості про ці карти. Така 

структура основного розділу сучасного каталогу забезпечує 

максимум зручностей тому, хто користується каталогом: знаходячи 

потрібну карту на збірному аркуші (лівій) сторінці і встановивши її 

адміралтейський номер, він на правій сторінці отримує всі основні 

данні про цю карту. 

МНК створюються методами ехолотних знімань. За 

Міжнародним узгодженням карти передаються в Міжнародний 

гідрографічний інститут в Монако, в якому формується 

міжнародний банк МНК (в паперовому  та цифровому вигляді). 

Інститут періодично видає «Вісник мореплавців» з описом 

національних морських карт. 
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1.3. Дрібномасштабні загальногеографічні карти 
 

1.3.1. Особливості дрібномасштабних загальногеографічних карт 

 

Кожна із дрібномасштабних загальногеографічних карт 

створюється як самостійний твір. Карти різні за математичною 

основою і зовнішнім оформленням, детальністю зображення 

елементів місцевості і також за набором цих елементів. Так, на 

дрібномасштабних картах нерідко відсутня рослинність, а рельєф 

відображається одним із картинних способів (наприклад, 

відмивкою). 

Дрібномасштабні карти не утворюють єдиної системи, але їх 

об’єднують загальні риси: 

- велика оглядовість, створення карт на території значної 

площі: світ в цілому, материки і океани, регіони і моря, окремі 

країни (табл.1.3.1) 

Таблиця 1.3.1  

Графічні можливості масштабів карт 

Масштаб Відповідність відрізка в 1 мм і площі в 1 мм
2   

карти 
лінії і площі місцевості 

1:25 000 25 м і 625 мм
2
 

1:100 000 100 м і 10 000 м
2
 

1:1 000 000 1 км і 1 км
2
 

1:2 500 000 2,5 км і 6,25 км
2
 

1:5 000 000 5 км і 25 км
2
 

 

- індивідуальне призначення кожного твору (для 

ознайомлення з місцевістю, для навчальних цілей, для 

використання різними групами спеціалістів, популярне видання для 

широкого використання); 
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- розробка  математичної основи для груп карт одного 

призначення (масштаб карти, сітка меридіанів і паралелей, 

проекція із врахуванням особливостей використання, компоновка із 

включенням в зображення необхідних прикордонних територій); 

- можливість підготовки карт в настінному та настільному 

варіантах з використанням різної ступені генералізації; 

- істотна генералізація змісту, яка узгоджена з призначенням  

та особливостями використання карти; 

- видання дрібномасштабних карт масовими тиражами; 

- використання дрібномасштабних карт в якості географічної 

основи при створенні тематичних карт. 

При класифікації дрібномасштабних карт використовують 

наступні критерії: охоплення території, метричні принципи, 

детальність зображення, призначення. Найбільшу комплектність 

мають карти за призначенням, так як у відповідності з 

призначенням розробляються математичні, змістові та роботи по 

оформленню. 

Із класифікації дрібномасштабних загальногеографічних карт 

випливає,  про подвійне призначення конкретної карти   (табл. 

1.3.2.).  

Приклад,  вузівські карти слугують своєрідним навчальним 

посібником, який повинен мати науково-довідкові відомості. Другий 

приклад – Міжнародна карта Світу  масштабу  1:2500 000, яка  

створювалась  як  перший  підсумок  узагальнення 
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 Таблиця 1.3.2   

Класифікація дрібномасштабних загальногеографічних карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знань про ландшафти материків та океанів (див. Міжнародну карту 

Світу масштабу 1:2500 000 ). Вона видавалась великим тиражем і 

широко поширена, в цьому її популярне значення. В той же час, це 

найбільш достовірне і повне джерело відомостей про територію 

Землі в цілому. 

Різкої межі між загальногеографічними і тематичними картами 

немає. Перехідну групу складають карти, де особливо детально і 

наочно зображається один із видимих елементів місцевості, а інші 

відведені на другий план або виключені. Широку відомість і 

практичну значимість отримали гіпсометричні і батиметричні карти. 

На цих картах в детальному і науково обґрунтованому вигляді 

відображаються морфометричні особливості великих форм 
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рельєфу суші і морського дна. Гіпсометричні карти регіонів, 

окремих країн, материків і світу в цілому видаються регулярно (див. 

Гіпсометричну карту). Батиметричні  карти акваторій отримали 

особливе звучання в останній час. 

Є приклади особливого детального зображення і інших 

елементів змісту загальногеографічних карт. Так, а 1947 р. була 

видана Довідкова карта СРСР масштабу 1:2 500 000  (див. 

Довідкову карту СРСР). Її вузьке призначення – відобразити 

розміщення максимально найбільшого числа населених пунктів. На 

карті присутні і всі інші елементи місцевості – гідрографічна 

мережа, рельєф (відмивка), рослинність (кольоровий фон), 

дорожня мережа. В подальшому її зміст був оновлений і на цій 

основні була створена карта населення СРСР. 

Дрібномасштабні карти відрізняються великою 

індивідуальністю. Їх зміст і математичні особливості 

підпорядковуються, головним чином, призначенню. Для детального 

знайомства з картою необхідний її аналіз, а також знайомство із 

відповідною науковою літературою. 

 

1.3.2.  Типи і варіанти дрібномасштабних карт. 

        Різна вага і детальність елементів змісту 

 

Загальногеографічні дрібномасштабні  карти забезпечують 

огляд значних територій, виділення географічних одиниць вищих 

рангів і отримання їх географічної характеристики в цілому, 

наприклад материків, морів, островів, країн, політико-

адміністративних одиниць вищих порядків, орографічних одиниць 

(гірських систем, рівнин), басейнів річок. Карти дрібних масштабів  
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можуть використовуватися в найрізноманітніших цілях: від наукових 

досліджень до отримання довідок про місцеположення окремих 

об’єктів. Назвемо лише основні завдання, які вирішуються за 

картами: 

- загальне географічне вивчення території; 

- вивчення території шляхом порівняння загально-

географічних карт з тематичними з метою виявлення 

територіальних зв’язків, районування, виділення геосистем 

різних рангів; 

- проведення картометричних робіт і побудови довільних 

карт, моделей і графіків; 

- орієнтування за картою на місцевості – візуальне впізнання 

об’єктів (для польотних карт); 

- використання в якості географічної основи для створення 

тематичних карт дрібних масштабів; 

- демострація за картою (стінною) для навчальних цілей, на 

лекціях. 

При складанні дрібномасштабної карт в залежності від її 

призначення і охоплення території (масштабу і компоновки) 

приходиться проводи відбір не тільки об’єктів, але і елементів 

змісту. Чим дрібніший масштаб карти, тим важче відобразити на ній 

з однаковою повнотою основні елементи змісту, зокрема сумісне 

зображення рельєфу з гіпсометричним зафарбуванням ступенів 

висот і рослинністю (тільки ліси). Все це утруднює читаність карти 

або вимагає значного розвантаження одного із елементів. При 

заповнені карти великим числом назв населених пунктів і мережею 

доріг важко прочитати на ній форми рельєфу, приходиться 

застосовувати або світле зафарбування гіпсометричних ступенів 
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(віднесення рельєфу на другий план), або розвантажувати населені 

пункти і дороги. Зображення політико-адміністративних кордонів, які 

підкреслені кольоровою відмивкою, утруднює читання орографії, 

часто в прикордонних гірських районах важко прочитати 

направленість хребтів. У зв’язку з цим, за призначенням карти 

приходиться встановлювати її головні елементи змісту, а інші 

виключати або розвантажувати. Так, на дрібномасштабних 

загальногеографічних картах часто зовсім не відображається 

рослинність. 

При необхідності забезпечення детальних відомостей по 

населеним пунктам і шляхам сполучення інколи застосовується 

«полегшене» відображення рельєфу – відмивкою або світлими 

відтінками зафарбування ступенів висот без горизонталей. Такі 

карти зазвичай називають довідковими. Навпаки, для досить 

детального відображення гідрографії і рельєфу зменшують 

кількість населених пунктів і «розвантажують» дорожню мережу. 

Такі карти називають «фізичними». На картах вузького 

призначення, наприклад оглядових навігаційних, можуть бути 

нерівномірно охарактеризовані  моря, берегова смуга і 

континентальна частина суші. 

Уточнення призначення карти (визначення процесів її 

використання) і врахування різних груп споживачів карт призводить 

до істотних відмінностей в їх змісті і оформленні – типовим і 

видовим. Можемо навести такий приклад і цей приклад нам дають 

навчальні карти, які класифікуються за типами, за споживачами 

(вища школа, середня, молодша) і за видами (або варіантами) за 

характером використання: стінні, демонстраційні, настільні, 

бланкові. 
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Карти для вищої школи – основна їх задача – удосконалення 

навчального процесу. При цій роботі вирішуються такі наукові 

завдання: 

- теоретичне обґрунтування навантаження карт і їх 

оформлення для різних умов читаності і засвоєння; 

- розробка нових типів навчальних карт загально-

географічних і перехідних до тематичних (прикладом може 

слугувати орографічна карта Світу). 

Багаточислені варіанти карт кожного типу створювалися із 

застосуванням різних способів картографічного зображення, 

наприклад, різних способів зображення рельєфу, включаючи 

фотографії з рельєфної моделі; в друковуванням фотозображення 

із космічних знімків. На сучасному етапі використовуються 

комп’ютерні технології для складання загальногеографічних карт. 

 

1.3.3. Особливості складання і редагування  

дрібномасштабних загальногеографічних карт 

 

Різноманітність типів і варіантів дрібномасштабних загально-

географічних карт вимагає нових підходів до їх проектування і 

складання. Вимагається чітке визначення призначення і процесів 

використання кожної створюваної карти і розробка її змісту і 

оформлення, яка полегшує це використання. Ми з вами розглядали 

багатоцільові карти найбільш загального використання, які 

виконувались за обов’язковими інструкціями або настановами. 

Кожний з аркушів таких карт складається за єдиною методикою. 

Питання вибору математичної основи, змісту, ступеня 

генералізації, технології і методів складання, а також оформлення 
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карти раніше встановленні.  

На дрібномасштабних картах, і на дрібноаркушевих (світу, 

материків, океанів) враховуються специфічні особливості, пов’язані 

з призначенням, тому стандартизації таких карт за масштабами 

немає Для кожної карти розробляється особливий проект 

(програма або інструкція). Тільки Міжнародна карта Світу масштабу 

1:2 500 000 має найбільш широке призначення, розграфлення і 

номенклатуру аркушів, пов’язану з картою масштабу 1:1 000 000, 

карта використовується поаркушево. Переважно багатоаркушеві  

загальногеографічні карти видаються в проекціях, що розраховані 

на склеювання аркушів і споглядання карти в цілому зі стіни. 

Нарізка аркушів не пов’язується з математичною сіткою, а враховує 

лише зручність видання (стандартні розміри паперу, друковані 

форми). Для багатьох багатоаркушевих карт враховується 

необхідність їх використання за окремими аркушами як настільних. 

При цьому потрібно чітке розділення змісту на те, що читається зі 

стіни (перший план) і яке можна побачити тільки на близькій 

відстані (другий план). Велике значення набувають на 

дрібномасштабних картах вибір проекції і компоновки, вибір 

способів зображення і оформлення (з врахуванням процесів 

використання), особливості генералізації, пов’язанні з масштабом і 

призначенням карти, і географічними особливостями регіонів. 

 

Вибір проекції і компоновки 

в залежності від призначення карти 

Сучасні методи розробки картографічних проекцій, які 

засновані на використані в математичній картографії положень 

числового аналізу і які дозволяють отримати проекції за аналітично 
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заданим розподілом спотворень в межах компоновки карти, дають 

можливість враховувати особливості процесів використання карт 

різного призначення. Основні з них наступні: 

- зорове сприйняття обрисів; 

- можливість вимірювання відстаней і площ з оцінкою розмірів 

і характеру отриманих при цьому помилок; 

-  розподіл спотворень; 

- зручність побудови за картою профілів та графіків. 

Виданні альбоми і керівництва з рисунками і обґрунтуваннями 

проекцій дозволяють вибрати ті варіанти, які найбільше підходять 

для математичної сітки створюваної карти. При необхідності можна 

внести зміни, наприклад, в розподіл спотворень, в охоплення 

території. Розробкою нових проекцій займаються не редактори, а 

спеціалісти по математичній картографії. Для побудови сітки 

використовують комп’ютерні програми. 

Розробку математичних елементів карти починають з ескізу її 

компоновки, враховуючи  можливість застосування  ряду проекцій, 

які підходять за характером спотворень. За ескізом встановлюють 

вимоги до розподілу спотворень, враховуючи значимість для карти 

різних її ділянок (наприклад, для карти океанів і карти материків 

вимоги до розподілу спотворень  будуть різні, для карти Світу для 

найбільш спотворених частин півночі і півдня доцільно передбачити 

карти-врізки Арктики і Антарктики). 

Істотне значення для компоновки карти і побудови 

математичної сітки має вибір середнього меридіану (вертикальної 

лінії). Його зсув змінює компоновку карти, особливо для регіону, 

витягнутого в широтному напрямі. Інколи (особливо для карт 

атласу) приходиться відмовлятись від вертикального меридіану і 
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давати його з деяким нахилом для можливості збереження 

потрібного масштабу при заданому аркуші карти. 

Найбільш складний вибір проекцій для карт Світу.  Основне 

значення має збереження подібності обрисів, причому для кожного 

із материків. Складне також питання вибору центру карти. Так, на 

картах Світу,  виданих  у 50-х роках ХХ століття в проекціях, 

розроблених ЦНІІГАіКом, центральне положення займала Євразія і 

на ряді карт Тихий океан відображався без розриву. Така вимога 

(дуже важлива для багатьох карт) здійснювалась за рахунок 

сильного спотворення обрисів Північної і Південної Америки 

(політична карта Світу масштабу 1:20 000 000, 1953 року видання; 

Гіпсометрична  карта Світу масштабу  1:15 000 000, 1956 року 

видання).  Така проекція стала непридатною для Міжнародної 

карти Світу (яка розроблялась для тектонічної карти). Була 

прийнята компоновка (див. карту Світу). Значні спотворення  на 

півночі і півдні компенсувалися картами-врізками Арктики і 

Антарктики в тому ж масштабі. Рівнокутові проекції для 

загальногеографічних карт світу не застосовуються, так як 

обов’язковою вимогою є приблизна порівнюваність площ. Не 

дивлячись на велику кількість розроблених проекцій, іще 

залишається багато невирішених тем, немає вдалих проекцій для 

карти Світового океану, карти Світу різного призначення 

потребують використання різних проекцій, зокрема з повною 

акваторією Тихого океану. 

 

Особливості генералізації на дрібномасштабних картах.  
Поняття «типовості». 

 
Генералізація на дрібномасштабних картах різко відрізняється 
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від того ж процесу на картах топографічних і оглядово-

топографічних. Уже говорилось про значення вибору головних 

елементів змісту, пов’язаних з більш вузьким призначенням карти, 

про відображення цілих географічних районів і характерних для них 

ознак. Вибір цих ознак здійснюється з точки зору характеристики 

цілого. 

Змінюється підхід і до відбору окремих об’єктів (по кожному 

елементу змісту). Значення вибору цензових або нормативних 

показників відбору об’єктів залишається, але вони обов’язково 

коректуються загальним завданням відображення цілого. Величину 

цензу в межах однієї карти приходиться змінювати за районами або 

типами місцевості. Якщо для середньомасштабних карт велике 

значення має «виключаючий» ценз (на карті масштабу 1:300 000 

виключались «третьорозрядні» об’єкти, наприклад річки довжиною 

менше 4-5 мм, а інші зберігались), то на картах дрібних масштабів 

основне значення має ценз «вибірковий» (відбір об’єктів більше 

встановленої величини). При застосуванні нормативів уже не може 

бути використаний принцип збереження визначеної долі  (відсотку) 

від тих які існують в природі об’єктів (наприклад, населених 

пунктів), так як при складанні дрібномасштабної карти картограф не 

має справи з першоджерелом (топографічною картою),  а 

використовує карти більш близьких масштабів, які вже мали 

значний відбір. Нормативні показники можуть застосовуватися 

лише у вигляді «кількості об’єктів на одиницю площі». 

Велике значення при генералізації набуває поняття 

«типовості», під яким розуміють повторюваність об’єктів однакового 

походження (або рисунку) і їх сполучень, які залежать від умов 

розвитку даної території. Виділення типових об’єктів і збереження їх 
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на карті потребує виключення «нетипових», тобто часткової 

відмови від кількісних показників відбору. 

Прийом перебільшення деталей берегової лінії добре відомий 

і широко використовується, він характеризує тип берегу (коси, 

невеликі лагуни, вузькі затоки). Збереження і перебільшення 

невеликих кіс і лагун дозволяє відобразити типову вирівненність 

акумулятивного узбережжя, його правильні дугообразні лінії. 

При зображені річкової мережі в дрібному масштабі характер 

звивистості добре зберігається лише на більш великих річках, на 

невеликих річках з достатньою точністю в масштабі, інколи 

виражаються лише орографічні повороти і тільки умовно може бути 

збережена ступінь звивистості для річок значної протяжності (2-3 

см на карті). На великих річках (ширина яких виражається в 

масштабі або для річок 1-го і 2-го порядків і великої довжини) 

штучно збільшується їх ширина і може бути повністю збережений 

характер русла. В багатьох випадках цими деталями нехтують 

заради більш яскравого виділення головних річок. На двох картах 

одного масштабу ступінь генералізації русла великої річки різна. 

Останній прийом, допускається лише тільки для стінних карт. 

Замість деталей зображення русла на дрібномасштабній карти 

слід враховувати характер (тип) басейну. Типові риси басейну 

відображаються його структурою, сполученням річки і її приток. 

Відомі басейни різної структури: деревовидної,  паралельної, 

решітчастої, центробіжної, віялової. Тип структури відображається, 

як правило, не тільки з основними притоками, але і з дрібними іще 

не розробленими долинами. Їх напрямок частіше за все пов'язаний 

зі зміною гірських порід, розломами, тріщинуватістю. 

Зображення озерної мережі в дрібних масштабах повинно 
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зберігати ступінь «заозерненості» території. Для «озерних країв» 

тундрових або горбисто-моренних  районів приходиться 

перебільшувати багато озер, які не входять в масштабі до розмірів, 

можливих для друкування (0,5-0,8 мм
2
). Для стінних карт і для карт 

найдрібніших масштабів приходиться нехтувати типом озерності, 

все ж таки зберігаючи відносно велике число озер в озерних краях і 

по можливості виявляти загальні накреслення озерного краю. 

Для зображення населених пунктів крім звичайних  прийомів 

їх відбору за цензами (виключаючими і вибірковими), які 

встановлюються за чисельністю населення і якісними ознаками, 

враховують також характер розселення, що історично склався і 

який розвивався під впливом природних умов і економіки. Приклади 

характеру (типу) розселення: агломерації міст, промислові вузли,  

розселення смугами по лінії транспорту, річкам, узбережжям, 

гірським долинам, плями згущення поселень в районах 

інтенсивного сільського господарства. При розробці нормативів 

необхідно враховувати і розміри шрифтів, які застосовуються для 

підписів населених пунктів різних градацій. Тільки розміри підписів 

зазвичай обмежують можливість відображення промислових вузлів 

і агломерацій. 

У відборі  населених  пунктів  велике значення має тип 

створюваної карти – довідкова, оглядова стінна, фізична і т.д. Для 

довідкової карти розумна вимога збереження максимальної 

кількості населених пунктів (кількість повинна обмежуватися 

читаністю), при цьому не потрібно забувати про необхідність 

швидкого відшукання головних пунктів. Це досягається прийомами 

застосування широкого діапазону шрифтів різного рисунка, розміру 

і жирності, а також розміщенням підписів не тільки паралельно 
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паралелям, але інколи нахилене (лекальне) при смугах розселення 

уздовж доріг або річок, які простягаються в широтному напрямку. 

Такий прийом часто застосовують на довідкових і шляхових картах.   

Відбір населених пунктів на картах, які охоплюють великі 

території з різною щільністю поселення, доцільно вести за 

адміністративними одиницями. В межах кожної одиниці (області, 

краю, країни) спочатку наноситься її центр, потім центри 

адміністративного поділу нищих порядків і міста. Із інших населених 

пунктів відбираються поселення з кількістю мешканців, які 

перевищують свій центр або рівні йому. Після цього карта 

довантажується до щільності, передбаченої нормативами. 

Особливий підхід застосовують для «фізичних» карт, де 

населені пункти грають роль передусім орієнтирів, ними можуть 

бути великі міста, адміністративні центри, пункти по лініям доріг, 

річок. Крім них для характеристики зв’язку з природними 

особливостями відображають пункти, перевальні, які розміщені 

високо в горах, в глибині лісових і болотних масивів. Такі пункти 

цікаві для планування досліджень, організацій спостережень в 

малообжитих районах. При відборі не може не враховуватися 

показник чисельності. 

Дорожня мережа на довідкових картах генералізується із 

завданням збереження основної мережі кожного виду транспорту: 

залізничного, автомобільного, водного. В залежності від масштабу 

карти в кожній мережі виключаються лінії меншого значення. Для 

залізних доріг  показниками може слугувати вантажопідйомність і 

безпересадковість пасажирського сполучення; для автомобільного 

транспорту – регулярні автобусні сполучення, так як відомостей про 

вантажопідйомності по автомобільним шляхам зазвичай немає. Із 
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доріг нищих класів («автогужових») перед усім зберігаються 

придатні для автотранспорту. Стежки, караванні шляхи, наносяться 

лише в районах, де шляхи вищих класів відсутні. 

При укладанні довідкових карт з максимальним 

навантаженням (масштабів 1:1 500 000 – 1:2 500 000) можна 

пред’явити вимоги щоб всі населені пункти були з’єднані  шляхами. 

В цьому випадку для кожного пункту вибирається найбільш зручна 

дорога (вищого класу), яка з’єднує його зі своїм адміністративним 

центром. Крім того, можна вказати і найбільш коротку дорогу більш 

низького класу. Дорожня мережа генералізується із розрахунком 

збереження загальної картини розміщення основних видів 

транспорту в межах всієї зображеної території. Доповнення до 

основної мережі слід відбирати за адміністративними одиницями. 

Особливість «фізичних» карт є в збереженні на них картини 

прохідності місцевості по шляхам, яка виявляється як раз дорогами 

нищих класів в необжитих районах  - в горах, в тайзі, болотах. 

Обов’язково відображаються перевальні шляхи і стежки в горах: 

стежки, які піднімаються в  найбільш високі гори (до гірських 

поселень, станцій), зберігаються зимові дороги. Порти і пристані на 

річках і узбережжях наносяться з не меншою повнотою, чим на 

довідкових картах, - їх невеликі значки без підписів не заважають 

читаності. 

Елементи рослинного покриву відображаються далеко не на 

всіх дрібномасштабних картах. Генералізація проводиться різними 

прийомами. Так, при зображені лісу світло-зеленим зафарбуванням 

на картах довідкового значення рисунок фону можна давати дуже 

детальним, але без контуру – він не заважає читаності основного 

змісту. Надлишкове спрощення  контуру лісу при великій кількості 
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населених пунктів призведе до невірної характеристики умов 

розселення. В тих же випадках, коли ліс відображений штриховим 

рисунком, який накладається на рельєф, приходиться надто 

узагальнювати контури лісу для кращої читаності великих лісових 

масивів. Крім лісу із елементів рослинності на дрібномасштабних 

картах інколи відображається рідколісся, саксаул, зарості 

чагарників. 

При генералізації на дрібномасштабних картах важче (чим на 

великомасштабних) здійснювати сумісне відображення різних 

елементів; при значному узагальнені легко втратити цілісність 

характеристики ландшафту, і перед усім зв'язок природних і 

соціально-географічних об’єктів. Різні елементи карти приходиться 

відображати з різною ступінню генералізації у зв’язку з 

призначенням карти. Це неминуче призводить до деякого відриву і 

порушенню природних зв’язків і викликається вимогами читаності - 

обмеження навантаження. Так, гідрографічна мережа завжди 

відображається менш детально, чим рельєф.  Долини, в природі які 

мають водотоки, відображаються сухими. 

Наведемо ряд прикладів. Положення населених пунктів слід 

ув’язувати з гідрографією і рельєфом. Це можна виконати 

враховуючи при відборі річок населені пункти, які зберігаються на 

карті. При нанесені кожного населеного пункту зберігається його 

положення відносно річки (на правому або лівому березі) або на 

узбережжі (у самого берега, на терасі, на високому березі). При 

генералізації контуру лісу на місці групи населених пунктів 

залишається поляна. Подібна ув’язка, що виключає неправильне 

співвідношення, робить карту дохідливою для читача. 
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1.3.4. Застосування комбінованих і пластичних способів зображення 
рельєфу на дрібномасштабних загальногеографічних картах 

 

На загальногеографічних картах застосовуються різні способи 

зображення рельєфу в залежності від його значення для даного 

виду карти. Найбільш часто застосовується гіпсометричний спосіб 

(горизонталі із фарбуванням за ступенями висот, але не в яскравих 

тонах, ті, що не затінюють інший зміст). Цей спосіб дуже вдалий 

для карт, які читаються зблизька (атласних), але він недосить 

виразний для стінних карт, а також і для фізичних настільних. 

Інколи застосовується фарбування висотних ступенів без ліній 

горизонталей. Цей спосіб добре передає висотну характеристику, 

але форми рельєфу – його орографія – не виявляються. 

Горизонталі без фарбування висотних ступенів використовуються 

на загальногеографічних картах-основах. 

Пластичні способи без  горизонталей застосовуються лише на 

довідкових картах, де рельєф є другорядним елементом змісту. В 

цьому випадку тіньовою відмивкою із північно-західним освітленням 

зображаються тільки гірські райони, як правило, не завантажені 

населеними пунктами і дорогами. Для  карт малообжитих районів 

може бути виконана повна відмивка, яка включає не тільки гори, 

але і всі райони. В цьому випадку ділянки високих берегів річок 

зображаються відмивкою з вертикальним (зональним) освітленням. 

Для невеликих карт із спрощеним змістом інколи застосовується 

суцільне відмивання, де гори виконані із північно-західним 

освітленням, а на рівнинах згущення тону подано в низовинах, що 

створює ефект пластичності, виділяючи освітлені підвищення. На 

деяких зарубіжних картах використовують для відмивки рельєфу 

інші напрямки джерела світла, наприклад з півдня, що більш 



 51 

природно. Однак традиційне північно-західне освітлення має 

переваги у зв’язку із звичайними умовами читання карт. 

Старий пластичний спосіб зображення рельєфу штриховкою 

на сучасних картах майже не застосовується. Виключення  

складають зарубіжні атласи, де рельєф при перевиданні 

зберігається зі старих оригіналів цих же атласів. 

В останні роки знову завоював собі місце спосіб 

ландшафтного (картинного) зображення рельєфу штриховим 

рисунком, розроблений американським картографом Е. Райсом іще 

в 30-ті роки ХІХ ст.. На сучасному етапі цим методом виконані деякі 

карти океанів, він широко застосовується також для картографічних 

ілюстрацій в книжках. 

Із більш нових способів необхідно згадати про заміну відмивки 

фотографією із рельєфної моделі. Рельєфна модель 

конструюється в більш великому масштабі і фотографується з 

потрібним зменшенням і найбільш сприятливим освітленням (в 

залежності від регіону). При освітлені моделі використовують 

зазвичай два джерела світла для підсилення ефекту випуклості 

зображення. Приклади вдалих карт такого типу є в Національному 

атласі США, 1970 року видання.  

 

Деякі прийоми оформлення, які дозволяють збагати 

зміст карти 

Оформлення карт часто розглядається як період завершення 

оригіналу, підготовки його до видання, викреслювання контурів за 

допомогою миші, нанесення умовних позначень і шрифтів, а також 

підбір фарб фонових позначень і виготовлення кольорового 

оригіналу. До цих процесів зводиться оформлення стандартних 
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аркушів номенклатурних карт, де вся система позначень 

розроблена завчасно. 

Інший погляд на оформлення (в теоретичних роботах) включає 

вивчення мови карти як знакової системи, яка визначає змістове 

значення знаків і знакових структур – взаємну побудову знаків, їх 

просторові відносини. Вивчення картографічних знаків дозволяє 

творчо підійти до практики оформлення при розробці нових не 

стандартних творів. В дрібномасштабному картографуванні, 

зазвичай, ми не маємо раніше затвердженого стандарту 

оформлення, воно розробляється редактором в процесі 

редакційної підготовки карти, стосовно до її типу і задач які 

вирішуються по ній.  

Розробка змісту карти нерозривно пов’язана із вибором 

способів картографічного зображення, з дослідженням можливості 

суміщення цих способів на одній карті, з розробкою рисунку, 

розмірів кольорових позначень, в тому числі фонового 

зафарбування. Читаність карти розглядається не за окремими 

знаками і елементами, а як відображення цілого образу і типу 

одиниць картографування. Тому вибір позначень і кольорового 

зафарбування проводиться із врахуванням перекриття елементів 

змісту (їх суміщення на одній площині). Враховується не тільки 

читаність кожного елемента, але і наочність карти в цілому, 

виділення на ній  головного (для даної карти) змісту. Велике 

значення для оформлення карти має і естетична сторона 

сприйняття  кольорових сполучень. Вибір фарб і відтінків 

основується також на законах кольороподілу, на вивченні 

сприйняття фарб зором, читаності кольорових сполучень при 

перекриттях, контрастах. Кольором пояснюються ефекти 
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віддалення  та наближення. 

Загальногеографічні карти при застосуванні на них 

гіпсометричних ступенів додатково потребують світлоти 

зафарбування для читаності на їх фоні штрихових позначень і 

підписів: гама відтінків може підбиратися за різними системами. 

Читаність карти розцінюється із врахуванням відстані, 

необхідного для її читання. Для настільних карт це 30-40 см (при 

нормальному зорі), при цьому обов’язковою вимогою доброї 

читаності є швидке знаходження головних орієнтирних об’єктів. Для 

стінних карт довідкового типу, але не призначених для настільного 

вивчення, читач повинен мати можливість стоячи біля карти, 

бачити зображення об’єктів і їх назви на верхніх аркушах карти, 

тобто на відстані 1-1,5 м. Для стінних карт демонстраційного 

характеру важлива читаність основного змісту (але не підписів) з 

великих відстаней, порядку 5-6 м. Правильне сприйняття карти 

досягається вдалим вибором способів зображення (для рельєфу, 

лісу), розмірів і кольорових позначень. 

Чіткий і досить контрастний поділ шрифтів розміром, рисунком, 

жирністю і кольором допомагає виділити головні підписи. 

Розміщення підписів повинно враховувати перекриття ними 

рисунка. Тому для карти, де необхідна велика кількість підписів 

(довідкова), доцільно застосовувати світле (блакитне) 

зафарбування гідрографічної мережі і світло-коричневі (або світло-

фіолетові) другорядні дороги. Перетинаючи їх підписи не втратять 

читаності. 

В розміщені підписів є свої традиції. Так, підписи річок 

розміщуються з повторенням за течією річки, їх краще підписувати 

тим же кольором, що і річки. Орографічні підписи розміщуються на 
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протязі об’єкта один раз (без повторів), їх підписують в розрядку і 

для читаності приходиться збільшувати розмір шрифту, рахуючись 

не тільки із значенням, але і з довжиною підпису.  

На довідкових картах основа проблема оформлення є в 

перекриттях декількох самостійних мереж: річкової, залізної, 

автомобільних і ґрунтових доріг, районних кордонів і мереж, які 

утворюються із підписів. При недостатній контрастності їхнього 

поділу (кольором, рисунком, товщиною) отримаємо зображення, що 

не читається і потрібне значне його розвантаження. Але 

збереження детальності карти можливе при розділення мереж на 

плани контрастним кольором, рисунком і товщиною. Прикладом до 

теперішнього часу слугує довідкова карта СРСР  масштабу          

1:2 500 000, видана в 1947 р. 

 
 

1.4. Карта масштабу 1:1 000 000 
 

В історії картографування карта  колишнього СРСР масштабу 

1:1 000 000 відіграла особливу роль. Вона виділяється  із ряду 

інших загальногеографічних карт поєднанням достатньої 

детальності і оглядовості. Створенню державної мільйонної карти 

передували редакційно-підготовчі етапи, результатом яких стала 

розробка «Настанов» - документа, призваного забезпечити високу 

якість  окремих аркушів карти і їх єдність як певних  складових 

частин великого картографічного твору. «Настанови» містили чітко 

сформульовані вимоги  до карти, опис її змісту і детальні вказівки  

по організації робіт, методам складання, способам оформлення і 

підготовки до видання. 

З підготовкою першого видання мільйонної карти пов'язаний 
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перший етап розвитку картографії. Були виконані і теоретично 

обґрунтовані значні дослідження, направленні на визначення змісту 

карти, методів відображення окремих елементів, прийоми 

генералізації. Підготовка кожного аркушу карти потребувала 

великої творчої ініціативи картографа і повного розуміння 

призначення карти. Карта створювалась за різномасштабними 

джерелами різних років видання, а на значні райони – Сибір, 

Середню Азію, Крайню Північ – були відсутні взагалі. В такому 

випадку  залучались різні експедиційні матеріали, на основі яких 

будувалось гіпотетичне зображення берегової лінії, гідрографічної 

мережі і рельєфу місцевості. І тільки при повній відсутності джерел 

на карті залишались окремі «білі плями» (1945 рік). 

Значення першого видання мільйонної карти дуже велике. 

Вона була оперативно-стратегічною картою СРСР, основною 

польотною картою і використовувалась для вивчення виробничих 

сил і природних ресурсів країни. Карта заслужила високу оцінку 

громадськості. Головному управлінню геодезії і картографії за 

створення карти була присуджена Золота медаль Географічного 

товариства. 

Друге видання мільйонної карти здійснилося в 50-60 роки. 

Нова карта стала важливим джерелом для вивчення поверхні і 

природних умов  великих географічних районів при генеральному 

плануванні і проектуванні державних споруд і підприємств. Вона 

зберігала свою роль аеронавігаційної карти країни і 

використовувалась як географічна основа при складанні ряду 

тематичних карт СРСР. 

У порівняні з першим виданням карта відрізнялась єдністю 

змісту, дякуючи однорідності вихідних матеріалів («білих плям уже 
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не було»). Розвиток теорії генералізації і виконання значного числа 

спеціальних експериментальних робіт дозволили збільшити 

детальність карти, встановити норми і цензи відбору і прийоми 

узагальнення, використання яких зберігало велику географічну 

правдоподібність в зображення місцевості. У порівняні з першим 

виданням покращені шрифти і фарби, підвищена читаність і 

виразність карти. 

В подальшому за потребами тематичного картографування і 

господарства країни мільйонна карта багато раз перевидавалась. 

 

1.4.1. Міжнародна мільйонна карта видання різних країн 

 

Міжнародна карта в масштабі 1:1 000 000 (Міжнародна карта 

світу – МКС) покриває територію Землі (за виключенням 

Антарктиди, Гренландії і частково Канади). Інформацію і загальне 

керівництво роботою по створенню МКС до 1953 року здійснювало 

Центральне бюро, яке працювало в Англії. 

Основні правила по створенню Міжнародної мільйонної карти 

були розроблені на спеціальних конференціях. Практично цілком 

вони стосувались математичної основи і за рамкового оформлення 

аркушів карти (проекція, нарізка і номенклатура аркушів, частота 

градусної сітки, розміщення таблиці умовних знаків і додаткових 

схем на полях аркушів карти). По змісту давались лише найбільш 

загальні регламентації: гіпсометричне видання з чорними ізогіпсами 

і пошаровим фарбуванням; населенні пункти не більше шести 

класів на кожному аркуші при використанні будь-якої класифікації – 

за населеністю, торгово-промисловим значенням, за історичним 
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інтересом, або комплексом ознак; шосейні дороги трьох класів. 

Ніяких вказівок по відбору і узагальненню вихідних матеріалів, 

направлених на надання єдності аркушам карти, міжнародні 

правила не містили. Після 50-х років ХХ століття зрозуміли, що 

лише незначна частина готових аркушів може бути признана як 

МКС, так як інші аркуші за умовним позначенням, змістом і також за 

рамковим оформленням не відповідають вихідним вказівкам. Після 

1962  року була проведена конференція, яка розглядала ряд 

програмних питань МКС. Була затверджена єдина гіпсометрична 

шкала  з вказівкою основних горизонталей і ступенів зафарбування. 

Рекомендована доволі розріджена шкала для ступенів висот 0-200 

м  - через 100 м, для ступенів 500-2000 – через 500 м, в 

подальшому – через 1 000 м. При цьому в плоскорівнинних  

районах допускались додаткові горизонталі через 10, 20 і 50 м. 

Батиметрична шкала включала ізобати 100, 200, 500, 1000 і далі 

через 1 000 м. 

За змістом інших елементів зберігались загальні вказівки: 

населені пункти шести класів, залізні дороги трьох класів, 

автогужеві – п’яти класів і т.д.. Не були розроблені класифікаційні 

ознаки поділу елементів на класи. Підтверджувалась велика 

свобода, яка надавалась укладачам карти у визначені її змісту і 

оформлення. Для більшості умовних знаків рекомендувались тільки 

колір і форма рисунка. Намітилась тенденція зближення МКС з 

Міжнародною аеронавігаційною картою того ж масштабу. 

Наприклад, було дозволено збільшення розмірів стандартних 

аркушів карти за рахунок включення виступаючих частин держав, 

островів. 

Міжнародна мільйонна карта видавалась і видається 
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окремими блоками аркушів, які покривають компактно територію 

суші. На океани карта не поширюється. Зазвичай блоки аркушів 

виходять під назвою: «Азія», «Північна Америка» і т.д. В змісті і 

оформленні як окремих аркушів таких блоків, так і в цілому МКС 

немає єдності. Це досить яскраво проявляється у зображенні 

рельєфу. Часто досить схематичний і невиразний рисунок 

горизонталей поєднується з надзвичайно детальним, доведеним до 

злиття горизонталей у витягнуті плями. Не завжди 

використовуються додаткові позначення форм рельєфу (скали, 

обриви), а також ізобати на узбережних ділянках морів. Немає 

єдності і в зображенні річкової мережі. На одних аркушах вона 

надзвичайно детальна (річки більше 3-4 мм довжиною в масштабі 

карти), на інших – схематична (річки  більше 3-4 мм довжиною, 

відсутність приток, подвійних витоків). Досягнута лише зовнішня 

подібність в зображенні населених пунктів і доріг на аркушах карти, 

виданих в різних країнах. Однак внутрішньої єдності немає, так як 

використовуються різні принципи для їх класифікації (за кількістю 

мешканців, економічний або історичній значимості). 

На сучасному етапі неможна говорити про МКС в масштабі 1:1 

000 000 як про єдиний картографічний твір. Різнорідні блоки 

аркушів, які покривають окремі материки, погано порівнюються між 

собою, а подібність не забезпечується і в середині однієї країни. Це 

викликано рядом причин: 

- не розробленістю установок по змісту карти і рекомендацій 

по застосуванню окремих умовних знаків; 

- відсутністю науково обґрунтованих  прийомів і методів 

генералізації окремих явищ і зразків карти, виконаних на типові 

ландшафти Землі; 
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- неоднорідністю вихідних матеріалів внаслідок різної 

картографічної вивченості окремих районів; 

- відсутністю уніфікації в класифікаціях окремих явищ, 

прийнятих в різних країнах. 

Певний відбиток на аркуш карти наклали і традиції тієї країни, 

де карта створювалася. Аркуші МКС в масштабі 1:1 000 000 у 

багатьох випадках є слабо узагальненою довідкою топографічних 

джерел на даний регіон. 

Не дивлячись на очевидні недоліки, значення міжнародної 

мільйонної карти дуже велике. Вона представляє можливість 

одночасного огляду великих територій суші. Всі аркуші карти мають 

єдину математичну основу і поза- рамкове оформлення. Це 

кольорове гіпсометричне видання без зображення рослинного 

покриву, але з детальною передачею населених пунктів і шляхів 

сполучення. 

 

Методи складання карти масштабу 1:1 000 000 

На карті масштабу 1:1 000 000 зображаються  ті ж елементи 

місцевості, що і на топографічних картах: берегова лінія і 

гідрографічна мережа, населені пункти, дороги, рельєф, рослинний 

покрив і ґрунти, кордони. Своєрідність карти в нанесені ізогон, 

точок і районів аномалій магнітного схилення, що пояснюється 

використанням карти  як польотної. В той же час за своїм змістом 

карта дуже відрізняється від більш великомасштабних 

загальногеографічних карт. На ній передаються основні риси 

місцевості, підкреслені головні особливості, які дозволяють 

відобразити географічні закономірності у розміщені елементів і 

об’єктів на території. Тому складання карти нерозривно пов’язано з 
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розробкою чітких науково обґрунтованих прийомів і методів 

генералізації окремих елементів місцевості, які дозволяють 

відобразити своєрідність кожного району при збережені єдності 

змісту карти в цілому. Завдання вирішується в декількох аспектах: 

- детальності зображення  на карті кожного елементу змісту, 

- відображенні взаємозв’язку окремих елементів, 

- збереженні оптимального навантаження карти у 

відповідності з вимогами читаності  і наочності. 

При складанні карти використовуються різні прийоми 

генералізації, які найбільш повно відповідають в кожному 

конкретному випадку завданням дрібномасштабного 

картографування. 

Цензово-нормативний відбір, виражений кількісною мірою із 

врахуванням якісних характеристик, прийнятний при відображенні 

населених пунктів. Більшість населених пунктів, за виключенням 

найбільш великих міст, не відображаються в масштабі карти і 

наносяться пунсонами різного розміру. Більш за все завантажують 

підписи власних назв пунктів. Вони і визначають вибір норм відбору 

населених пунктів. 

Важливо встановити достатньо об’єктивні норми відбору, які 

дозволили б відобразити ступінь заселеності місцевості і при 

цьому, з однієї сторони, не перевантажити карту в густозаселених 

районах, а з іншої – відобразити поширення малочислених 

населених пунктів в малонаселеній місцевості. 

З врахуванням теоретичних розробок і експериментальних 

досліджень встановлені норми відбору населених пунктів для карти 

масштабу 1:1 000 000. Вони диференційовані  для густонаселених, 

середньо населених і малообжитих районів і варіюють  від 140 до 
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60 населених пунктів на 1 дм
2
  карти.  І тільки в найбільш 

економічно розвинених районах допускається максимальне 

навантаження  в 180-190 пунктів на 1 дм
2
. В останньому випадку 

частина найбільш дрібних населених пунктів може не 

підписуватися. При таких нормах відбору на карті залишається  від 

10 до 15% всіх населених пунктів. Цензи і норми відбору 

встановлюються по значимості населених пунктів, які визначаються 

за комплексом ознак: людність, тип поселення, адміністративне 

значення; історичні особливості; положення на місцевості. 

При відборі населених пунктів враховується їх взаємозв’язок з 

іншими елементами змісту карти – річковою мережею, шляхами і 

т.д. Намагаються підкреслити особливості їх географічного 

розміщення в кожному конкретному районі, наприклад агломерацію 

пунктів, тяжіння до адміністративних центрів, розміщення уздовж 

річок або шляхів сполучення, концентрація на вододілах. Особливо 

враховується значення населених пунктів як орієнтирів. Перевагу 

надають населеним пунктам, які розміщені у вузлах доріг, у злитті 

великих річок, поблизу перевалів і районі аеродромів та причалів, 

поблизу державних кордонів. 

Відбір за значимістю  об’єктів здійснюється при зображенні 

шляхів сполучення, при цьому  постають три завдання : 

- виділення основних шляхів сполучення; 

- відображення відносної густоти доріг; 

- відображення зв’язків між основними населеними 

пунктами. 

Класифікація залізних і автогужових доріг збережена  та ж, що 

і на картах більш великих масштабів. 

В районах із густою мережею доріг зберігають автостради, які 
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сполучають великі населені пункти, аеродроми, морські і річкові 

порти. В менш розвинутих районах відображають всі  шосе, дороги. 

В малорозвинених районах –  всі покращені ґрунтові дороги і 

частину ґрунтових. 

Цензовий відбір здійснюється при зображені гідрографічної 

мережі. Встановлюється єдиний ценз відбору для водних об’єктів, 

який декілька змінюється в залежності від географічних 

особливостей місцевості. На карті відображаються річки довжиною 

більше 1,5 см в масштабі карти, озера і водосховища більш 2-3 мм
2
  

в масштабі карти.  Таким цензовим відбором досягається 

зображення великих, середніх і частини дрібних водних об’єктів. 

Зміна цензів відбору може бути викликана рядом причин: 

- намаганням зберегти порівнюваність регіонів з різною 

густотою річкової мережі або озерністю; 

- необхідністю відобразити визначений тип річкової або 

озерної мережі; 

- значимістю малих річок і озер в умовах відсутності води. 

Географічно обґрунтоване узагальнення грає особливу роль 

при складанні карти масштабу 1:1000 000. При зображенні 

природних об’єктів за допомогою цього прийому генералізації 

підкреслюються процеси, які проходять на місцевості, і 

закономірності в розміщені явищ; при відображенні соціально-

економічних об’єктів – їх нерозривний зв'язок з ландшафтом. 

В узагальненому рисунку берегової лінії на карті масштабу 1:1 

000 000 намагаються підкреслити ті геометричні особливості, які 

свідчать про процеси, що проходять на межі суші і моря і які 

визначають тип берега. Використовуються два прийоми: 

- виключення дрібних деталей берега, які утруднюють 
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сприйняття основних форм; 

- перебільшення окремих геометричних рис берега, які 

характеризують його тип. 

Так як геометричні деталі, які визначають тип берега мають 

різну величину і часто дуже малі, цензи відбору деталей не 

встановлюються. Передбачається тільки точна передача 

найважливіших точок берега – точок повороту, мисів, заток. 

Загальним правилом слугує збереження звивистості берегів, які 

утворюються при наступанні або відступанні суші. 

Дрібні геометричні деталі, які повторюються в рисунках 

берегової лінії дозволяють передати на карті тип берегу. Так, для 

фіордових берегів тектонічного походження це два-три напрями 

фіордів уздовж тріщин, різкі вигини між основними і боковими 

відгалуженнями, загальна кутистість рисунку і звичайна 

паралельність берегів фіордів. У випадках фіордів льодовикового 

походження берегова лінія має згладжений рисунок з відносно 

широкими заливами, які відповідають троговим долинам. В 

шхерних берегах для підкреслення великої розчленованості із 

великої маси дрібних  островів залишають ті, які розміщені на 

продовженні мисів (дуже часто використовують знак 

позамасштабних «точкових» островів). 

Узагальнення рисунку річкової мережі здійснюється за рахунок 

гідрографічної звивистості русел річок. Кількісних цензів відбору 

меандр при цьому не встановлюють, але весь процес узагальнення 

направлений на збереження характерних для річки звивин – за їх 

величиною і формою. В рисунку річки намагаються досягти 

географічної правдоподібності, підкреслити нерозривний зв'язок з 

тим ландшафтом, по якому вона протікає, і тому нерідко 
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користуються прийомом спрощення. В сучасний рисунок річкової 

мережі включається значна кількість каналізованих річок, які 

передаються спрямленістю русел. В процесі узагальнення загальна 

довжина річкової мережі дуже зменшується – на 30-40 % у 

порівняні з картою масштабу 1:100 000. 

При накресленні доріг намагаються зберегти їх загальний 

напрямок (наприклад, тяжіння до великого населеного пункту) і 

характерні особливості геометричного рисунка (вигини, повороти), 

які пов’язані з місцевістю. Останнє, особливо важливо для 

орієнтування при використанні карти  як польотної. 

Різні прийоми генералізації використовуються при зображенні 

рослинності. Встановлюється  загальний ценз відбору лісових 

масивів, які диференціюються в залежності від природних 

особливостей місцевості. Наприклад, ценз відбору в 10 мм
2
 

понижується в лісостеповій зоні до 2 мм
2
 і т.д.  Рослинний покрив 

найбільш чутко реагує на зміну умов місцевості, і тому з його 

відображенням пов’язується можливість відображення на загально- 

географічній  карті закономірностей. Узагальнення лісових масивів 

виконується  з таким розрахунком щоб чіткіше підкреслити зв'язок 

природних контурів рослинності  з рельєфом, річковою і озерною 

мережею і т.д. Із рідколісся  на карті зберігаються тільки найбільш 

великі масиви (більші 2 см
2
) і переважно там, де вони грають 

істотну роль у вигляді місцевості (наприклад в пустелях). Те ж саме 

відноситься і до заростів чагарників – в дельтах великих річок і т.д.. 

Широке використання позамасштабних умовних знаків також 

характерно для карти масштабу 1:1 000 000. Їх застосовують 

головним чином у наступних випадках: 

- для передавання особливо характерних явищ, наприклад 
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припливно-відпливних смуг і мілин, долинних лісів і т.д.; 

- для підкреслення природних процесів, які проходять на 

місцевості, наприклад зображення невеликих ділянок лісів 

у лісостеповій зоні і  т.д.;  

- для відображення господарського освоєння  території, 

сюди відноситься великий набір умовних знаків об’єктів 

промислового або соціально-культурного характеру, які 

використовуються з дуже великим відбором і мають на меті 

відобразити ступінь змін ландшафту місцевості. 

На карті масштабу 1:1 000 000 використовується 

гіпсометричний метод зображення рельєфу. 

 

Особливості редагування. Редакційні документи. 

Для забезпечення єдності карти, її сучасності і надійності, 

правильної картографічної інтерпретації всіх ландшафтних умов і 

високої якості робіт необхідна продумана і чітка постановка 

редагування карти. Замовник розробляє основні вимоги до карти, а 

конкретизація основних положень здійснюється в редакційних 

вказівках, розрахованих на керівний склад картографічних 

підприємств. Вказівки вміщують коротку характеристику майбутніх 

робіт, а також пропонуються шляхи покращення якості карти у 

порівнянні з попередніми видання. 

Виробнича редакційна робота здійснюється головним 

(старшим) редактором картографічного виробництва і редакторами 

підрозділів. Вона поділяється на два етапи: 

- редакційно-підготовча; 

- редакційно-складальницька. 

Перший етап вміщує збір і вивчення картографічних 
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матеріалів, написання редакційних планів і створення зразків на 

характерні і більш важкі в складанні ділянки карти. 

Аналіз картографічних матеріалів направлений на вияв їх 

сучасності і точності, забезпечення ними району картографування, 

встановлення особливостей математичної основи і змісту. Він 

здійснюється послідовно від карт близьких за масштабом до        

1:1 000 000 і більш великих масштабів, від найновіших матеріалів 

до більш ранніх, від загальногеографічних карт до карт 

спеціального призначення і довідкових видань. В результаті 

підготовлена схема картографічних джерел, які поділяють на 

основні, додаткові і допоміжні. 

Основним джерелом зазвичай слугує оглядово-топографічна 

карта масштабу 1:500 000. В окремих випадках використовуються 

не застарілі аркуші карти масштабу 1:1 000 000 попереднього 

видання. Додатковими матеріалами є топографічні карти 

масштабів 1:100 000 та 1:200 000 (аркуші нового видання). Їх 

залучають, зокрема, для уточнення окремих контурів (витоків річок, 

вигинів державних кордонів і т.д.). При сильному застарінні карти 

масштабу 1:500 000 аркуші 1:100 000 і 1:200 000 можуть бути 

переведені в ранг основних. До допоміжних відносяться навігаційні, 

шляхові та інші карти спеціального призначення. 

Редакційний план складається на район картографування в 

цілому. У випадку великих картоукладальницьких проблем на певні 

ділянки (неоднорідні і застарілі джерела, велика завантаженість 

карти будь-якими елементами) редакційні плани можуть бути 

створені і на окремі аркуші карти. В редакційних планах 

розвиваються і конкретизуються положення «настанов» і 

редакційних вказівок стосовно до району картографування і 
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особливостей вихідних матеріалів. В наступних роботах вони 

слугують головним керівним документом для укладачів карти. 

Редакційним планом підводиться підсумок підготовчих робіт. Він 

пишеться коротко і дуже конкретно; вказуються найбільш яскраво 

виражені риси місцевості і на їх основі обґрунтовуються методи і 

прийоми генералізації всіх об’єктів і елементів змісту карти на 

даний район. 

Особливості укладальних робіт розглядаються в плані 

стосовно до вихідних матеріалів. Часто визначаються порядок і 

послідовність використання основних, додаткових і допоміжних 

картографічних джерел, а також економіко-статистичних і інших 

довідкових матеріалів. Додатково до схеми покриття території 

картографічними джерелами наводиться порівняльна таблиця 

умовних знаків джерел і майбутньої карти, в якій відмічені конкретні 

зміни в системах знаків і підкреслені шляхи удосконалення змісту 

карти. 

Частина редакційних матеріалів наочно і дохідливо 

передається графічно (як за допомогою комп’ютерної графіки, так і 

в рукописному вигляді). Так, для  складання рельєфу наводиться 

орографічна схема району, де вказуються найвищі висоти, 

проводяться «провідні» горизонталі, найбільш правдоподібно 

окреслюються великі форми. Для відбору населених пунктів 

наводиться схема навантаження із районуванням показників норм і 

цензів відбору в залежності від їх щільності (густоти). Подається 

список основних пунктів із вказанням їх адміністративного і 

економічного значення, доповнений зображеннями характерного 

накреслення їх планування. 

Еталонами для зображення річок слугує наведена в 
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редакційному плані таблиця товщини основних річок і приток різних 

порядків. При укладанні використовують схеми річкових систем, 

озерності території. Аналогічні документи готуються і по іншим 

елементам змісту карти. 

Редакційні плани доповнюються зразками (картами зразків), 

які виконані завчасно під безпосереднім керівництвом головного 

(старшого) редактора підприємства. В процесі їх створення 

апробуються і кінцево відпрацьовуються прийоми і методи 

генералізації всіх елементів місцевості, виявляється «обличчя» 

карти. В подальшому ці зразки грають роль еталонів генералізації, 

слугують географічно правдоподібному зображенню місцевості при 

збереженні єдності змісту карти масштабу 1:1 000 000 в цілому. На 

зразках перевіряється порівнюваність карти,  з картами на інші 

території і топографічними картами масштабного ряду. В окремих 

випадках роль карт-зразків можуть грати сучасно і високоякісно 

виконані аркуші карти масштабу 1:1 000 000 на суміжні території. 

На відміну  від загальногеографічних карт більш великих 

масштабів, мільйонна карта видається в декількох варіантах. Така 

особливість викликана можливістю відобразити на карті однаково 

наочно такі провідні риси ландшафтів, як рельєф і рослинність. Ці 

два елементи змісту претендують на виділення на першому плані і 

звідси, на використання фонових розфарбувань. Основних 

варіантів два: оглядово-топографічна і гіпсометрична. Додатково 

кожний аркуш карти друкуються в бланковому варіанті із 

застосуванням блідих штрихових фарб і виключенням фонових 

розфарбувань. Такий варіант карти використовується як 

географічна основа при підготовці різних тематичних карт і карт 

спеціального призначення. 
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Оглядово-топографічне видання вміщує всі топографічні 

елементи місцевості у відповідності з масштабом карти. 

Рослинність (ліси) відображаються заливкою і набором кольорових 

штрихових умовних знаків. Для виразності в зображенні рельєфу, 

горизонталі в гірських районах доповнені відмивкою, а висотні 

ступені (низькогір’я, середньогор’я і високогірні райони) -кольором. 

Гіпсометричне видання повністю узгоджене з оглядово-

топографічним за замістом, але у випадку необхідності може 

доповнюватися відмітками висот і глибин, урізів води, а також 

орографічними і ландшафтними назвами. Фоновим гіпсометричним 

зафарбуванням чітко виділяються висотні ступені місцевості і 

досягається пластика у зображенні рельєфу. Ступені шкали 

підібрані з таким розрахунком, щоб підкреслити геоморфологічні 

особливості рельєфу, виділити хребти, підвищення і нагір’я, 

відмітити різкі перегини ухилів місцевості і окреслити низовинні 

простори. 

Подальше удосконалення карти пов’язано з використанням 

космічних матеріалів. Роздільна здатність таких знімків по 

зображенню ряду елементів відповідає детальності карти 

мільйонного масштабу. 

Певну визначну роль зіграли фотокарти мільйонного 

масштабу, поліграфічне виробництво яких було налагоджене. Вони 

були призначені для інвентаризації земель і земельних ресурсів.  

 
 

1.5. Міжнародна карта Світу масштабу 1:2 500 000 
 

Міжнародна карта Світу масштабу 1:2 500 000 (МКС) – 

найбільше великомасштабне зображення Землі в цілому. Вона 
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була створена за ініціативою і в результаті спільних редакційно-

укладальних робіт картографічних служб семи країн і за 13 років 

склали і видали повний блок аркушів карти на територію планети. 

Це друга – після карти масштабу 1:1 000 000 – міжнародна 

загально- географічна карта. Але, у них є дві істотні різниці. Карта 

масштабу 1:1 000 000 покриває материки, карта масштабу            

1:2 500 000 – материки і океани. Перша карта створювалася 

національними картографічними службами ряду країн ізольовано 

один від одного, без єдиного редакційного керівництва. Обумовлені 

були тільки математична основа і набір елементів змісту. Умовні 

позначення, класифікація для зображення різних елементів, 

детальність зображення і особливості оформлення – різні для 

блоків аркушів карти, що були створені в різних країнах.  

Картографічний твір, розроблений за єдиними правилами і 

який покриває всю поверхню Землі, має особливе значення для 

наукового і практичного використання. Міжнародна 

загальногеографічна карта масштабу 1:2 500 000, детально 

відображає природні умови і ступінь розвитку держав і окремих 

територій, вона необхідна для вирішення багатьох питань охорони 

навколишнього середовища і оцінки провідних соціально-

економічних явищ. 

Міжнародна карта Світу масштабу 1:2 500 000 унікальна тим, 

що при її створені був узагальнений досвід розробки змісту, техніки 

і технології виготовлення карт ряду країн.  СРСР, Болгарія, 

Польща, Румунія, Чехословаків, Угорщина, НДР – об’єднали свої 

зусилля і за порівняно короткий термін 1956-1976 рр., включаючи 

п’ять років підготовчих науково-дослідницьких робіт) випустили в 

світ цей картографічний твір. Керувала роботою Редакційна рада, 
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яка розробила математичну основу, єдині вказівки по генералізації 

кожного елемента змісту і загального оформлення карти. Головним 

редакційним документом слугувала «Інструкція по складанню та 

підготовці до видання Міжнародної карти Світу масштабом           

1:2 500 000». 

При розробці математичної основи враховувався ряд 

моментів: карта багатоаркушева, настільного використання, 

викривлення повинні бути мінімальними і рівномірно розподіленими 

по території. На карті використані дві рівнопроміжні конічні проекції 

для поясів 0
0
-60

0
 північної і південної широти. Між поясами 

передбачені перекриття, які забезпечують можливість вивчення 

місцевості в місцях їх сполучення. Для нарізки і номенклатури 

аркушів карт  прийняті принципи, які  були використані для карти  

масштабу 1:1 000 000 (один аркуш карти масштаб 1:2 500 000 

включає дев’ять аркушів карти 1:1 000 000). Цим забезпечувалась 

спадковість  між двома міжнародними картографічними творами. 

Всього карта включає 234 аркуші. На територію СРСР аркуші були 

зброшуровані в альбом. 

Міжнародна карта Світу масштабу 1:2 500 000 вміщує досить 

детальні дані про держави і території, фізико-географічні умови, 

про розміщення населених пунктів і чисельність мешканців в них, 

шляхи сполучення, про рельєф суші та морського дна. Істотно, що 

для створення карти розроблені узгоджені класифікації із 

врахуванням традицій країн – учасників проекту. Населені пункти 

відображені пунсонами, їх розмір відповідає кількості мешканців 

(градації: від більше 1 000 000 до менше 10 000 мешканців), а 

рисунок – адміністративному значенню. При зображенні шляхів 

сполучення виділяються магістральні лінії; при зображенні 
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гідрографічної мережі, крім постійних і пересихаючих водотоків 

виділені сезонні об’єкти. Рельєф відображений системою 

горизонталей і ізобат з пошаровим фарбуванням. Для 

відображення ґрунтово-рослинного покриву передбачена система 

умовних позначень. Для Міжнародної карти Світу масштабу          

1:2 500 000 розроблена оригінальна система транскрипцій 

географічних назв. При цьому  використанні назви, які прийняті для 

географічних об’єктів у конкретній країні, а їх написання подано 

літерами латинського алфавіту (транслітерація для країн з 

латинськими і слов’янськими мовами, фонетичне звучання – для 

країн, які використовують ієрогліфи). Для тих об’єктів, які мають 

лінійне поширення, та які розміщуються на території ряду країн, на 

карті повторені місцеві назви (наприклад, р. Дунай – має 7 варіантів 

транскрипції).  

При складані карти цікавий досвід креслення річок не тільки з 

врахуванням їх довжини, але і водності. Для цього 

використовувались спеціально розроблені номограми, які 

пов’язували середній розхід води в річках з товщиною лінії, якою 

вони відображаються на карті. При зображенні берегової лінії на 

карті намагались підкреслити ті характерні форми малих розмірів, 

які необхідні для виділення типу берега. Повної однаковості в     

зображенні гідрографічної мережі, берегової лінії рельєфу на карті 

досягти не вдалося. Це пояснюється не тільки природними 

проблемами дрібномасштабного загальногеографічного 

картографування, але і не однорідністю вихідних матеріалів. 

Зображення рельєфу морського дна на карті виконано у 

відповідності з теоретично розробленими і апробованими на ряді 

картографічних творів прийомами зображення генетичних типів 
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підводного рельєфу. Але прийнята для карти 1 000-метрова ступінь 

ізобат не скрізь стала достатньою для надання виразності рисунку 

рельєфу морського дна. 

Однією  із  основних  проблем  при  складанні  Карти  Світу 

масштабу  1:2 500 000 було визначення густоти населених пунктів 

на карті, яка необхідна для правильного відображення ступені 

освоєння окремих районів Землі при збереженні їх порівняння.  

Для найбільш густонаселених районів Європи встановлена 

максимальна норма відбору в 300 населених пунктів на 1 дм
2  

карти. В залежності від густоти населення було проведено 

попереднє районування території всіх материків з виділенням 

ареалів 5 градацій, для кожної з яких встановлена певна норма 

відбору населених пунктів (від 80 до 300 населених пунктів на 1 дм
2  

карти). В малообжитих районах наносились всі існуючі населенні 

пункти. При таких нормах відбору населених пунктів на карту 

потрапили всі міста кількістю мешканців більше 100 тис. і більшість 

населених пунктів з кількістю мешканців від 50 до 100 тис. Всього 

на карті за людністю виділено 6 типів пунктів. Відмічено столиці 

держав і центри адміністративних одиниць першого порядку. 

На карті присутні також окремі елементи ґрунтово-рослинного 

покриву (болота, мангрові зарості, піщані пустелі). Цими умовними 

знаками підкреслюються найхарактерніші особливості ландшафту 

окремих регіонів. Наносяться великі ареали, але з таким 

розрахунком, щоб вони не затінювали основного змісту карти. 

Створення єдиної карти Землі у порівняно великому масштабі 

відіграло велику роль  для розвитку світового тематичного 

картографування. Масштаб 1:2 500 000 був досить детальний для 

створення карт континентів і їх частин, в той же час карти порівняно 
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компактні і зручні для огляду, аналізу, вивчення і порівняння. 

Використання Карти Світу в масштабі 1:2500 000 як основи для 

складання тематичних карт визначило підготовку бланкових 

варіантів аркушів карти. Бланковий варіант для карт природи має 

гідрографічну мережу, горизонталі, елементи ґрунтово-рослинного 

покриву і населені пункти без назв; варіант для соціально-

економічних карт містить гідрографічну мережу, населені пункти з 

назвами, шляхи сполучення. Крім того, видається загальний 

бланковий варіант карти, який передає її повний зміст, але без 

гіпсометричного зафарбування. 

Міжнародна карта Світу масштабу 1:2 500 000 представляє 

собою фундаментальний картографічний твір, який розроблений і 

виданий на основі багатостороннього співробітництва 

картографічних служб ряду країн. В карті узагальнений досвід і 

досягнення в галузі картографічної науки та виробництва того часу. 

(Див. Міжнародну карту Світу масштабу 1:2 500 000). 

 

1.6. Загальногеографічні карти для вищої школи 
 

Стінні загальногеографічні карти використовуються у вищих 

навчальних закладах для демонстрації місцезнаходження і 

територіальних зв’язків природних і соціально-економічних об’єктів. 

За картами  отримують загальну географічну характеристику 

території, що вивчається і відомості про конкретні об’єкти із 

детальністю, яка відповідає програмам і підручникам для вищих 

навчальних закладів. Карти навчального призначення складають 

особливу систему картографування, яка підкорюється вимогам 

методики викладання і особливостям сприйняття студентами. 

Загальною обов’язковою вимогою для будь-яких навчальних карт є 
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їх порівнюваність, яка досягається випусками за територіальними і 

тематичними серіями. До стінних карт крім обов’язкової 

відповідності до програм пред’являються вимоги доброго 

сприйняття головного змісту карти на значних відстанях (в 

залежності від розмірів аудиторій). У зв’язку з цим  можна поділити 

серії карт для вищої школи на карти для загальних курсів, які 

читаються потокам студентів декількох спеціальностей в різних 

вузах країни, наприклад курси загального землезнавства, 

загальної, фізичної і економічної географії і зарубіжних країн. Крім 

того, загальногеографічні карти використовуються при читанні 

лекцій по геології, геоморфології, географії рослинності і інші, де 

поряд з тематичним змістом необхідно демонструвати зв’язки з 

основними географічними елементами: річковою мережею, 

рельєфом, населеними пунктами, шляхами сполучення, кордонами 

В ХХ ст.  в колишньому РС було здійснено видання серії карт 

для вищих навчальних закладів. Аналогів їм в світовій практиці 

немає. Серії карт видавались в 60-ті і 80-ті роки і включали як 

загальногеографічні так і тематичні карти. В першій серії – 

загальногеографічні карти складали до 80%, в другій – до 20%. 

Нове починання потребувало об’єднання зусиль наукових 

організацій і виробництва. Роботою керувала Редакційна рада, яка 

розробила загальні положення по серії карт і яка здійснювала 

практичне керівництво. 

Основні особливості серії вузівських загальногеографічних 

карт: 

- карти стінні для лекційно-лабораторного (двопланового) 

використання: основний зміст карт повинен читатися з 

відстані до 10 м; детальне вивчення території повинно 
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проводитися при настільному використанні карт; 

- карти повинні бути детальними і достовірними, вони 

слугують як для навчальної, так і для наукової роботи; 

- серія карт включає повний набір – світ, материки, океани, 

країни і моря, великі регіони (всього – біля 50 найменувань 

карт); 

- масштаби карт узгоджуються з розмірами  вузівських 

аудиторій (країна – 1:4 000 000; світ – 1:15 000 000; 

материки – 1:6 000 000); 

- проекції розраховуються із врахуванням вимог 

картометричних вимірів. 

Основна проблема при створенні вузівських карт є в 

необхідності суміщення наочності зображення з детальністю 

характеристики місцевості. Були розроблені спеціальні методи і 

прийоми двопланового зображення окремих елементів змісту. 

Наприклад, спрощений за шириною рисунок річкової мережі 

доповнюється детальним зображенням русла (див. карти для вузів) 

або вводився стилізований планувальний рисунок для великих 

міст; або використовувалась детальна шкала перерізу рельєфу з 

пошаровим фарбуванням за висотними ступенями сумісно з 

відмивкою його основних форм. При цьому кожна карта мала 

оригінальне кольорове оформлення, доцільне для передачі 

зовнішнього вигляду місцевості. На багатьох картах серії велика 

проблема сполучення підвищеної інформативності з доброю 

читаністю і наочністю зображення була вдало вирішена. 
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1.7. Навчальні карти для школи 
 

Навчальна картографія має давні традиції: карти для навчання 

розроблялися з ХІХ століття. Навчальні картографічні твори 

видаються масовими тиражами. На практиці  вони нерідко 

замінюють загальногеографічні карти для широкого кола 

споживачів. 

При складанні і редагуванні шкільних карт керуються 

загальними принципами. Однак деякі етапи мають свої 

особливості. Відмінність методичних вимог при складанні шкільних 

карт від традиційної методики  є в тому, що вони, повинні бути 

розраховані на використання у вивченні визначених предметів і 

відповідати віку учнів. Тому навчальні карти повинні мати 

максимальну наочність, виразність, бути доступними для розуміння 

учнів певного віку. При розробці оформлення шкільних карт голова 

увага надається забезпеченості їх читаності. Система умовних 

позначень повинна бути простою, наочною, асоціативною, сильно 

диференційованою. 

При розробці змісту шкільних карт по-різному вирішуються 

питання про характер, повноту і детальність відображених об’єктів 

та явищ. Головна проблема при їх створенні  - в збереженні 

потрібної ступені інформативності, в сильній спрощеності 

зображення (широкі стрічки доріг, великі контури або пунсони міст, 

товсті лінії доріг). Великого значення надають встановленню 

принципів генералізації – відбору та узагальнення. При цьому 

повинна бути спадковість змісту карти, які використовуються на 

різних етапах навчання, зв'язок за змістом карт 

загальногеографічними і тематичними, між картами стінними, 
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настільними, картами в шкільних атласах. З метою підготовки учнів 

до розуміння в майбутньому карт різнобічного змісту і призначення, 

шкільні карти повинні бути узгоджені з картами для дорослих. 

Особливості шкільних загальногеографічних карт: 

- серії карт готуються для початкової і середньої школи: для 

початкової школи – карти півкуль і країн; для середньої – 

карти світу, материків, країн і регіонів; 

- масштаб карт в стінному виконані та розмір узгоджуються із 

розглядом основного змісту карти з відстані 5-6 м; 

- використання проекцій, які допускають елементарні виміри; 

- набір елементів змісту – традиційний з невеликими 

доповненнями (наприклад, умовні знаки  корисних копалин), 

але об’єм відомостей строго узгоджується з навчальними 

програмами по географії і історії, а також враховується  

зміст  навчальної літератури; 

- карти оформлюються наочно і яскраво. 

 

1.8. Спеціалізовані загальногеографічні карти 
 

Спеціалізовані загальногеографічні карти відносяться до 

особливої групи. Вони створюються для галузевого споживача і 

відрізняються математичною основою, набором елементів змісту і 

детальністю їх зображення, різнобічні за оформленням і 

розміщенням додаткових відомостей. 

Помітний блок серед спеціалізованих загальногеографічних 

карт займають польотні карти. Їх масштаб узгоджується з висотою 

польоту (далека авіація, ближня авіація, авіація для 

сільськогосподарських робіт). Звичайний діапазон  масштабів – від 

1:500 000 до 1:8 000 000.  Як польотні використовуються також 
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топографічні  карти масштабів 1:500 000 і 1:1 000 000 (бортові та 

маршрутні варіанти). 

Зміст польотних карт розробляється у відповідності з 

необхідністю оперативного візуального і інструментального 

орієнтування. Чітких стандартів немає, але карти кольорово 

оформлені, і на них виділені об’єкті, які найбільш розрізняються або 

які швидко розпізнаються. Наприклад, підкреслюються райони 

високогір’я (кольорова висотна ступінь, відмивка), кольором 

виділені основні річки та озера, спрощеним знаком відмічені 

основні населені пункти, особливими умовними знаками відмічені 

промислові райони, великі споруди, мости через річки. Основний 

принцип розробки змісту польотних карт виділення головного, 

виведення на другий план або виключення другорядного.  

Відомо, що міжнародна карта масштабу 1:1 000 000 видається 

і в аеронавігаційному варіанті. В 90-х роках ХХ століття на її основі 

в США створений комерційний продукт – автоматизована  польотна 

карта світу (DCW), яка поширюється через Інтернет. 

Дуже популярний блок політико-адміністративних карт, він 

віднесений до загальногеографічних  досить умовно. За змістом 

політико-адміністративні карти дійсно мало відрізняються від 

загальногеографічних, але зовнішній вигляд їх різко відмінний. На 

таких картах з особливою  скрупульозністю передаються державні 

кордони і представляється будова держави, для відображення 

будови території використали кольоровий фон. Існують чіткі 

правила  нанесення кордонів всіх рангів, особливо їх узгодження з 

природними межами (кордони за фарватером річки або за 

визначеним берегом, за водороздільною лінією, за берегом озера 

або безпосередньо за акваторією). Детальність зображення  
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населених пунктів, річкової мережі, дорожньої мережі та інших 

елементів підпорядковується призначенню карти. Зображення 

рельєфу нерідко виключається або подається відмивкою основних 

форм. Рослинність, як правило відсутня. 

 

1.9. Гіпсометричні та батиметричні карти 
 

 Гіпсометричні і батиметричні карти – дрібномасштабні, 

головним їх змістом слугує зображення основних форм рельєфу 

суші і океанічного (морського) дна. Зміст карт 

загальногеографічний. Для гіпсометричних карт це: рельєф суші, 

берегова лінія, гідрографічна мережа, населені пункти і дороги; для 

батиметричних карт – рельєф дна, берегова лінія і деякі 

характеристики водної поверхні. Головне на картах – наукове 

обґрунтування зображення рельєфу системами горизонталей і 

ізобат. На картах передаються уявлення про рельєф в цілому і 

окремих його частинах у відповідності з геолого-тектонічними 

уявленнями про місцевість та сучасними динамічними процесами. 

Гіпсометричні карти використовують для вирішення багатьох 

інженерних задач, наприклад при першочерговому проектуванні 

або виборі загального напрямку траси нової дороги, для 

визначення можливих варіантів прокладання каналів, для 

ознайомлення з басейном річки в цілому, при виборі місць для 

будівництва і т.д.. Всі ці роботи пов’язані з побудовою профілів, 

виконанням попередніх розрахунків. В зв’язку з цим велика увага 

надається точності гіпсометричних карт, збереженню визначених 

вимог точності при генералізації. Гіпсометрична карта слугує 

основним матеріалом для складання карт інженерно-географічних, 

багатьох карт оцінювального типу. 
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Друга задача створення гіпсометричних карт - вивчення за 

ними форм земної поверхні різних рангів у залежності від масштабу 

карт: 

- мегаморфоструктур (або планетарних форм) – гірських 

систем, плоскогір’їв, підвищень, низовин; а для морського 

дна – шельфу, континентального схилу, океанічних 

западин, підводних гірських систем і підвищень 

глибоководних жолобів; 

- макроморфоструктур, до яких відносяться хребти, масиви, 

міжгірні  долини і котловини, вулканічні конуси, ділянки 

підвищень, плато, гряди, низовини, долини великих річок і 

інші макроформи, які визначаються тектонічною 

структурою; 

- мезоморфоструктур, під якими ми розуміємо форми 

розчленування поверхні та її ускладнення під впливом 

денудації, акумуляції, силових процесів; а також окремі 

структурні форми (виступи, пов’язані з розломами, долини 

за лініями тріщин, вулкани), які моделюють великі 

морфоструктури; із підводних форм це –каньйони, підводні 

ізольовані вершини, гряди. 

Типи рельєфу на карті  виявляються  закономірною 

повторюваністю сполученням мезоформ у межах району 

(геосистеми) з однаковою структурою і загальним напрямком 

розвитку. Вивчення форм земної поверхні за гіпсометричними 

картами основується на зображенні на них декількох 

характеристик: орографії – основних напрямків і положення 

великих форм; їх абсолютної і відносної висоти; відносної 

крутості схилів, глибини і характеру розчленування. Зображення 
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великих форм рельєфу на гіпсометричних картах використовується 

для геологічних і тектонічних побудов на основі врахування прояву 

в рельєфі геологічних структур. 

Аналіз гіпсометричної карти дає матеріал для висновків про 

походження форм поверхні і історію розвитку (наприклад, для 

вивчення поверхонь вирівнювання терасованих і ступінчастих 

схилів, форм гірських гребенів і т.д.). Гіпсометрична карта слугує 

основою для  складання тематичних карт природи, полегшення 

відображення висотних і орографічних зв’язків (природних меж 

різних компонентів), основою для комплексного картографування. 

Перераховані завдання (інженерні і наукові), які вирішуються за 

гіпсометричними картами, визначають наступні вимоги до 

зображення рельєфу: 

- вибір шкали перерізу повинен забезпечувати детальність 

вимірів, яка вимагається редакційними документами; 

- збереження точності побуди горизонталей (при 

генералізації) в головних точках і на основних орографічних 

лініях; 

- наочність зображення форм рельєфу горизонталями; 

- читаність основних типів рельєфу, які визначаються 

структурою і характером денудації (дрібність типових 

структур пов’язана з масштабом карти); 

- збереження ступені детальності зображення рельєфу у 

відповідності до ступені розчленування в природі; 

- наочність і читаність абсолютної висоти великих форм 

рельєфу, чітке виділення орографічної структури засобами 

кольорового оформлення. 

Виконання поставлених вимог засновується на вивченні 
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рельєфу, виявленні характерних особливостей рисунку форм 

різного походження. Це основа гіпсометричної школи. 

Аналіз гіпсометричних карт різних країн дозволяє зробити 

висновок про три основні напрямки в методиці гіпсометричного 

зображення рельєфу: 

- велика точність і детальність проведення ліній горизонталей 

при порівняно розріджених шкалах перерізу (карти такого 

типу можна назвати картами гіпсометричних ступенів). Для 

вираження форм рельєфу ці карти доповнюються відмивкою 

(прикладом можуть слугувати карти рельєфу із 

Національного атласу США, вид. 1972 р.) Добра читаність 

висоти забезпечується яскравим розфарбуванням ступенів 

висоти. Ці карти мають одну перевагу – горизонталі на них 

можуть креслитися автоматично з карт більш великого 

масштабів; 

- надзвичайно узагальнене зображення з малими 

інтервалами перерізу і з дуже виразним, але схематичним 

зображенням великих форм. Характер рельєфу не 

передається. Таке зображення може застосовуватися на 

навчальних стінних картах. Його точність недостатня для 

карт довідкового типу із-за штучного укладання 

горизонталей. Прикладами можуть слугувати аркуші 

Міжнародної мільйонної карти. 

- зображення рельєфу найбільш близьке до Радянських карт, 

ми можемо побачити на гіпсометричних картах Польщі, на 

ряді аркушів Міжнародної карти масштабу 1:2 500 000, які 

складалися  у ГДР та Угорщини. 

Гіпсометричний метод зображення рельєфу зародився в кінці 
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ХІХ ст. – початку ХХ ст. на основі праць А.А.Тилло, 

Ю.М.Шокальського, А.А.Борзова, Т.Н.Гунбіної, І.П.Заруцької. 

Завдання гіпсометричних карт є не тільки в побудові образно-

знакової, вимірювальної моделі рельєфу значної території, але й у 

виявленні провідних рис будови рельєфу шляхом узагальнення 

даних топографічних карт і відображення основних 

геоморфологічних особливостей місцевості.  

Теоретичне обґрунтування і практичні прийоми 

гіпсометричного картографування відображені в науково-

методичній літературі. Вони отримали всесвітнє визнання, як 

наукове досягнення географії і картографії. Гіпсометрична карта 

Європейської частини СРСР відмічена великої Золотою медаллю 

Географічного товариства,  а Гіпсометрична карта СРСР – 

відзначена  Державною премією. Карта масштабу 1:2 500 000 –

фундаментальний картографічний твір. Прийоми зображення 

рельєфу, які використанні при її створенні, стали класичними, 

виконавши головну задачу – передати структурну будову 

місцевості, виділити основні орографічні форми і відобразити їх 

особливості. Зображення рельєфу на Гіпсометричній  карті СРСР 

засновано на узагальнені  змісту топографічних карт (головним 

чином карти масштабу       1:1 000 000). Науково розроблена 

гіпсометрична шкала дозволяє в єдиному зображені передати 

структурне різнобіччя гірських систем, особливості великих 

рельєфних утворень – підвищень, пагорбів, низовин – загальний 

характер розчленованості місцевості і його локальні особливості. 

При цьому були розроблені науково обґрунтовані прийоми 

відображення форм рельєфу різного походження. 

З середини ХХ ст. гіпсометричні карти видаються масовими 
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тиражами на світ у цілому, материки і окремі їх частини, країни. 

Зокрема, в серію карт для вищої навчальних закладів входять 

гіпсометричні карти світу, країн, окремих регіонів. 

Батиметричні карти  як самостійні картографічні твори 

з’явились у другій половині ХХ ст.. Становлення цього напряму 

пов’язано з розвитком гіпсометричного методу при зображені 

рельєфу дна навколишніх морів. Велику  роль зіграла також 

багатолітня робота Міжнародного гідрографічного інституту в 

Монако. Інститут періодично видає «Зведенні гідрографічні карти 

Світу» в масштабі 1:35 000 000, які узагальнюють зміст 

національних морських навігаційних карт. Зараз цифрова база 

даних про глибини нараховує більше 40 млн. точок спостереження. 

Наукове тлумачення походження і структурних особливостей 

підводного рельєфу, а також локальні підводні знімання в океанах 

визначили можливості масового створення батиметричних карт. В 

міжнародній практиці, на базі гідрографічного інституту в Монако, 

періодично видається батиметрична карта океанів масштабу     

1:10 000 000 (на 16 аркушах). Останнє п’яте видання вийшло в 1984 

р. Рельєф морського дна на карті зображається системою ізобат з 

пошаровим зафарбуванням. Серйозним методичним досягненням 

при підготовці ГЕБКО слугує перехід від механічної інтерполяції між 

точками глибин до геоморфолого-геофізичної, яка основана на 

визначенні структурних особливостей океанічного дна і 

відпрацюванні рисовки основних форм підводного рельєфу. 

Істотний крок вперед пов'язаний зі супутниковою альтиметрією. 

Вона дозволила скласти загальну орографічну схему рельєфу 

планети, прослідкувати положення підводних хребтів, розломів, 

вулканів, зв'язок рельєфу суші з рельєфом океанічного дна. 
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Гідрографічна мережа на гіпсометричних картах 

Побудова рельєфу на гіпсометричних картах засновується на 

узагальнені висотних даних (карт з горизонталями, складених у 

більш великих масштабах, додаткових висотних визначеннях) і на 

гідрографічній мережі, як правило попередньо генералізованій. 

Зв'язок між формами рельєфу і гідрографічною мережею є  

прямим. 

Будь-яка річка утворює долину, в тій або іншій мірі вона 

відображається на карті, кожне озеро займає пониження, яке в 

залежності від прийнятого перерізу горизонталей може бути 

відображено замкнутою формою горизонталей або вигином, який 

окреслює котловину озера. Основні вигини річки, напрямку течії, 

характер басейну обґрунтовані геологічною структурою, яка 

виражена в рельєфі. Ступінь розвитку долин, їх глибина, характер 

врізання часто пов’язані з напрямом і інтенсивністю неотектонічних 

рухів – посиленням ерозії при найновіших підняттях, розвитком  

акумуляції при опусканнях. Тому для складання рельєфу істотно 

мати досить детальну гідрографічну мережу, яка зберігає 

характерні особливості басейнів різних типів. 

Різниця в рисунку гідрографічної мережі може бути зведена до 

мінімуму до декількох типів басейнів і межиріч, які їх розділяють. 

Деревовидний  рисунок властивий головним чином 

підвищеним рівнинам з невеликими ухилами, складеними 

горизонтально або слабко нахиленими залягаючими осадковими 

породами. Гілчасті притоки річок зазвичай відображають природний 

рисунок молодого ерозійного розчленування. Близький до типу 

деревовидний рисунок річок має інколи і гірське розчленування в 
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межах одноманітної будови схилу. На відбір річок (а потім на 

генералізацію рельєфу) істотно впливає характер межиріч. Це – 

нерозчленовані межиріччя, які мають лише сезонний стік, і 

межиріччя, сильно розчленовані річковою мережею де лінії 

водорозділів прийняли зигзагоподібну форму. В останньому 

випадку ускладнюється рисунок сідловин при генералізації, а 

правильний відбір коротких річок може полегшити зображення 

рельєфу. Відбір річок при деревовидному рисунку в основному 

може виконуватися за встановленими цензами (мінімальний розмір 

річки), але обов’язково з врахуванням характеру водороздільної 

лінії – її звивистість може бути обумовлена короткими притоками.  

Паралельний  рисунок річкової мережі часто властивий 

нахиленим рівнинам, але інколи і дуже нахиленим низовинам  з 

одноманітними умовами стоку і дуже слабкою еродованістю. В 

цьому випадку притоки вищого порядку, мають значну довжину і їх 

виключають не за цензом довжини, а з врахуванням відстаней між 

паралельними річками. Інколи на дрібномасштабній карті при 

основному цензі 1,5 см інколи приходиться виключати притоки в 2-3 

см  довжиною, тому що між ними неможливо укласти рисунок 

горизонталей, які окреслюють річкові долини. 

Паралельний рисунок річок характерний також для гірських 

складчастих областей з паралельним гребнями. При цьому, 

рисунок басейну річки ускладнюється поперечними притоками (стік 

з хребтів у міжгірні долини). В цьому випадку необхідна зміна 

цензу, для збереження при відборі основних елементів 

поперечного стоку. Паралельне протікання річок часто 

ускладнюється їх поворотами під прямими кутами (поперечні 

ділянки долин). Такий характер властивий річковій мережі гір з 
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рішітчастим розчленуванням. Часто поперечні ділянки долин 

відповідають лініям розломів і мають чіткий повторюваний напрям. 

У вулканічних областях, на інтрузивних масивах, окремо 

піднятих блоках форма буває чітко вираженою – радіальною – 

(цетробіжний) рисунок гідрографічної мережі. Він може бути  

одностороннім і віяловим. При відборі потрібно виявити радіальний 

напрям, по колу або в межах віяла, зберігаючи для цього деякі 

короткі річки. Віяловий напрям річок характерний також при 

розходженні гірських хребтів від гірського вузла. При цьому слід 

звертати увагу на притоки, які перетинають лінію гребня, а також які 

закінчуються в цирках або карах (під гребенем). 

Інший тип рисунка, який подібний до віяловий, має гідрографія 

сухих дельт і конусів виносу, де від одного потоку є відгалуження, 

які ускладнюються мережею зрошувальних каналів, що часто 

закінчуються озерами скидних вод. При генералізації сухої дельти 

відбором дрібних каналів зберігається її загальна конфігурація, 

виявляються зрошувальні площі. Радіальним рисунком 

протилежного напрямку стоку (центробіжного) має мережа річок, 

яка стікає в безстічну котловину. 

При  аналізі рисунка басейнів річок різного типу виявляються 

напрямки ділянок річок і приток, які повторюються і явно пов’язані з 

єдиною тектонічною лінією. Тут важливо зберегти короткі притоки, 

які відображають загальний напрямок. Напрями ділянок річок 

можуть відображатися не тільки лінійно, а також дуговими і 

кільцевими структурами. 

Таким чином, рисунок річних басейнів часто підказує 

картографу підхід до відбору невеликих форм, другорядних з точки 

зору виявлення великих орографічних одиниць. В той же час 
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прямий зв'язок гідрографії і рельєфу інколи зобов’язує зберегти 

дрібні деталі долинного (або котловинного) розчленування, які 

несуттєві для загальної характеристики великих форм. Надмірна 

детальність гідрографії може ускладнити узагальнення рельєфу, 

зменшити великі форми ерозійними деталями або дрібними 

замкнутими горизонталями, які виокремлюють невеликі озерні 

котловини. В зв’язку з цим при складанні гіпсометричного 

зображення рельєфу приходиться розвантажувати гідрографічну 

мережу, обмежуючи її детальність, але зберігаючи елементи, які 

характеризують загальний характер розчленування. 

Принципи відбору річкової мережі засновані на врахуванні 

двох основних показників: довжини річок і відстані між сусідніми 

притоками,  встановлюються два цензи, які змінюються для 

басейнів різного типу. При проведені відбору річок  міркують так: в 

природі не всі ерозійні долини мають русла із  водою, що тече, 

наприклад при яружно-балковому рельєфі, сухих долинах в 

аридних районах, кам’яні річки в горах. Аналогічно, в дрібному 

масштабі рахується допустимим зберігати на карті меншу кількість 

річок, чим ерозійних долин, які виражені горизонталями. Відповідно 

можуть бути виключені дрібні озера з їх котловинами. Зменшення 

кількості дрібних річок дає більший простір для побудови рельєфу в 

узагальненому вигляді. 

Друга сторона генералізації гідрографічної мережі – 

збереження характеру протікання окремих річок – за методикою 

має багато загального з генералізацією на топографічних картах; 

тільки річок з вигинами, які виражаються в масштабі, залишається 

менше, а острова, дельти і інші елементи русла можуть бути 

збережені лише для річок вищого порядку. На картах дрібних 
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масштабів  для більшої частини річок викреслюються із достатньою 

точністю положення лише основні повороти (орографічна 

звивистість), а характер гідрографічної звивистості відображається 

умовно зі спрощенням з поділом на слабко-, середньо-, і сильно 

звивисті русла. Межі спрощення встановлюються в програмах. 

 

Вибір шкали перерізу. Система єдиної шкали зі змінами за 
районами 

 
 Для повного, правдоподібного і наочного зображення рельєфу 

місцевості на гіпсометричних картах необхідно науково 

обґрунтований вибір шкали перерізу. Досить просто це завдання 

вирішується тільки на топографічних і оглядово-топографічних 

картах, де великий масштаб дозволяє розрахувати доцільну шкалу 

перерізу, виходячи  із кутів нахилу місцевості і граничної точності 

масштабу. На таких картах використовуються шкали з одним 

постійним перерізом рельєфу з рівними інтервалами в межах 

аркушу. Для різних районів використовується два-три перерізи. 

Зі зменшенням масштабу завдання ускладнюється. На аркуші 

карти відображається місцевість з різним характером 

вертикального розчленування і різними формами рельєфу. Саме 

призначення дрібномасштабних гіпсометричних карт диктує 

використання густих шкал перерізу для передачі морфологічних 

особливостей території. Але використання шкал з постійним 

перерізом рельєфу є непридатним, так як такі шкали не дозволяють 

на одній карті достатньо детально відобразити як рельєф низовин, 

так і рельєф гірських країн. При невеликих інтервалах між 

горизонталями добре викреслюються мезоформи низовинного 

рельєфу, але в горах горизонталі зливаються; при  розрідженій 
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шкалі рельєф низовинних ділянок не відображається. Тому на 

гіпсометричних картах застосовуються змінні шкали, для яких 

характерно збільшення інтервалів між горизонталями з висотою. 

Побудова змінних шкал пов’язана зі значними проблемами, які 

викликані необхідністю збереження єдності для відображення 

різних типів і форм рельєфу і порівняльності карти в межах всієї 

території картографування при відображенні своєрідності окремих 

регіонів. При цьому карта повинна залишатися наочною і читаною. 

Розробка змінних інтервалів – один із ключових моментів роботи 

над гіпсометричною картою. Для кожної карти використовується 

єдина шкала; зростання інтервалів  з висотою пов’язується зі 

зміною типу місцевості (низовина, підвищення, плато, низькогір’я, 

середньогір’я,  високогір’я). При цьому на карті все ж повинно 

зберігатися візуальне враження збільшення кута нахилу місцевості 

з висотою.  

Вдало побудова змінна шкала має закономірне зростання 

інтервалів, правильно відображає морфологічні особливості 

місцевості (рівнинно-ерозійний, гірський), відображає основні 

форми рельєфу, виявляє і наочно передає ступінь вертикального і 

горизонтального розчленування, забезпечує співставленість 

зображення рельєфу суші і морського дна. 

Вибір шкали карти пов’язується з певними теоретичними 

дослідженнями і проведенням експериментальних робіт. Практично 

всі дрібномасштабні карти із зображенням рельєфу (включаючи і 

загальногеографічні) вміщують визначені «традиційні» горизонталі 

(200, 1000, 1500м). Це пояснюється тим, що для рельєфу Землі в 

цілому характерно поширення даних ступенів місцевості. Така 

закономірність добре передається гіпсометричною кривою. Смисл її 



 92 

побудови зводиться до наступного: на вісі ординат відкладаються 

висоти місцевості в кілометрах, а на вісі абсцис – площі в 

мільйонах квадратних кілометрів, які припадають на окремі ступені 

висот. Точка графіку сполучається плавною кривою, аналізуючи 

яку, можна виділити основні ступені висот Землі в цілому (низовини 

– від 0 до 200 м і т.д.). 

Гіпсометрична крива може бути побудована і для окремих 

материків або регіонів. Вона дозволяє обґрунтовано виділити 

основні ступені рельєфу і правильно підібрати висотні інтервали 

шкали при зображенні рельєфу різного типу. Для цих же цілей 

можуть бути виконані і інші картометричні роботи, наприклад 

побудова систем профілів місцевості з виділенням граничних і 

превалюючих кутів нахилу. Для цього проводиться попереднє 

районування картографованої території за типами місцевості 

(головним чином за амплітудами відносних висот) і в межах 

кожного району будуються характерні профілі. 

Для кожного району встановлюються свої «характерні» 

горизонталі, але зазвичай вони бувають близькими по висоті. 

Наприклад, підошва Тянь-Шаню і Джунгарського Алатау лежить на 

висоті 600-700 м, Північного Кавказу з більшою частиною Уралу – 

500 м і т.д. За цими даними вибираються основні горизонталі, які 

забезпечують добре зображення більшої частини території 

картографування. Одночасно продумуються можливості 

відображення регіональних відмінностей. Таких можливості дві: 

використання додаткових горизонталей і виключення основних 

горизонталей на окремих ділянках. Використання допоміжних 

горизонталей (напівгоризонталей) допускається в тих випадках, 

коли основна шкала не передає характерних форм рельєфу 
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(системи підвищень, підошви або вершини гір, розчленованості 

плато).  Виключення горизонталей використовується для 

підкреслення місцевих особливостей – якщо гори круто 

опускаються до моря. 

При порівнянні шкал основних гіпсометричних карт, видно, що 

на карті мільйонного масштабу використовується три інтервали 

шкали перерізу (50, 100 і 200 м), а на карті 1:2 500 000 – шість (50, 

100, 150, 200, 250 і 500 м). Збільшення числа інтервалів пов’язано 

зі зменшенням масштабу. На Гіпсометричній карті європейської 

частини СРСР також використано п’ять інтервалів (25, 50, 100, 200, 

250 м), але це вже викликано регіональними особливостями 

території картографування. Зокрема, інтервал 25 м (горизонталі 

150, 175, 200 м) дозволили правильно  окреслити на карті 

Середньоруське підвищення та інші підвищення Руської рівнини. 

Таким чином, масштаб карти і регіональні особливості рельєфу 

впливають безпосередньо на вибір шкали перерізу рельєфу. 

Великою перевагою змінної шкали перерізу є концентрації 

уваги до основного, найбільш істотного в рельєфі кожної 

місцевості. Тому вона добре відповідає призначенню оглядових 

дрібномасштабних карт. 

 

Окремі форми рельєфу на гіпсометричних картах 

На картах дрібних масштабів зображення мезоформ рельєфу 

в багатьох випадках умовно. Інколи долини великих річок, які мають 

ширину в 2-3 км, з виробленою системою терас викреслюються 

горизонталями зі значними перебільшеннями ширини, багато 

долин малих річок взагалі виражаються лише як умовна форма 

розчленування, замінюючи рисунок балок. Основним об’єктом 
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картографування на гіпсометричних картах є великі форми 

рельєфу, обумовленні геологічною структурою (морфоструктури), 

але для кожної великої форми відображається і характерна для неї 

«скульптура» - елементи рельєфу, вироблені екзогенними 

процесами (денудацією і акумуляцією). 

При складанні рельєфу картограф завжди має найбільші 

проблеми при відображенні деталей рельєфу. Деталями (при 

дрібному масштабі карти) можуть бути і структурні форми, 

наприклад паралельні хребти в областях суцільної складчастості, 

які надто порушені денудацією, де кожний пласт гірських порід 

виділяється як особливий гребінь, масиви, роздроблені на окремі 

блоки, складна система куестових виступів; але кожна структурна 

форма (відрізок гребню, масив) іще ускладнюється деталями 

розчленування. При денудації нерозривно пов’язані процеси 

вивітрювання, лінійної і бокової ерозії, силового змиву, акумуляції, 

роботи вітру. Вони створюють нерозривний комплекс форм 

рельєфу, а кожний процес окремо, вірніше його переважання, 

обумовлює характер своєрідності рисунка. Тому вивчення ділянки, 

що буде зображатися завжди потребує детального аналізу його 

структури і переважаючого характеру денудації. Вивчення в 

основному проводиться за топографічними картами, і при цьому за 

повторенням певних сполучень форм виявляють типи рельєфу. 

Найбільший вплив на деталізацію гіпсометричного рисунка 

рельєфу мають процеси водної ерозії, створюючи складну сітку 

долинно-балкового розчленування. Для дрібномасштабних карт 

велике значення має, особливе закладення горизонталей за 

поздовжним профілем (нормальний профіль), характер замикання 

горизонталей за поперечним профілем, звивистість долин, 
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звуження до верхів’їв. 

На картах дрібних масштабів частіше за все приходиться 

використовувати злиття горизонталей на бровках долин, а для 

вузьких долин, за лінією тальвегів. Чіткий рисунок верхових долин і 

сідловин допомагає читанню на карті загального напряму стоку. 

Рисунок, де напрям стоку погано читається, картографи називають 

«безособистим». 

Значно складніше передати в дрібному масштабі асиметричну 

будову сторін долин, особливо характерне для рівнинних річок. 

Можна застосовувати спрощення зі сторони похилого берега, а на 

крутому березі збільшити детальність поперечного розчленування. 

Горизонталі, які проходять по долині, при вузькій смузі між ними 

ніколи не проводяться паралельно до річки, а поперемінно 

наближаються до вигинів річки, ніби спрямляють долину, умовно 

відображаючи долину, вироблену боковою ерозією. На широких 

долинах річок можуть бути виражені річкові тераси, інколи умовно – 

однією горизонталлю. Форми сідловин і схилів з характерними для 

них пологими прогинами – результатом площинного змиву і 

делювіальних накопичень – креслять аналогічно до 

великомасштабних карт, так як ці форми, які мають в природі різні 

величини, природно, на дрібномасштабних картах вибирають 

основні із них за рахунок виключення ускладнюючих деталей. Іще 

більшого значення набуває злиття горизонталей на крутих схилах. 

Без цього прийому рисунок отримуємо невиразним. 

Зображення елементів гірського рельєфу.  Зображення 

гірського рельєфу – один із найбільш складних процесів в 

картографії, тому що потрібна здатність створити горизонталями 

видимість випуклості рельєфу, зберігаючи основні відмінності в 
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структурі гірських країн, в профілях схилів, формах гребенів (гострі, 

плоскі і т.д.), формах вершин (куполевидні, гострі, пірамідальні). 

Виявлення відмінностей в формах гірського рельєфу досягається 

попереднім аналізом структури рельєфу. 

Елементи рельєфу гір – гребені, вершини, схили, долини, 

виступи, сідловини – відрізняються від аналогічних елементів 

рівнинного рельєфу перед усім великими відносними висотами і 

великою крутістю. Це робить їх рисунок більш складним, але зате і 

більш наочним. Розглянемо спочатку особливості зображення 

гірського рельєфу різної структури. 

Гірські хребти формуються при переважанні складчастої 

структури. Термін «хребет» застосовується в географії дуже 

широко для позначення лінійно-витягнутих гірських підвищень. Він 

вживається і для позначення одиничних гребенів і для гірських 

хребтів, які складаються із багатьох «ланок», витягнутих в 

загальному напрямку і які мають яскраво виражений осьовий 

гребінь.  

В гірських країнах, які потрапляють під довготривалу 

денудацію, напрямок хребтів, пов’язано зазвичай з тектонічними 

лініями або з пластами більш твердих порід, не завжди співпадають 

з лініями водорозділів між басейними річок. Давні хребти бувають 

порушені, розбиті на окремі «ланки», і лише їх продовження і 

сполучення складає загальну систему структури. Основні із них 

наступні: паралельні (паралельні хребти зсунуті в одному і тому ж 

напрямку відносно один одного або бокові хребти відходять від 

головного під гострим кутом); віялові (розходження хребтів від 

гірського вузла у вигляді снопу або віяло); перисті (гірський хребет 

з розгалуженою системою, яка відходить від нього відрогами – 
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результат порушення хребта ерозією); решітчасті (результат 

сильного порушення паралельної або віялової системи); 

дугообразні і гірляндові  (хребти розміщені дугами, які сходяться у 

вузлах). При генералізації важливо зберегти тип структури 

рельєфу, але  при необхідності можливе зменшення кількості 

ланок. 

Нагір’я, плоскогір’я і масиви відображають  глибово-

складчасту  і бокову структуру гірських країн, які піддалися дії 

розломів та які утворили систему скидів, гребені, інколи, зі 

вторинними підняттями вирівняних поверхонь на велику висоту. 

Гори із переважанням глибової структури не мають типової для 

складчастих областей лінійної витянутості хребтів, але в системі 

розломів також розрізняються переважаючі напрямки, які важливо 

зберегти при генералізації. Напрямок розломів може бути 

решітчастим, радіальним. 

Нагір’ями називають високі гори країни, де складні системи 

хребтів і ділянки плоскогірій між ними, розміщуються на загальному 

цоколі гірського підняття. Нагір’я можуть займати великі простори, 

наприклад Тибет, Памір, але часто так називають і порівняно 

невеликі вирівняні ділянки гірських країн, наприклад в Східному 

Алтаї, Східних Саянах. При складанні рельєфу нагір’я зручніше 

розглядати  їх окремо від зображення хребтів і плоских підвищень. 

Плоскогір’ями називають вирівняні поверхні гірських країн. 

Вони можуть бути сильно розчленованими уступами, тріщинами, 

долинами і гірськими котловинами, ускладнені масивами – 

останцями, які перетворюють їх інколи в дуже сильно розчленовані 

гори, але обов’язково з ділянками плоских поверхонь у вершинних 

частинах, наприклад Норільські гори, Середньосибірське 
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плоскогір’я. 

Масивами називають окремі гірські підняття, які мають 

приблизно рівну довжину і ширину, їх форми, розміри і характер 

профілю можуть бути різні, розміщення часто пов’язано із виходами 

більш твердих гірських порід. Масиви є частими формами структур 

більш високого рангу. 

Гірсько-останцевий рельєф представляє собою дуже сильно 

порушені гірські країни різної геологічної структури, які 

перетворились в залишкові форми низьких гір, скалистих гряд, 

масивів, сопок, горбів, та які складені твердими важко розмитими 

породами. Орографічна структура дрібносоповика 

характеризується хаотичністю розміщення масивів, неглибоким 

розчленуванням долини річок. При генералізації окремі масиви не 

рекомендується об’єднувати, краще виключати менші за площею і 

висотою. 

Характерну орографічну структуру представляють – куести – 

асиметричні паралельні гряди на моноклинально лежачих пластах; 

у кожної гряди – куест - один схил крутий, інший направлений за 

падінням пластів, - похилий. Крутий виступ, направлений проти 

падіння загального схилу, часто буває важко відобразити 

горизонталями, особливо при невеликих амплітудах висот 

приходиться застосовувати умовний знак виступу. 

На картах будь-яких масштабів вулканічна структура добре 

виражається округлістю конусів вулканів з характерним для них 

радіальним ерозійним розчленуванням, дугообразними грядами  

порушених конусів, масивами, які об’єднують декілька конусів 

загальним п’єдесталом. На дрібномасштабних картах проводиться 

відбір конусів за їх величиною, але діючі вулкани при цьому 
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зберігають і при необхідності перебільшують. 

Перераховані вище лише основні структури, які частіше за все 

повторюються на картах дрібних масштабів. 

Елементи розчленування гірського рельєфу можуть бути не 

пов’язані із відмінностями структур. Вершини, окремі відроги, 

сідловини, долини, цирки зазвичай є результатом порушення гір 

процесами денудації: вивітрюванням, гравітацією, льодовиковим 

роз’їданням, ерозією, силовим змивом і зповзанням 

(соліфлюкцією). Кожний із процесів створює своєрідний рисунок 

вироблених     форм. Розглянемо лише основні особливості 

рисунка рельєфу гірського розчленування. Характер рисунка 

пов'язаний з абсолютною висотою. Різка відмінність також 

пов’язана з абсолютною висотою.  

Гірські долини відрізняються складністю форм, що залежать 

від геологічної структури, яка визначає різкі повороти, чергування 

розширених і звужених ділянок. Їм притаманна не виробленість 

уздовжнього профілю, наявність прямолінійних відрізків, часто 

велика глибина і крутість схилів. Для великих долин характерний 

поділ на поперечні та уздовжні ділянки. Уздовжні ділянки, займають 

западини між хребтами, зазвичай мають добре розроблений 

профіль дна, часто терасовані схили або поступовий перехід від 

схилу хребта до долини без чітко вираженого берегу. Перегини 

схилу трогів інколи не відображаються на карті. Крутість схилів 

змінюється на невеликих відстанях. Важливо зберегти загальний 

характер профілю, його основні перегини та уступи. 

Долини поперечного стоку дуже різнобічні, майже завжди 

мають невироблений профіль, велику глибину і різко виражені 

бровки. Часто гірські долини на великих висотах починаються 
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цирком або водозабірною воронкою, а при виході із гір мають 

тісняву. Поперечне розчленування виділяє на схилах відроги, а у 

гірському рельєфі часто пірамідальні форми. Пірамідальні форми 

викреслюються різкими перегинами напрямку горизонталей по 

ребру піраміди. Ребристість схилів – одна із визначальних 

особливостей рисунка високогір’я, а також є особливістю гір з 

аридним розчленуванням і глибоко порізаними часто 

прямолінійними долинами. Для відображення вузьких коротких 

долин в дрібних масштабах часто застосовується прийом злиття 

горизонталей на лінії тальвегу. 

Різні типи гірського рельєфу можуть бути відображені 

характерним рисунком їх орографічної структури, які нерозривно 

пов’язані із тектонічною структурою, а також збереженням 

характеру і ступеня розчленування денудаційних форм, 

відмінностями в рисунку горизонталей, згладженими або з різкими 

поворотами, відмінностями схилів  і долин. 

 

Генералізація рельєфу 
 

Основна задача генералізації рельєфу – виявлення на 

узагальненій карті форм більш високого рангу у порівнянні із 

джерелом складання за рахунок виключення деталей. Якщо на 

велико- і середньомасштабних картах можливо досить повно 

відобразити мезоформи, до яких ми відносимо і малі структурні 

форми, а також форми екзогенного  розчленування, то на картах 

дрібних масштабів, ми переходимо до завдання наочного 

виявлення макроморфоструктур, а мезоформи слугують лише 

засобом для характеристики розчленування, їх кількість диктується 
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читаністю карти. 

Другим критерієм для генералізації слугують граничні розміри 

форм різного генезису в природі. Так форми ерозійного 

розчленування (форми стоку) не мають обмежень в розмірах. 

Користуючись тектонічними пониженнями, вони досягають 

глобальних величин – це долини найбільших річок, басейни яких 

визначають  материкові водорозділи (стік в різні океани). В формах 

долин найменшої протяжності мають ділянки, вироблені при 

переважанні глибинної ерозії (на рівнинах – рови, вимоїни, в горах 

– ущілини, тіснини). Їх довжина досягає декількох кілометрів, рідше 

десятків кілометрів, ширина ровів досягає десятків або сотень 

метрів, ущілин в горах – декількох кілометрів. Рови приходиться 

виключати з дрібномасштабних карт. Знак ровів збережений в 

обов’язкових  умовних позначеннях карти масштабу 1:1 000 000, 

але практично на аркушах карти він відсутній, хоча спрощене 

зображення ровів можливе. Знак ущілин на дрібномасштабних 

картах відображається умовно зі спрощенням ширини або злиттям 

горизонталей за тальвегом. 

Іще дрібніші розміри в природі мають форми, пов’язані з 

роботою підземних вод: карст, суфозійних впадин. Хоча райони 

відкритого карсту займають значні площі (наприклад, півострів 

Сінай, Кримська яйла), але самі форми карстової поверхні, її 

порізаність, провали, підземні пустоти не можуть бути виражені на 

карті. Ширина карстових воронок досягає всього десятків метрів, 

воронки, які зливаються в поля, - сотні метрів, декількох кілометрів. 

Ці величини не можуть бути виражені на  дрібномасштабних 

картах. В зв’язку з великим значенням форм карсту і обвалів на 

багатьох картах особливим умовним знаком все ж умовно 
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виділяють райони їх поширення, але без точної локалізації окремих 

форм.  

 Форми льодовикової ерозії обмежені ареалами сучасного і 

давнього зледеніння. На рівнинах вирівнювальна робота 

покривного льодовика визначає характерну витянутість форм, яка 

може бути відображена і в дрібних масштабах. В горах форми 

льодовикової обробки відображаються на загальному характері 

рельєфу (загострені гребені, піки), але цирки, кари, трогові долини, 

які в ширину досягають сотні метрів або декілька кілометрів, при 

генералізації приходиться виключати. На Гіпсометричній карті 

СРСР масштабу 1:2 500 000 ми ще можемо побачити відображення 

загального характеру льодовикового розчленування – високогір’я 

альпійського типу, але на картах масштабу 1:4 000 000, 1:5000 000  

ми вже не в змозі виявити основні відмінності у формах гребенів. В 

цих масштабах залишається зображення структурних форм і їх 

розчленування основними долинами стоку. 

Наведених прикладів досить для підтвердження теоретичних 

положень генералізації рельєфу, які базуються на вивченні 

геоморфології, встановлені рангу і граничних розмірів форм різного 

генезису. До узагальненого зображення рельєфу ми пред’явимо 

наступні вимоги: 

- збереження на карті форм (додатних і від’ємних), які мають 

розміри більші за встановлені величини, або типових (які 

виявляють тип рельєфу); 

- збереження географічної подібності зображених форм,  

особливостей їх природного рисунку; 

- отримання наочності в зображенні узагальнених форм – 

створення враження об’ємності; 
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- збереження заданого ступеня точності місцеположення і 

висоти великих форм. 

Перераховані вимоги визначають розуміння процесу 

узагальнення як продуманого і цілеспрямованого відбору форм 

рельєфу, що залишаються на карті або які видаляються в 

залежності від їх величини і типовості при збереженні правильного 

місцеположення і висотних співвідношень великих форм. 

Основна проблема узагальнення рельєфу пов’язана із суттю 

гіпсометричного методу – зображенням форм поверхні лініями. 

Необхідність по черзі проведення лінії кожної горизонталі (хоча б в 

межах короткого відрізку) легко збиває виконавця на звичайну 

помилку – узагальнення горизонталей як незалежних ліній замість 

узагальнення форм, таких як об’ємних величин, які викреслюються 

лініями, тому можна виділити основні етапи генералізації рельєфу: 

- вивчення джерела складання. Виявлення генезису і 

значення форм, що будуть відображатися; 

- встановлення якісних і цензових показників для відбору; 

- побудова узагальненого рисунку рельєфу шляхом відбору 

форм, спрощення рисунка рельєфу шляхом відбору форм 

розчленування і проведення горизонталей на місці 

виключення деталей зі збереженням географічної подібності 

форм (із застосуванням зсуву горизонталей). 

 

Відображення  рельєфу  морського дна   
на  гіпсометричних  картах 

 
Основна особливість зображення морського дна – це 

невидимий об’єкт картографування. При складанні 

дрібномасштабних карт далеко не завжди можуть 
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використовуватися великомасштабні джерела. На навігаційних 

картах ізобати проводяться тільки в мілководній частині, рельєф 

великих глибин виражається лише відмітками (цифрами за лініями 

промірів). 

Зупинимося на вимогах, які пред’являються до зображення 

рельєфу в ізобатах, і на методиці побудови форм підводного 

рельєфу на дрібномасштабних, гіпсометричних і 

загальногеографічних картах. 

В компоновку кожної карти крім суші і акваторій внутрішніх 

морів і озер входять і частини акваторій морів, які омивають сушу. 

На гіпсометричних картах повинна бути відображена вся земна 

поверхня в межах рамок карти в системі, в якій можна порівняти і 

сушу і морське дно. До зображення рельєфу морського дна 

пред’являються ті ж самі вимоги, що і для суші, тобто зображення 

не ліній рівних глибин, а форм підводного рельєфу. 

В залежності від масштабу карти можна обмежитися виявом 

мегаформ (планетарних) для карт найдрібніших для карт дрібних 

масштабів або макро- і мегаформ. Для цього необхідно прийняти 

шкалу перерізу ізобат, яка подібна до шкали ізогіпс, тобто 

однаковий переріз для рівнин і шельфу, для гір суші, 

континентального схилу і підводних гірських систем.  На жаль, для 

великих глибин обмеженість необхідних промірів робить 

безцільним застосування більш частого перерізу для рівнин 

океанічного дна, на якому було б цікаво виявити макроформи, не 

завжди окреслені ізобатами (як правило, які проводяться через 

1000 м). Примусова різка різниця між шкалою для мілководдя 

(через 50 або через 100 м) і шкалою для глибоководних районів 

(через 1000 м) робить важко порівняльними підводні форми 
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рельєфу різних глибинних зон. Ці відмінності відображаються  на 

картах масштабів порядку 1: 2 500 000, 1: 3 000 000. На картах 

більш дрібних масштабів (дрібніше 1:5 000 000) шкала перерізу 

обмежується ізобатами 200, 500, 1 000, 2 000 і дальше через          

1 000 м. Вона більш рівномірна, але мезоформи уже не можуть 

бути відображені. 

У зв’язку з тим, що форми рельєфу морського дна 

виявляються лише по мірі складання (джерела – цифри і профілі – 

наочного уявлення про рельєф не дають), рекомендується 

наступний порядок робіт. 

1. Підготовчі роботи, які вміщують: 

- вивчення рельєфу за навігаційними картами, 

дрібномасштабними картами океанів і за літературою; 

- укладання схеми вивченості, на якій відображаються 

положення ехолотних промірів (раніше оброблених і ув’язаних), 

карти, які складені на даний район картографування, в тому числі 

карти із атласів океанів, навігаційні карти; 

- укладання орографічної схеми морського дна (схема 

складається при консультації океанолога) із залученням всіх 

джерел, а також даних гравітаційної і магнітного знімання; на схемі  

відображають основні межі макроформ і виявляють головні 

орографічні лінії (напрямки хребтів, виступів, каньйонів); 

- укладання опису форм підводного рельєфу (додаток до 

схеми) за великими орографічними одиницями; описують рельєф 

мілководдя, наприклад затоплені долини річок, ґрядові форми, 

характер каньйонів, які перетинають континентальний схил, 

структуру підводних гірських систем, відомі розломи.: 

- вибір шкали перерізу із врахуванням складеного опису; 
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- розробку умовних позначень. 

2. Укладальницькі роботи, які вміщують: 

- попередню інтерполяцію ізобат за картографічними 

матеріалами, які є в наявності і в прийнятій шкалі перерізу; 

- географічну інтерполяцію, яка має на меті побудову рисунком 

ізобат форм підводного рельєфу із врахуванням не тільки відміток 

глибин, але і всіх матеріалів вивчення морського дна, впливу різних 

чинників рельєфоутворення на рисунок форм; 

- генералізацію, яка необхідна для відображення ділянок 

мілководдя, які забезпеченні детальними навігаційними картами; 

- заповнення ділянок, не забезпечених промірами, 

гіпотетичним зображенням, шляхом екстраполяції і аналогії з 

відомими однотипними районами; особливе значення при цьому 

має раніше складена орографічна схема; 

- використання ізобат довільного перерізу для виявлення 

великих форм, які не виражаються в прийнятій шкалі, але які чітко 

оконтурюють ся іншою ізобатою; цей прийом може бути 

застосований тільки для карт наукового значення; довільні ізобати 

підписуються; 

- нанесення умовних знаків  форм, які не виражаються 

ізобатами (каньйон, підводні вулкани). 

3. Редакційний огляд і коректура обов’язково включають 

перевірку океанологом загальної картини орографічної структури 

морського дна, яка проявляється в процесі складання, і детальний 

аналіз гіпотетичного зображення,  і проведеної генералізації. 
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1.10. Довідкові карти 
 

Довідкові карти створюються для концентрації відомостей про 

один із елементів карти. Така необхідність може виникнути в зв’язку 

з особливими запитами, як це було під час Другої світової війни, 

коли природну цікавість викликали повідомлення про рух ліній 

фронту, в результаті чого стали друкуватися довідкові карти. 

Довідкова карта СРСР масштабу 1:2 500 000 (1947 р.) мала 

максимальне навантаження населеними пунктами, до невеликих 

населених пунктів і до окремих будов. Пунсони населених пунктів і 

їх назви займають основний простір карти. Гідрографічна мережа, 

дороги, рельєф (відмивка), рослинність (ареали лісових масивів) 

відведені прийомами оформлення на другий план. Карта 

відобразила реальну картину розселення, хоча в густонаселених 

ділянках місцевості карта нагадує газету. 

З кінця ХХ ст. великий розвиток отримало довідкове 

картографування з визначеним цільовим призначенням. Масовими 

тиражами видаються, наприклад, карти автомобільних шляхів. 

Принципових відмінностей за змістом від загального блоку 

загальногеографічних карт карти цільового призначення не мають. 

Для них характерна різна детальність зображення об’єктів (ступінь 

генералізації) та внесення додаткових відомостей, які зазвичай 

відсутні на загальногеографічних картах (наприклад, детальна 

характеристика доріг, АЗС). Такі карти цільового призначення дуже 

різнобічні за змістом та прийомами оформлення. Можна сказати, 

що класичний вигляд автомобільних  і інших карт довідкового типу 

іще не створений. 
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Контрольні запитання й завдання 
 

1. Які карти називають загальногеографічними ? 

2. Топографічні карти суші, їх класифікація. 

3. Назвіть елементи змісту карт шельфу та внутрішніх 

водоймищ. 

4. Які карти називають морськими навігаційними картами ? 

5. Назвіть особливості дрібномасштабних загально-

географічних карт 

6. Які є типи і варіанти дрібномасштабних загально-

географічних карт 

7. Назвіть особливості складання та редагування 

дрібномасштабних загальногеографічних карт. 

8. Назвіть способи зображення рельєфу на дрібномасштабних 

загально- географічних картах. 

9. Назвіть особливості укладання карти масштабу 1:1000 000. 

10.  Назвіть особливості укладання загально географічних 

карт для вищої школи. 

11.  Назвіть особливості укладання спеціалізованих 

загальногеографічних карт. 

12. Довідкові карти – особливості укладання. 
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Частина 2. Особливості змісту загальногеографічних карт 
 

Зміст топографічних карт в значній мірі уніфіковано. 

Основними документами слугують таблиці умовних знаків, 

інструкції і настанови, використання яких є обов'язковим для всіх 

підприємств, які виконують польові і складальні роботи. 

Наявність загальних документів має велике значення для 

уніфікації топографічних карт, їх порівняння і можливості 

використання для створення суміжних карт. 

Топографічні карти з відповідним масштабом і повнотою 

відображають сучасний стан місцевості, її типові риси і характерні 

особливості, забезпечуючи при цьому проведення вимірювальних і 

картометричних робіт потрібної точності. Детальність і напрям 

зображення кожного елемента визначається прийнятою 

класифікацією і системою додаткових якісних і кількісних 

показників. Підхід до зображення окремих елементів не однаковий. 

Виділяються найбільш істотні ознаки з врахуванням використання 

карт в різних галузях господарства і оборони країни. 

На всіх топографічних картах відображені елементи 

геодезичної основи – пункти планового і висотного обґрунтування. 

Незалежно від масштабу відображаються пункти державної 

геодезичної  мережі. Детальність нанесення  решти пунктів 

залежить від масштабу карти. 

Карти різних масштабів відрізняються ступенем генералізації, 

тобто числом класифікаційних ступенів зображувальних елементів, 

складністю їх контурів, відбором і виключенням окремих елементів 

змісту. Відповідні вимоги і методичні вказівки включені в нормативні 
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документи. Дякуючи сполученню графічної і змістової генералізації 

карти дають детальне зображення природних і антропогенних рис 

ландшафту на визначеному масштабним рівнем і зберігають добру 

читаність. 

 

2.1. Зображення узбережжя 
 

Положення берегової лінії морів на топографічних картах 

відповідають лінії урізів води при найбільшому високому її рівні під 

час припливу, а при відсутності припливно-відпливних явищ (або 

незначних припливах до 5 м) – лінії прибою. 

Береги з приливно-відпливними явищами віднесені до розряду 

тих, що  висихають, для яких спеціальними умовними знаками 

виділені припливно-відпливні смуги із вказівкою характеру ґрунту 

цих смуг (піщані, мулисті, скалисті і т.д.) Нижня межа приливно-

відпливних смуг відповідає береговій лінії, відображеній на 

морських навігаційних картах (найнищий стан води). Від цієї лінії 

відраховуються глибини, які викреслюються системою ізобат. Для 

безприливних морів положення берегової лінії на топографічних і 

навігаційних картах співпадає. Береги поділяються на: 

- пологі і обривисті; 

- з пляжем і без пляжу. 

До узбережжя відноситься смуга (до 5 км шириною) взаємодії 

суші і моря та включає: 

- частину суші, яка безпосередньо взаємодіє із морем; 

- берегову лінію; 

- частину моря, яка безпосередньо взаємодіє із сушею. 

На великомасштабних топографічних картах  узбережжя 
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зображується детально, на середньомасштабних картах – зі 

значним узагальненням, на дрібномасштабних картах проводиться 

тільки розділова лінія «суша-море». 

Узбережжя зображується у відповідності з природними 

процесами та навігаційними умовами. При незначній загальній 

ширині узбережжя нерідко виникають деякі проблеми у його 

плановому відображенні. 

Основний елемент узбережжя – накреслення берегової лінії. В 

природі її положення мінливе (багатолітні, внутрішньо рокові, 

припливно-відпливні та інші коливання). На ТКС вона зображається 

при найбільш високому стоянні води (на багатолітньому рівні). Таке 

умовне положення берегової лінії не передає її планового 

переміщення при розвитку припливно-відпливних і згонно-нагонних 

явищах. Висотне положення берегової лінії на ТКС відповідає 

найвищій середньо багатолітній характеристиці для кожної  

акваторії. 

Класифікація берегової лінії при її зображенні на картах носить 

комплексний характер і враховує: динаміку положення лінії, 

особливості її планового окреслення і характер прилеглої суші. 

Класифікація єдина для карт всіх масштабів. Але можливість 

врахування цієї класифікації в графічному рисунку напряму 

залежить від масштабу карти. У великих масштабах тип берегу 

передається зображенням невеликих деталей; в дрібних – 

розробляються особливі прийоми генералізації, які направлені на 

виділення генетичних рис берегів. 

На ТКС прийнятий поділ берегової лінії на постійну і 

невизначену. Перша – відповідає лінії урізу води при найбільш 

високому її рівні в тих випадках, коли вона добре ідентифікується 
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на місцевості; друга – у випадках утрудненого її проведення 

(наприклад на низинних територіях, які періодично затоплюються). 

Поряд з береговою лінією зі сторони моря виділяється смуга 

осушки – ділянка узбережжя, яка висихає в період відпливу. Якщо 

на топографічних картах її ширина більше 2 мм – зона осушки 

характеризується особливими умовними знаками періодично 

висихаючого ґрунту (піщаний, піщано-кам’янистий, скалистий і т.д.). 

На ТКС характеризуються особливості берегу з точки зору 

навігації (наприклад, берегові мілини). При недостатній вивченості 

місцевості, але несприятливих прогнозах для проведення судів 

виділяються небезпечні береги. Для відповідної характеристики 

дна морів і відображення доступності берегів зі сторони моря 

системою умовних знаків відмічаються навігаційні небезпеки 

(скали, рифи, камінці і т.д.). В узбережній зоні морів проводяться 

ізобати. Причому шкала глибин відрізняється за інтервалами від 

шкали висот, яка використовується при зображення рельєфу суші. 

Інтервали між ізобатами зазвичай подвоюються (наприклад, 2.5, 5, 

10, 20, 50, 100, 200). 

Берегова зона зі сторони суші на ТКС передається із 

врахуванням особливостей рельєфу місцевості. Виділяються: 

обривисті і скалисті береги; без пляжу або з пляжем, які не 

виражаються в масштабі карти; наявність берегових валів і т.д.  

Детальність характеристики берегової зони визначаються 

масштабом ТКС. На оглядово-топографічних картах вона 

передається зі значним узагальненням, а на дрібномасштабних 

присутня тільки берегова лінія. Дуже важливо, що при зменшенні 

масштабу карти плановий рисунок берегової лінії передає її 

походження і умови розвитку. Тому використовуються додаткові 
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класифікації берегової лінії за морфологічними і динамічними 

ознаками. В класифікації відмічається генетичний тип берегу 

(денудаційно-абразивний, абразивний, абразивно-акумулятивний і 

т.д.) та стадія їх розвитку (рівні, розчленовані, вирівняні під дією 

прибою і т.д.). Кожний тип берегу має  свій плановий рисунок, який 

передається  характерним рисунком звивистості берегової лінії, 

плавними або різкими контурами. Чим дрібніший масштаб карти, 

тим більше значення набуває географічно грамотна генералізація 

берегової лінії. Графічним рисунком підкреслюються абразивні, або 

корінні береги (наступ моря на сушу) і акумулятивні, або наносні 

береги (відступ моря). Окремо виділяються льодові береги в 

районах сповзання берегів до моря і утворення льодових обривів, 

вироблені графічні прийоми відображення умов розвитку і 

особливостей берегових форм і для карт  дрібних масштабів. 

Корінні береги поширені в районах, де до моря примикають 

території з горбистими або гірським рельєфом. Вони складені 

стійкими до розмиву породами, і рисунок берегової лінії 

узгоджуються з рельєфом суші. В районах низовинного узбережжя 

утворюються береги наносного типу. Їх накреслення відрізняється в 

залежності від інтенсивності узбережних процесів і особливостей 

геологічної будови місцевості. 

В деталях рисунок берегової лінії передається у великих 

масштабах;  у  середніх – істотно узагальнена лінія берега передає 

його тип; у дрібних – детальність рисунка залежить від призначення 

карти, але можна передати тільки головні генетичні риси. Типи 

берегів за характером звивистості і плановим рисунком мають 

регіональне вираження і різні перехідні форми. При зменшені 

масштабу підкреслюються характерні деталі. Для корінних берегів  
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- значна звивистість, накреслення якої узгоджено з формами 

рельєфу узбережжя. Для наносних берегів важливо зберегти 

зовнішні обриси форм рельєфу. Характерний рисунок також мають 

фіордові, лагунні, лиманні, рифові, шхерні і інші типи берегів. При 

зображенні берегової лінії важливо плавною або зазубреною лінією 

передати діяльність моря. Лінія може бути зубчатою, плавною, 

овальною, прямою і т.д. При спрощені рисунка лінії необхідно 

передавати характерну для кожного типу берега звивистість. 

При визначені основних правил зображення узбережжя на 

загально- географічних картах різних масштабів потрібний 

географічний підхід. Провідною картографічною ознакою слугує 

форма берегу в плані та в профілі. Походження і розвиток берегів 

має велике значення, але все ж в графічному зображенні відходить 

на другий план.  Береги різного походження можуть мати подібні 

обриси. Для виділення «типів» берегів вказані основні правила 

зображення. Однак в природі дужа багато змішаних, «перехідних» 

форм берегів. Тому проведення берегової лінії на карті завжди 

потребує знайомства з геологічними і тектонічними особливостями 

розвитку території і розрахунком руйнівної дії морських хвиль. 

 

2.2. Зображення гідрографічної мережі 
 

Гідрографічна мережа,  яка включає річкові системи, озера і 

водосховища, – основний каркас  території для побудови 

картографічного зображення в будь-якому масштабі. Тому цей 

елемент змісту загально- географічних карт наноситься з 

максимальною для конкретного масштабу точністю. З рисунком  

гідрографічної мережі узгоджується зображення рельєфу, 

розміщення ареалів рослинності, положення населених пунктів і 
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доріг. Повне і географічно коректне зображення гідрографічної 

мережі визначає зовнішній вигляд ландшафтів на картах будь-якого 

масштабу.   

Із елементів гідрографії на картах відображаються:  річки, 

озера, штучні водойми, канали, природні і штучні джерела. 

Річкова мережа. Зображення і генералізація річкової мережі на 

картах всього масштабного ряду здійснюється із врахуванням 

провідних ознак: будови річкової мережі за водозбірними 

басейнами; протяжності водних артерій; їх зв’язку з підстилаючою 

поверхнею; міцністю і постійністю потоку. 

Проблеми зображення річкової мережі на картах визначаються 

рядом моментів. Особливості структури річкових систем 

передаються не тільки головними водними артеріями, але і багато 

численними притоками, особливо в зоні живлення річок. В то же 

час на картах більшості масштабів невеликі ріки не зображуються. 

Зв'язок з місцевістю (головним чином, з рельєфом) потребує 

збереження мінімальних деталей планового рисунка протікання 

річок. При цьому відображається поздовжний і поперечний профіль 

долини річки, звивистість і розчленованість русел, міцність і стадія 

розвитку найбільш водного потоку. Однак річкові долини і русла 

річок часто не можуть бути передані в масштабі карти і потребують 

додаткових картографічних прийомів їх відображення. Існують 

індивідуальні особливості протікання річок, для яких потрібні 

відповідні умовні позначення. 

Потужність потоку (ширина, глибина, швидкість течії) потребує 

не тільки графічного зображення, але і кількісної характеристики; 

тому на карті присутні необхідні цифрові позначення. Рівень води в 

річках змінюється в багатолітньому і в циклі всередині року. Тому 
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при створені загально-географічних карт різних масштабів 

встановлені особливі прийоми генералізації річкової мережі. Вони 

направлені на наочне відображення річкової мережі в цілому, 

виявлені типових особливостей річок району картографування, 

підкреслення взаємозв’язку річок з рельєфом місцевості і іншими 

елементами ландшафту. Генералізація річок пов’язана з відбором 

річок, узагальненням планового рисунка їх русел, правилами 

використання прийомів позамасштабного зображення і 

використанням додаткових позначень.  

Причому правила генералізації застосовуються до умовного 

рисунку річкової мережі на період найбільш низького стояння води 

– межені, яка в різних географічних районах випадає в різні 

календарні терміни. 

Відбір річок при створені карт будь-якого масштабу визначає 

повноту відображення річкових систем. Для ТКС встановлений 

чіткий ценз відбору - 1 см довжини в масштабі на картах великого 

масштабу; 1,5 см – для карт масштабу 1:500 000 і 1:1 000 000, 

озера і інші водойми площею більше 1 мм
2  

в масштабі карти. 

Для карт настільного використання він зберігається в 1,5-2 см 

в масштабі карти. На настінних картах, які вимагають наочності, 

ценз відбору збільшується і може складати 4-10 см в масштабі 

карти. Таким чином, детальність зображення річкової мережі на 

картах різних масштабів істотно розрізняється, звідси, і можливості 

відображення водозабезпеченості території також різні. На 

великомасштабних картах присутні невеликі річки і джерела до 10 

км довжиною, на дрібномасштабних – середні за протяжністю річки 

(до 100 км довжиною), а в окремих випадках – тільки основні водні 

артерії. 
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Встановлений для карт конкретного масштабу ценз відбору 

використовується в якості основного критерію, він може 

змінюватися у відповідності з географічними особливостями 

місцевості. Ценз відбору зменшується в ряді випадків. Наприклад, 

якщо для даної території взагалі характерні тільки невеликі річки; 

необхідно підкреслити характер живлення основної річки – її 

витоки; мала річка відображає проточність великого озера, Можливі 

зменшення критеріїв відбору і при особливому значені малої річки, 

у випадку якщо на ній розміщені значимі культурні або історичні 

об’єкти. Підвищення цензу відбору проводиться рідко: при 

накопичені малих водотоків в добре обводненій місцевості або при 

паралельному протікання водотоків. 

Умовно можна говорити, що на великомасштабних картах 

відображені малі річки (менше 10 км довжиною), на картах середніх 

масштабів – середні (10-100 км довжиною), на дрібномасштабних – 

великі (більше 100 км довжиною). На картах топографічних 

масштабів особливу увагу звертають на зображення витоку, 

середнього протікання  і гирла. При зображені витоку стараються 

підкреслити характер живлення: мережу дрібних водотоків, 

заболоченість місцевості, проточне або стічне озеро, джерела. 

Середня течія передається рисунком меандр: прямолінійна течія 

або згладжені меандри говорять про розвиток глибинної або 

бокової ерозії; чітко виражені меандри  - про наявність бокової 

ерозії і акумуляції; «перехвачені» в основі меандри і наявність в 

руслах річок стариць свідчить про превалювання процесу 

акумуляції. В гирловій частині підкреслюється тип дельти, наявність 

естуарій, особливості лагун. А на дрібномасштабних картах рисунок 

звивистості річок набуває досить умовні риси. 
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Однак у всіх можливих випадках намагаються підкреслити 

«типовість» рисунка річкової мережі для даного ландшафту. В цих 

випадках нерідко використовують прийом спрощення графічного 

зображення: підкресленого узгодженням русел річок і рельєфу. 

По мірі зменшення масштабів карт і виключення невеликих 

річок з’являється можливість наочного відображення особливостей 

будови річкових систем, характерних для значних територій. Це 

видно уже на картах середніх масштабів, але особливо 

проявляється при дрібномасштабному картографуванні. Прийнято 

визначати густоту річкової мережі. Коефіцієнт густоти річкової 

мережі – це відношення сумарної довжини всіх річок району до його 

площини. Перед складанням карти зазвичай проводиться 

попереднє районування території за густотою річкової мережі, і 

уточнюються цензи відбору для кожного району. Це дозволяє 

зберегти співставленість водозабезпеченості території значної 

площі.  Найбільш поширені типи річкової системи по густоті 

наведені в таблиці 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1     

Відмінність річкових систем за густотою 

Тип річкової 
системи по 

районах 

Коефіцієнт К  на 
великомасштабних 

картах  

Відображення густоти річкової 
мережі на карті масштабу     

1:1 000 000 

ценз відбору 
річок 0,5 см 

ценз відбору 
річок  
 1 см 

Кавказький 0,83 0,3 0,14 

Північно-
Європейський 

0,54 0,32 0,22 

Приволзький  0,34 0,25 0,19 

Донецький 0,1 0,1 0,09 
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При використанні загальних рекомендацій по визначенню типу 

річкової мережі по густоті необхідний географічний підхід, так як 

потрібно врахувати переважаючу довжину річок місцевості. Так, в 

гірських районах з дуже густою річковою мережею переважають 

малі річки, а в рівнинних – середньої величини. При однаковому 

коефіцієнті густоти річкової мережі для гірських і рівнинних 

територій неможна використовувати єдиний ценз відбору, так як в 

гірських районах в такому випадку виключається більшість річок і 

добре обводнена територія буде відображена слабо обводненою.  

Для графічного зображення річкової мережі встановлюється  її 

типовий рисунок для кожної місцевості. В першу чергу, він залежить 

від клімату, геологічної будови території та характеру рельєфу. 

Рисунок річкової мережі складається із основного водотоку і приток 

різних порядків, планових особливостей поєднання їх в одну 

систему, включення в річкову систему, інших водних об’єктів. На 

ТКС присутні притоки 6-10 порядку, але систему в цілому оглянути 

неможливо. На дрібномасштабних картах відображаються притоки 

2-5 порядків. На топографічних картах планове зображення річкової 

мережі узгоджується з місцевими особливостями. На 

дрібномасштабних картах передаються загальні риси системи і 

характер ландшафту, оскільки тип річкових систем і їх плановий 

рисунок напряму пов'язаний з геолого-тектонічними і 

геоморфологічними особливостями території. Розрізняють різний 

рисунок річкових систем. Виділяють: деревовидну, стовбурову, 

паралельну, решітчасту, лабіринтоподібну, віялову і інші системи. 

Їх назви передають риси планового рисунка, який повинен бути 

збережений при генералізації і присутній на картах будь-якого 

масштабу. Це досягається географічно обґрунтованим відбором 
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приток, виділенням основних річок, збереженням характерного кута 

сполучення притоку і основної річки. На топографічних картах у 

відповідності з можливостями масштабу зберігаються деталі 

природного рисунка річкових систем. На дрібномасштабних  - 

річкові системи в цілому мають самостійний оригінальний рисунок, 

в який окремими частинами можуть входити «типи річкових 

систем». В табл. 2.2.2 наведена картографічна класифікація 

річкових систем за типами.  

Таблиця 2.2.2 

Картографічні типи річкових систем 

Тип річкової 
системи 

Планові особливості і структури річкової 
системи 

Деревовидний Складається із багатьох рік і приток, які течуть 
в різних напрямках; в дрібних масштабах 
потрібний рівномірний відбір річок 
встановленої довжини на всій протяжності 
басейну 

Стовбуровий Головна річка протікає в пониженні між 
нахиленими один до одного поверхнями і 
приймає з обох сторін відносно короткі прямі 
притоки; в дрібних масштабах зберігається 
частина приток (нижча норми відбору) 

Паралельний  Річки течуть в одну сторону, головна річка не 
виділяється серед приток; збереження  
прямолінійності протікання і паралельності 
накреслення характерно для карт всіх 
масштабів 

Лабіринтоподібний Сукупність рік, які володіють великої 
звивистістю і невизначеністю головного русла 
із-за наявності  багатьох стариць і приток; 
озерно-річкові системи відображають 
заболоченість місцевості; в дрібних масштабах 
– намагаються виділити головні водотоки і 
ділянки річок, які поєднують значні озера 

Ришітчастий Паралельне і перпендикулярне розміщення 
долин річок; примикання долин річок майже під 
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прямим кутом; в дрібних масштабах – 
збереження вигляду «решітки» 

Віялоподібний  Річкові системи засушливих областей, де води 
повністю забираються на зрошення 

 

Звивистість  русла  називається  гідрографічною, звивистість 

долини річок – орографічною. Ступінь гідрографічної звивистості 

відображає стадію розвитку річки. Як правило, вона мінімальна у 

верхах, середня по течії річки і максимальна у западині. 

Орографічна звивистість пов’язана з геолого- тектонічними  і 

геоморфологічними особливостями місцевості. Рівнинні річки 

мають добре виражену звивистість; гірські – зазвичай прямолінійні. 

При відображенні звивистості керуються двома показниками: 

коефіцієнтом звивистості і співвідношенням «розмір-форма» 

звивин. За міру звивистості приймається відношення довжини 

звивистості лінії ділянки річки до  довжини прямої лінії, яка 

сполучає крайні точки цієї ділянки. Самі ділянки річки вибираються 

у відповідності з орографічною звивистістю. Знання гідрографічного 

коефіцієнту звивистості дозволяє відобразити ступінь звивистості 

(від корегувати неминуче вирівнювання звивистості лінії) на різних 

ділянках протікання річки. Детальність рисовки звивистості лінії 

річки залежить від масштабу і умовного віку річки або її окремої 

ділянки (молодий, середній, старий). Перші мають спрямлене 

русло, для інших коефіцієнт звивистості – 1,5-2, для третіх – 3 і 

вище. Протікання річки утворює меандри різного розміру і рисунка, 

в розширених долинах і пониззях річок з’являються стариці, другі 

русла і т.д. При генералізації: 

- встановлюється розмір меандр, що відображаються (в мм у 

основи меандр); 
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- виключаються меандри меншого розміру, розмір 

зображених меандр можна збільшити; 

- встановлюється характерна форма меандр (округла, кутова, 

і т.д.); при зменшенні масштабу форма меандр зберігається; 

- визначаються можливості зображення ускладненого русла 

(друге  русло, система стариць) і встановлюється для них 

розміри. 

Наближена до дійсності звивистість річки може бути 

відображена тільки на картах великого масштабу. Чим дрібніший 

масштаб карти, тим більше узагальнюється (спрямляється) рисунок 

річок. На середньомасштабних картах відображено ступінь 

гідрографічної звивистості і виділена орографічна звивистість. При 

подальшому зменшенні масштабу зберігаються тільки основні риси 

гідрографічної звивистості, а пріоритетне значення набуває 

орографічна звивистість. Очевидно, що в процесі генералізації 

зменшується довжина річок: на карті масштабу 1:1 000 000 їх 

протяжність складає 60-70% від дійсної, а на дрібномасштабних 

зберігається тільки зорове співвідношення між довжиною основних 

річок. 

По ширині (на період межені) річки прийнято ділити на вузькі 

(до 60 м), середні (60-300 м) і широкі (більше 300 м). Ширина 

більшості річок не може бути відображена в масштабі навіть на 

топографічних картах. На дрібномасштабних картах вона 

збільшується в багато разів для досягнення наочності зображення. 

На топографічних картах суші річки по ширині зображуються 

трьома прийомами: однією позамасштабною лінією, подвійною 

позамасштабною лінією (з просвітом 0,3 мм) і в масштабі карти.  
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Відповідні критерії для поділу річок по ширині наведені в табл. 

2.2.3.     

Таблиця 2.2.3.        

Зображення ширини річки в одну лінію,  

в дві лінії і в масштабі карти 

Масштаб кари Ширина річки, що зображується 

однією лінією, 
м 

двома лініями, 
м 

в масштабі 
карти, м 

1:25 000 менше 5 від 5 до 15 більше 15 

1:50 000 менше 5 від 5 до 30 більше 30 

1:100 000 менше 10 від 10 до 60 більше 60 

1:200 000 менше 100 від 100 до 300 більше 300 

1:1 000 000 менше 300 від 300 до 500 більше 500 

 

На дрібномасштабних картах можливість зображення річок у 

відповідності з їх дійсною шириною практично виключено. 

Головним є відображення шириною лінії співпорядкованості річок. В 

цьому відношенні викликає цікавість досвід створення карт для 

вищої школи, де для річок передбачено двопланове зображення – 

звивисте русло з меандрами, старицями островами чітко 

виділяється на широкій узагальненій стрічці річки, яку можна 

розгледіти з відстані. Причому потовщення умовного знаку річки 

(ширина стрічки) проводиться в дві сторони від вісі русла. 

Річкові природні системи – один із найбільших динамічних 

об’єктів ландшафту. При умовному їх зображені на період межені 

неможливо виключити додаткові класифікації.  

 Положення берегової лінії рік і озер відображають на 

меженному рівні. Показники урізів води на річках і озерах також 

приводяться до одного багатолітнього меженного рівня.  На відміну 

від цього, урізи води у водосховищах вказуються у відповідності з 
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рівнем нормального підпірного горизонту. 

За постійністю водного потоку річки поділяються на постійні і 

пересихаючі. До перших відносяться річки, які мають стік на протязі 

всього року, до  інших – річки з різнорідним режимом, які 

припиняють стік на певний визначений період. Русла періодичного 

стоку відмічаються знаком сухих русел. Додатково режим річок 

характеризується площею розливів – спеціальним умовним знаком 

відображаються ділянки, які затоплюються в період паводку. 

Місцеві умови течії річки виділяються умовним знаком підземних 

ділянок річок, які пропадають, наприклад, в карстових районах, де 

існують підземні русла. 

Для ТКС своя система умовних позначень передбачена і для 

характеристики берегу річки і рельєфу її дна. Відображаються 

скалисті, обривисті береги, наявність пляжу, водопаду, і т.д. Для 

основних річок передбачені кількісні  характеристики – уріз води, 

швидкість течії, ширина і глибина русел і характер ґрунту. На 

дрібномасштабних картах дані про потужність водного потоку і 

особливості річок не наводяться. 

В маловодних районах за додатковими підписами можна 

визначити якість води в річках і озерах (прісні, солоні і гірко-солоні). 

В посушливих районах особливо відображаються всі 

пристосування для збору води (дощові ями, копани і т.п.) і всі 

колодязі з вказівкою якості води і дебита. Детально відображається 

іригаційна система.  

Основна різниця будови річкової мережі на картах 

топографічних масштабів і дрібномасштабних наведені в табл. 

2.2.4. 
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Таблиця 2.2.4 

Відображення річкової мережі на загальногеографічних картах 

 Топографічні карти Дрібномасштабні карти 

Розмір ценз відбору 1-1,5 см в 
масштабі карти; 
клас річки:  середні і 
малі річки 

ценз відбору 5-10 см; 
великі і середні річки 

Структура локальні і місцеві 
особливості будови;  
«розмір-форма» 
гідрографічних звивин; 
відображення витоку, 
середня течія, гирло 

регіональні  особливості 
річкових систем; 
орографічна звивистість; 
гідрографічна 
звивистість 
гідрографічний тип 
річкової системи 

Характеристики ширина русла 
(масштаб ширини 
русла), швидкість течії, 
уріз води, глибина, 
характер берегів і дна 
русла крупних рік 

співпорядкованість річок 
в загальній системі; 
умовне зображення 
«потужності» потоку 
шириною стрічки 

 

Озера.     

При зображені озер виникають істотні питання відбору за їх 

величиною, правилах зображення берегової лінії озер і 

відображення особливостей надто заозерних територій. 

Для топографічних карт суші встановлений чіткий ценз відбору 

за площею – 2 мм
2
 в масштабі карти. Критерії відбору –площа на 

період межені, значення озера  як орієнтира, значення озера для 

господарства країни і включення озера в природну систему 

(наприклад, озерно-річкова система). Загальний критерій відбору 

озера свідчить про те, що на топографічну карту попадають озера 

істотно різної величини. Так, на карті масштабу 1:25 000 присутні 

всі малі озера площею більше 0,1 км
2
, а на карті масштабу           
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1:1 000 000 – більше 4 км
2
. Всі середні за розмірами і великі озера 

відображаються на топографічних картах в масштабі. Найбільші 

проблеми пов’язані з відображенням надто заозернених територій, 

де малі озера представляють  вирізняючу рису ландшафту 

(карстові озера, моренні, старичні, провальні). В таких випадках 

поводиться кількісний відбір озер, а площа відображених озер  на 

карті перебільшується. Цей прийом дозволяє зорово зберегти 

співвідношення площ водної поверхні і суші. Але недопустимо 

об’єднувати декілька озер в один контур, так як при цьому 

порушується характерний для ландшафту контурний рисунок 

озерних котловин. У випадку накопичення дрібних озер доцільно 

вводити особливий «точковий» знак. Незалежно від розмірів на 

топографічних картах наносяться особливо важливі об’єкти: озера, 

які мають промислове або лікувальне значення; прісні озера в 

посушливих районах; озера у витоках річок. Допускається також 

перебільшення їхніх розмірів. 

При графічному зображенні окремих озер або при 

відображенні особливостей заозернених територій приймає участь 

ряд показників: ландшафті особливості розміщення озер; розміри 

озер, які переважають; характерна форма контуру озер; 

особливості режиму живлення; зв'язок з річковою системою; якість 

води. 

Для збереження географічної правдоподібності характеру 

заозерненості враховуються основні закономірності розміщення 

озер, які пов’язані з геолого-тектонічними і геоморфологічними 

особливостями місцевості (озерно-річкові, болотно-річні). Однією із 

задач картографування в таких випадках є дотримання 

співвідношення «суша-вода», яка може бути порушена як при 
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відборі озер за їх параметрами, так і спрощені контурів озер або 

виключення із відображення малих річок. Чим дрібніший масштаб 

загальногеографічної карти, тим більша умовність відображення 

заозерненості території. В низинній місцевості малі озера інколи 

взагалі не наносять, а особливості ландшафту передають 

загальним знаком заболоченості. 

Контур озер залежить від ступені вираженності озерної 

котловини і особливостей водного режиму озер. У постійних озер 

(які не пересихають і не змінюють площу акваторії в межень) контур 

практично співпадає або повторює за рисунком  контур озерних 

котловин. Особливо чіткий контур у гірських озер. На підвищених 

територіях рисунок контуру узгоджується із мезоформами рельєфу. 

В засушливих районах контур озера сильно відрізняється від 

контуру котловини. При сильному сезонному зміні контуру озера 

або його періодичному висиханні озеро відноситься до 

пересихаючих об’єктів. В цих випадках форми озера  на картах 

різних періодів видань сильно відрізняються. За типовим рисунком, 

який є наявним озерам тієї або іншої місцевості виділяються 

продовгуваті, лопасні, овальні і інші озера. Особливості їх форми 

підкреслюються при генералізації (орієнтація протяжності 

ланцюжка озер, характер берегів в горбистій місцевості, овальні 

форми низовинних озер). Для великих озер при будь-яких 

масштабах підкреслюються індивідуальні особливості (вигини 

берегової лінії). Узагальнені форми озер мають на меті передачу 

характерних особливостей окремо взятого озера  або загальних 

ознак озер конкретної місцевості.  

У великих масштабах при кресленні озер у визначеній ступені 

враховується стадія розвитку об’єкта, в початковій стадії досить 
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чіткі геометричні форми і співпадання контурів озера і котловини, 

по мірі накопичення наносів і заростання водоймища змінюється 

звивистість берегової лінії, а потім вона стає невизначеною. 

Особливості режиму і живлення озер передаються рисунком 

контурної лінії (постійна, непостійна, невизначена) і зв'язок озер з 

річковою мережею (стокові, проточні, безстічні озера), В 

засушливих районах кольором виділяються солоні і гірко-солоні 

озера. На топографічних картах суші встановлений ценз відбору 

озер – 2 мм
2  

в масштабі карти. Озера меншої величини 

відображаються зі значним відбором. Нижче норми відбору 

допускається зображення озер, які слугують витоками річок, або – 

особливо типові для регіону. При зменшенні  масштабів 

загальногеографічних карт і переході до дрібномасштабного 

зображення кількість озер істотно зменшується. На картах дрібного 

масштабу не передбачені цензи відбору. Присутні великі озера, які 

відображаються в масштабі карти, відбір інших залежить від 

призначення карти. 

При характеристиці гідрографічної сітки (річки і озера) на 

загально- географічних картах передаються і відповідні 

антропогенні зміні. 

Водогосподарські і гідротехнічні об’єкти детально 

відображаються на великомасштабних картах, зі значним 

узагальненням на середньомасштабних, на дрібномасштабних 

вони зазвичай відсутні. До об’єктів такого роду відносять: канали і 

меліоративні мережі; мости і переправи; шлюзи, плотини, 

гідровузли; водопроводи; колодязі, джерела, споруди для 

збереження води. 

 Об’єкти місцевого водозабезпечення присутні тільки на 
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топографічних картах великого масштабу. Причому, і в цих 

випадках передбачений їх відбір. Наприклад, всі колодязі 

зображуються в посушливих районах, а при добрій 

водозабезпеченості тільки в тих випадках, коли їх розміщення 

відповідає природним джерелам. 

Генералізація гідротехнічних споруд і об’єктів антропогенного 

походження проводиться у відповідності з їх значенням для 

характеристики місцевості (ступінь освоєнності території, 

характеристики водних шляхів, особливості водозабезпеченості). 

Для відображення водогосподарської діяльності використовується 

система умовних позначень. 

Самостійне значення має відображення водосховищ.  Великі 

водосховища на топографічних і дрібномасштабних картах 

відображаються в масштабі. Їх контур відповідає середньому рівню 

підпорного горизонта, а рисунок узгоджується з рельєфом 

навколишньої місцевості. Відбір малих водосховищ може 

проводитися у великих і середніх масштабах. Для посушливих 

районів  в цих випадках передбачені позамасштабні знаки. 

Поділ рік на судохідні і несудохідні зазвичай залишається і на 

дрібномасштабних картах, хоча і в сильно узагальненому вигляді. 

 

2.3. Зображення рельєфу 
 

Рельєф – провідний елемент змісту загальногеографічних 

карт, він є об’єднувальною  ланкою між видимими елементами 

ландшафту. Природним є його зв'язок  з гідрографічною мережею і 

рослинністю. Але будь-яке освоєння місцевості, будь-яке 

будівництво потребує детальних знань про рельєф. 



 130 

Найбільш чіткі вимоги до детальності зображення рельєфу 

сформульовані для великомасштабних карт. Це – можливість 

визначення абсолютних і відносних висот у будь-якій точці 

місцевості, напрям скатів і кутів нахилу для елементарних форм 

рельєфу. В середніх масштабах на перший план виходять 

можливості оцінки рельєфу по відносній густині та глибині 

розчленування місцевості, закономірності поширення і розміри 

переважаючих в регіоні форм рельєфу. В дрібних масштабах 

виявляються істотні географічні закономірності поширення великих 

форм рельєфу, наявність природних меж. 

В геоморфології прийнято виділяти за розмірами і 

особливостями розвитку мікро (малі) форми, мезо (середні) форми, 

макро (великі) і мега (планетарні) форми. Форми розрізняються 

протяжністю і/або площею, відносними висотами і зовнішнім 

виглядом. Аналогічний поділ форм рельєфу по їх значимості існує і 

в картографії табл.2.3.1.         

Таблиця 2.3.1         

Характеристика форм рельєфу, яка прийнята в картографії 

Форми 
рельєфу за 
розміром 

Відносні висотні 
параметри 

Типове 
поширення 

на площі 

Масштаби карт, 
які найбільш 
вживані для 

відображення 
форм рельєфу 
різного розміру 

мікро (малі) до 10 м  локальне більші 1:25 000 

мезо 
(середні) 

до 100 м  регіональне 1:25 000 -          
1:1 000 000 

макро 
(великі) 

від 100 м до 
декількох тисяч м 

материкове 1:1 000 000 –    
1:2 500 000 

мега 
(планетарні) 

від тисяч до 
десятків тисяч м 

планетарне дрібніше           
1:2 500 000 
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Науково обґрунтована побудова моделі рельєфу напряму  

пов’язана із класифікацією, яка використовується та розробкою 

прийомів побудови типових форм рельєфу. При створенні 

загальногеографічних карт в цілому використовується єдина 

класифікація. Вона включає як зовнішні ознаки рельєфу місцевості, 

так і його наукове значення. Моделі форм рельєфу визначаються 

орієнтацією і розмірами основних скатів, параметрами відносних 

перевищень. Тип рельєфу - встановлюється із врахуванням ряду 

ознак: густоти і глибини розчленування, типових форм рельєфу, їх 

планових і висотних особливостей, процесів розвитку. 

Встановлення видів місцевості і типів рельєфу здійснюється на 

основі геоморфологічного районування із врахуванням визначених 

картометричним методом кількісних показників: коефіцієнтів 

горизонтального і вертикального розчленування.  

Картографо-геоморфологічні класифікації рельєфу носять 

прикладний характер. Їх головна задача є у виділенні важливих 

ознак, які визначають форми рельєфу і закономірності їх 

поширення. Природно, що в основі таких класифікацій 

використовуються ознаки, які легко визначаються на місцевості або 

на вихідних картографічних матеріалах. В практичній картографії 

прийнято розробляти спеціальні класифікації картографо-

геоморфологічного змісту.  

Направленість змісту і детальність картографо-

геоморфологічних класифікацій різні для загальногеографічних 

карт різного масштабу. У великих масштабах увагу зосереджено на 

локальних формах рельєфу, в середніх – підкреслюються різнобічні 

форми рельєфу різного походження на даній території, в дрібних – 

на перший план виходять закономірності поширення типів рельєфу 
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на місцевості в цілому. 

Універсальним способом зображення рельєфу на 

загальногеографічних картах є горизонталі. Прийоми 

викреслювання системи горизонталей при зображенні різних форм 

дозволяють досягти пластичності, наочності рисунка і створити 

модель  відтворення. 

Визначення горизонталей як ліній, що об’єднують точки з 

однаковою висотою, абсолютно справедливо тільки для 

великомасштабних (знімальних) масштабів. Уже в середніх 

масштабах допустимі зсуви горизонталей заради географічно 

коректного зображення місцевості. В дрібних масштабах 

зображення типів рельєфу є головним. Із зменшенням масштабу 

загально- географічних карт геометрична точність проведення 

кожної горизонталі все більше зменшується, і вона розглядається 

як умовна лінія, яка наближено характеризує зону відповідної 

висоти, а сукупність горизонталей передає великі форми 

рельєфу. 

Основним показником, який визначає повноту і детальність 

зображення рельєфу горизонталями, є висота перерізу рельєфу. 

При встановленні висоти перерізу на картах даного масштабу 

головна задача – виявити оптимальне число горизонталей, які 

дозволяють передати характерні особливості будови рельєфу 

відповідної детальності. 

Для ТКС, включаючи масштаби 1:10 000 -1:500 000, переріз 

рельєфу закріплено в нормативних документах, він присутній на 

картах всієї країни. (таблиця 2.3.2). Крім того, передбачені 

додаткові і допоміжні горизонталі. Перші слугують для більш 

детальної характеристики рівнинних територій або – більш 
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узагальненої в гірській місцевості. Допоміжні горизонталі 

проводяться на будь-який висоті пунктирної лінією і можуть не 

замикатись. Їх роль – підкреслити особливості рельєфу місцевості 

(западини, бровки) 

В залежності від масштабу карти і особливостей рельєфу 

встановлені стандартні величини перерізу рельєфу. 

Таблиця 2.3.2 

Шкали основних висот перерізу 

Характеристика 
району 

Масштаби 

1:10 тис 1:25 тис 1:50 тис 1:100 тис 

Плоскорівнинні 
відкриті 

1-2,5 2,5 10 20 

Плоскорівнинні 
заселенні 

2,5 5 10 20 

Рівнини із 
переважанням куту 
нахилу до 6

о
 

2,5 5 10 20 

Горбисті райони 
піщаних пустель 

2,5 5 10 20 

Передгірні і гірські 5 5 10 20 

Високогірні 5 10 20 40 

 

На дрібномасштабних картах, де зображення рельєфу є 

пріоритетним, шкали істотно згущуються. Для кожної 

дрібномасштабної карти розробляється індивідуальна шкала 

перерізу рельєфу – найважливіше питання проектування 

гіпсометричної карти. При цьому враховується розмір території 

картографування та різноманіття форм рельєфу в її межах, а також 

призначення карти (коло споживачів, метод використання). 

Розробка шкали – один із ключових етапів роботи, в процесі якого 

необхідно виявити висоти основних орографічних ступенів 

(низовина, підвищення, низькі гори, середні гори) території 
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картографування. Загальне правило побудови висотних шкал 

рельєфу: з висотою місцевості переріз горизонталей збільшується, 

а прокладення зменшується, звідси, із збільшенням висоти 

горизонталі зближуються. Так досягається зоровий ефект 

збільшення крутості схилів і підвищення висоти місцевості. Межі 

зміни інтервалів приурочують до виступів підвищень, підошви гір,  

які мають близькі абсолютні висоти на великій протяжності (ці 

горизонталі є «провідними» для побудови зображення рельєфу). 

Різкі скачки в інтервалах перерізу  (збільшення більш чим вдвоє 

або збільшення інтервалу, що не співпадають із зміною 

переважаючої крутості схилів) приводить до виправлення уявлення 

про профіль схилу, до штучно отриманих ступенів. 

Таблиця 2.3.3  

Шкала перерізу на карті масштабу 1:1 000 000 

Висотна зона, м Перерізу рельєфу, 
м 

Орографічні зони 
для використання 
варіантів перерізу 

рельєфу 

від 0 до 500 50 низовини, 
підвищення, 
передгір’я  

500-1 000 100 низькі та середні 
гори  

1 000 – 2 000 200 середні гори 

більше 2 000  250 високі гори 

 

Необхідно  виділити  кольором основні  висотно-

геоморфологічні системи – низовини, підвищення, плоскогір’я, 

передгір’я, низькі і середні гори, високогір’я, і при цьому 

підкреслюються провідні перегини місцевості. Питання кольорового 

оформлення відносяться до теми картографічного дизайну. 
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Вибір шкали карти пов’язується з визначеними теоретичними 

дослідженнями. Практично всі дрібномасштабні карти мають 

горизонталі 200, 1000, 1500 м. Це пояснюється тим, що для 

рельєфу Землі в цілому характерно поширення даних ступенів. Для 

кожного району встановлюється свої «характерні» горизонталі, але 

вони бувають близькими по висоті. Наприклад, підошва  Тянь-Шаня 

і Джунгарського Алатау лежить на висоті 600-700 м, Північного 

Кавказу і більшої частини Уралу – 500 м. Спеціально побудована 

гіпсографічна крива дозволяє обґрунтовано виділити ступені 

шкали, які забезпечують правильне зображення території 

картографування. 

Кожна п'ята горизонталь потовщується, а в місцях, де 

утруднено визначення напряму схилів, ставиться  покажчик 

напряму схилів (бергштрихи). 

Якщо основні горизонталі не відображають характеру 

місцевості, проводяться додаткові (напівгоризонталі і допоміжні 

горизонталі на довільній висоті). Перші слугують для більш 

детальної характеристики рівнинних територій або – більш 

узагальненої в гірській місцевості. Допоміжні горизонталі 

проводяться на будь-якій висоті пунктирною лінією і можуть не             

замикатися. Їх роль - підкреслити особливості рельєфу місцевості 

(западини, і т.д.). 

На картах масштабу 1:1 000 000 використання єдиного 

перерізу рельєфу неможливо. Зображення на аркушах карти 

значних територій з великими формами рельєфу, які мають істотні 

різні висотні характеристики, потребує іншого підходу. На карті 

виділяються висотні ступені місцевості, і для кожної із них 

передбачається свій переріз рельєфу. Розрахунок перерізу 
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основується на тому, щоб горизонталі не зливались при різких 

змінах кутів нахилу місцевості. Шкала перерізу закріплена в 

нормативному документі. 

Шкали перерізу рельєфу на картах масштабу 1:1 000 000 

Вітчизняна карта Міжнародна карта 

Висотні 

ступені (м) 

Переріз 

рельєфу (м) 

Висотні 

ступені (м) 

Переріз 

рельєфу (м) 

0-400 50 0-500 100 

400-1000 100 500-2000 500 

Більше 1000 200 Більше 2000 1000 

Більше 2000 250 Більше 2500  

Горизонталі сполучаються з умовними знаками окремих форм 

рельєфу. Останні використовуються для зображення форм 

рельєфу зі значною крутістю (обриви, рови, скелі, осипи і т.п.), а 

також для мікроформ рельєфу, які підкреслюють динаміку і генезис 

форм рельєфу (карстові воронки, дайки). Особливими умовними 

знаками відмічаються характерні форми рельєфу, які слугують 

орієнтиром (скали-останці, морени). 

Зображення рельєфу доповнюється відмітками висот, 

підписами горизонталей, вказівками відносних висот (або глибин) 

окремих форм рельєфу. Кресленням горизонталей (блакитного 

кольору) і рядом додаткових знаків передається рельєф 

льодовиків. У пустелях горизонталі сполучаються з умовними 

знаками пісків. 

На додаток до горизонталей на загальногеографічних картах 

всіх масштабів використовується система умовних позначень для 

форм рельєфу, які не виражаються системою горизонталей. На 
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топографічних картах це – бровки, обриви, насипи, баки. В дрібних 

масштабах – скали, ущілини. Слід відмітити, що графічний вигляд 

умовних позначень практично не змінюється з масштабом карти, 

але правила їх практичного використання різні. 

На топографічних картах окремі умовні позначення 

використовуються для відображення: 

- істотних перегинів місцевості і виражених в рельєфі форм, 

які не можуть бути виражені системою горизонталей 

(задернованих виступів і бровок, ровів і т.д.); 

- високогірних форм рельєфу з дуже великими ухилами 

(скали, скалисті обриви); 

- характерних особливостей місцевості (бугрів, курганів, ям, 

карстових і термокарстових воронок, лавових потоків); 

- особливостей різко виражених схилів і процесів, які 

розвиваються на них (обриви, осипів рихлих і твердих порід, 

льодових обривів); 

- особливо значимих точок місцевості (перевалів, скал-

останців, окремих камінців-орієнтирів). 

При цьому істотно, щоб умовні позначення окремих форм 

рельєфу органічно поєднувалися з рисунком горизонталей. 

Встановлені визначені правила переходу до умовних позначень. В 

доповнення до умовних знаків передбачено значне число кількісних 

показників (ширина і глибина ровів, висота обривів, відмітки висот 

перевалів, глибина ям і висота валів). Горизонталі в сукупності з 

умовними знаками дозволяють детально відобразити мікро- і 

мезоформи рельєфу місцевості, підкреслити його індивідуальні 

особливості. 

На топографічних картах всіх масштабів оконтурюються 
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льодовики і фірнові поля, а їх рельєф викреслюється 

горизонталями блакитного кольору (в єдиній системі із 

зображенням навколишнього простору). 

На дрібномасштабних картах умовні значки також доповнюють 

рисунок горизонталей. Але зміст їх використання інший. 

Передаються не конкретні форми рельєфу, а підкреслюються 

провідні особливості місцевості: не скалисті обриви і скали, а 

скалисті ділянки місцевості значної площі; не окремі бугристі 

поверхні,  а ланцюжки бугрів. 

Головне досягнення географічної картографії при зображенні 

рельєфу системою горизонталей є в розробленні прийомів 

генералізації і визначенні правил креслення окремих форм 

рельєфу у відповідності з їх геоморфологічними особливостями. 

Тільки в дуже великих масштабах горизонталі грають роль ліній, які 

поєднують точки з однаковими висотами. По мірі  зменшення 

масштабу сукупність горизонталей відображають риси рельєфу 

визначеного площинного поширення та висотної характеристики. 

На дрібномасштабних і частково середньомасштабних картах 

системою горизонталей передаються провідні  геоморфологічні 

особливості місцевості, підкреслюються геолого-тектонічна будова 

території. Це принципіальне положення виключає механічне 

проведення ізоліній в масштабах знімального порядку. 

Рельєф як сукупність природних нерівностей земної поверхні 

складається із окремих елементарних частин – ділянок поверхні 

або схилів різної протяжності, крутизни і витягнення. Сукупність цих 

форм утворює сітку структурних ліній і точок – геометричний каркас 

моделі рельєфу. В топографічних масштабах він представлений 

лініями водорозділів різного порядку: сіткою тальвегів, бровками, 



 139 

підошвами, в дрібних масштабах – сіткою структурних ліній, 

точками поворотів структурних ліній, які визначаються по 

відношенню до форм рельєфу більш високого рангу (водороздільна 

вісь гірських хребтів, виражений виступ підвищення, вершини  гір і 

перевалів).  

Загальні принципи зображення рельєфу горизонталями в 

топографічних і дрібних масштабах: 

- збереження загального розчленування рельєфу (при 

зменшенні кількості від’ємних форм, штучно збільшується 

розчленування безпосередньо затягуванням горизонталей); 

- збереження характеру прорисовки горизонталей, які 

відображають походження даного типу рельєфу (наприклад, 

альпійський – горизонталі з різкими багаточисленими 

вигинами, акумулятивний – плавне округле накреслення 

горизонталей); 

- збереження симетричності або асиметричності загального 

рисунка долин і хребтів (виключаються симетричні форми 

по дві сторони від орографічної лінії); 

- збереження профілю схилів: витягнутий, увігнутий, прямий; 

- правильна передача рисунка уздовжного профілю рік і 

понижень (передається характерним зближенням 

горизонталей по всьому профілю); 

- правильна передача поперечного профілю русла і долина 

(передається закриттям горизонталей по тальвегу, 

зберігається симетричність або асиметричність профілю). 

Проведенню генералізації рельєфу є виявлення структурних 

ліній і точок (ліній водорозділів і скатів, тальвегів, вершин і 

сідловин), які складають орографічну схему. В орографічних схемах 
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закріплюють розміщення, простягання і взаємозв’язок різних форм 

рельєфу з детальністю, яка відповідає масштабу карти. 

Положення основних структурних ліній дає загальну уяву про 

характер розчленування, тому зображення рельєфу потрібно 

починати з проведення вигинів горизонталей, які перетинають 

основні орографічні лінії. При відображенні основних орографічних 

ліній необхідно точно відобразити тип сітки (як хребтів, так і долин), 

її густоту. Характерні риси побудови долинної сітки або сітки 

структурних ліній повинні зберігатися на картах всіх масштабів, при 

цьому не слід урівнювати густоту орографічної сітки різних ділянок. 

При проведенні генералізації допустимо використання різних 

прийомів: відбір форм рельєфу за розміром або перебільшення 

реальних розмірів; узагальнення рисунка елементарних форм в 

один типовий рисунок; зближення горизонталей на крутих 

задернованих схилах. 

Механічне узагальнення рельєфу, яке засновано на 

виключенні тільки тих форм рельєфу, які не виражаються в 

масштабі карти, без врахування їх значення для типу рельєфу, що 

відображається, призводить або до перевантаження карти 

деталями, або до зникнення морфологічних особливостей 

рельєфу. Виключення вигину однієї горизонталі повинно потягнути 

виключення відповідних вигинів і всіх інших вигинів горизонталей, 

які відтворюють дану форму. 

Форма закриття горизонталей по дну долини залежить від 

вигляду їх поперечного профілю: для V-образних долин характерно 

замикання під гострим кутом,   U- образних – плавне і округле, для 

ящикоподібних – під прямим кутом. У витоках, де річки врізаються у 

вододіли, горизонталі, як правило, замикаються під більш гострим 
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кутом, чим в середній і гирловій частині. Внаслідок бокової ерозії 

останні бувають завжди розширені  і по цій причині замикання 

горизонталей в них порівняно округле. Обов’язково повинно бути 

збережено співвідношення довжини і ширини долини. 

Відстань між горизонталями по лінії тальвегів залежить від 

опрацювання повздовжнього профілю долини. В долині з 

напрацьованим класичним профілем відстань між горизонталями 

по долині зверху до низу поступово збільшується. При 

неопрацьованому профілі спостерігається чергування ділянок 

похилого і більш крутого падіння. У головних долинах закривання 

горизонталей по тальвегу завжди вище, чим тих які впадають в неї 

бокових, так як уздовжний профіль у останніх менш напрацьований 

і має велике падіння. При відборі в першу чергу виключаються 

найменші долини, в тих випадках, коли верхів’я долин мають 

віялоподібну будову, виділяються відгалуження, які є 

безпосереднім продовженням головної долини. 

Виділені на орографічній схемі хребти різної форми 

потребують визначеної передачі їх на карті. Характер рисунка 

горизонталей (горстрокутий, округлий, ребристий) на карті, що 

складається не повинен буди наслідком індивідуальної манери 

виконавця, а повинен слугувати для передачі особливостей 

рельєфу місцевості. При зображенні гострих   хребтів горизонталі 

повинні проходити на близькій відстані одна від одної, суміщення їх 

в сторону падіння схилу неприпустимо. Закриття горизонталей по 

лінії гребня хребта повинно бути гостро-кутовим. Для зображення 

пласких гребенів характерна розрідженість горизонталей, різкі 

вигини в місцях переходу зі схилу на гребінь і порівняльна 

прямолінійність при перетинанні ліній гребеня. Округлі гребені 
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відображаються збільшенням закладення між горизонталями 

близькими до вершини, відсутністю різких вигинів, округлістю 

рисунка. 

Від правильного зображення на карті схилів залежить 

правильність зображення всіх форм рельєфу. Форма профілю 

схилів відображається зміною прокладень між горизонталями. У 

випадку прямого схилу горизонталі ідуть на рівних відстанях один 

від одного. Для увігнутого схилу характерно згущення горизонталей 

у верхній частині схилу і розрідження  - в нижній. При випуклому 

схилі, навпаки, прокладення, між горизонталями менше в нижній 

частині схилу. 

Висотні відмітки слугують додатковим засобом  зображення 

рельєфу, тому необхідно правильно проводити їх відбір і 

розміщення на карті. Чим сильніше «порізаний» рельєф, тим 

більше потрібно висотних відміток. Висотні відмітки повинні 

розміщуватися так, щоб: були виділені командні висоти; 

полегшувалось би визначення перевищень підвищених місць над 

пониженими; були відмічені точки перегину профілю та форми 

рельєфу, які не можуть бути відображенні при прийнятому перерізі. 

Обов’язково повинні бути підписані горизонталі: 

- які оконтурюють западини і окремі вершини, не відмічені на 

карті числовими характеристиками; 

- на довгих схилах (окремі горизонталі); 

- у рамок аркушів карти; 

- розміщені одна від одної на значній відстані (пласкі ділянки 

рельєфу); 

- довільного перерізу (допоміжні горизонталі). 

На картах всіх масштабів підписуються власні назви. 
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Генералізація зображення рельєфу і інших елементів змісту 

топографічних карт може рахуватися правильною лише тоді, коли 

вона: 

- не порушує існуючих в природі зв’язків і взаємозалежностей 

між рельєфом і іншими фізико-географічними елементами 

ландшафту; 

- зберігає особливості рельєфу, який впливає на розміщення, 

структуру, планування населених пунктів і визначає напрям і 

тип дорожньої мережі. 

Зображення рельєфу на топографічних картах потребує 

доброго знання геоморфології і володіння прийомами передачі 

особливостей форм рельєфу графічним методом. Враховуючи 

різноманіття форм рельєфу місцевості і необхідність відповідної 

типізації рисунка, в нормативних документах наводяться зразки 

відображення рівнинного, рівнинно-ерозійного, горбистого, гірського 

і високогірного  рельєфу.  (Див. норм. Акти). 

Природно, що при відображення рельєфу системою 

горизонталей в дрібних масштабах увага повинна бути 

зосереджена на формах високих рівнів. Тут найбільшу роль грає 

типізація форм рельєфу і напрацювання графічних прийомів для їх 

відображення. Попереднє геолого-геоморфологічне районування 

території картографування і розробка на її основі шкали перерізу 

рельєфу, яка враховує основні висотні ступені – головна 

особливість  гіпсометричного методу складання рельєфу.  

На кожний район відпрацьовуються зразки, на яких 

виділяються характерні ознаки рельєфу і визначаються прийоми їх 

креслення. Для відпрацювання зразків карт зазвичай проводиться 

спеціальна картографічна класифікація ландшафтів, яка має на 
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меті виділити своєрідний «графічний» рисунок місцевості, який 

повинен бути відображений системою горизонталей та 

стилізованими позамасштабними умовними знаками (орографічні 

схеми, геоморфологічне районування). 

 Порядок складання рельєфу на картах дрібного масштабу: 

1. Створення зразків на всі типи рельєфу. 

2. Підготовка орографічної схеми 

3. Проведення провідних горизонталей, які оконтурюють 

основні висотні ступені. 

4. Визначення положення позначених місць і точок (вершини, 

перевали, пласкі простори). 

5. Креслення елементарних форм рельєфу системами 

горизонталей (спрямлення горизонталей при виключенні 

деталей рельєфу; узагальнення малих форм рельєфу в 

подібну їх у збільшеному вигляді або збереження окремих 

малих форм при виключенні інших; узгодження рисунка 

горизонталей для районів з однотипними процесами; зсуви і 

поєднання горизонталей) 

6. Органічне поєднання рисунка горизонталей з умовними 

знаками. 

7. Зорова оцінка геоморфологічної правдоподібності 

зображення території з різними типами рельєфу. 

Крім горизонталей або сумісно з ними на 

загальногеографічних картах використовуються: пластичні способи 

(відмивка, тушування) і кольорові прийоми (виділення зон за 

висотою або кольорові гіпсометричні шкали). 

На дрібномасштабних загальногеографічних картах система 

ізобат відображає рельєф морського дна. З огляду на меншу 
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вивченість, його зображення менш детальне. Тут загальним 

правилом  слугує виділення глибоководних зон і різких перегинів 

підводного рельєфу. 

Основні закони гіпсометричної школи використовуються і при 

побудові батиметричних карт. До 1940-45 років при складанні 

батиметричних карт переважав метод лінійної інтерполяції ізобат 

між відмітками глибин, який не відображав всіх морфологічних 

особливостей підводного  рельєфу. Важливим етапом в розвитку 

батиметричного методу було створення Гіпсометричної карти 

СРСР масштабу 1:2 500 000, при складанні ізобат якої широко 

використовувались великомасштабні морські навігаційні карти, а 

крім відміток глибин  використовувались результати геолого-

геоморфологічного вивчення морського дна і узбережжя. З того 

часу формальна лінійна інтерполяція ізобат звільняє місце 

геоморфологічній інтерпретації вимірів, яка дозволяє виявити 

закономірні типові риси будови підводного рельєфу; узбережні 

мілини, глибоководні схили, глибоководні западини, гірські хребти. 

Із колишніх радянських оглядових батиметричних карт, які складені 

за новою методикою, велике   значення   мають:  Батиметрична  

карта  Тихого  океану  масштабу  1:10 000 000 (1964 р.), 

Атлантичного океану масштабу 1:10 000 000 (1965 р.), Індійського 

океану масштабу 1:15 000 000 (1963 р.). 

 

2.4. Зображення рослинності та ґрунтів  
 

Рослинність і ґрунти є найбільш поширеними елементами 

місцевості і обов’язковим елементом змісту ТКС. До них 

відносяться всі типи природного рослинного покриву, культурні 
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насадження, ґрунти  (які  є наявними без рослинного покриву: 

кам’янисті розсипи, піски) і географічні об’єкти, в яких рослинність і 

ґрунт органічно пов’язані між собою (болота, солончаки). 

При зображенні рослинності і ґрунтів на топографічних картах 

передаються: 

- розміри і характер розміщення масивів рослинності і ділянок 

оголеного ґрунту; 

- ступінь прояву кордонів поширення окремих видів 

рослинності (різкі межі, перехідні, поступові); 

- основні риси видового складу рослинності; 

- деякі кількісні характеристики; 

- райони, несприятливі для життя рослин; 

- окремі об’єкти, які грають роль орієнтирів; 

- сільськогосподарська направленість освоєння території. 

Основна класифікація рослинності і ґрунтів спирається на 

видимі та які легко розрізняють риси місцевості. Класифікація єдина 

для карт всіх масштабів, її основою слугує виділення життєвих 

форм – дерева, чагарники, низькоросла рослинність. У великих 

масштабах характеристики деталізуються, в дрібних – 

узагальнюються. (табл. 2.4.1., 2.4.2.) 

Таблиця 2.4.1 

Характеристика деревної рослинності 

Тип Кількість дерев на 1 
га 

Середня відстань 
між деревами, м 

Ліс більше 60 менше 15  

Рідколісся 15-60 15-30 

Невеликі ліси менше 15 окремі ареали 

Окремі дерева - орієнтири 
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Таблиця 2.4.2 

Картографічна класифікація рослинності 

Типи Класифікація Місцезнаходження 

Деревовидна Ліси різного складу і 
якості, лісонасадження 

Лісова зона 

Чагарникова Суцільні зарості і 
смуги, окремі 
чагарники, склад і 
відмінні особливості 

Тундра, лісова зона, 
напівпустеля, 
високогір’я  

Пригнічена лісова і 
чагарникова 

карликові ліси,  Місця екстремального 
росту 

Трав’яниста Лугова, високотравна, 
низькотравна, степова 

степ, азональне 

Мохова і лишайникова мохи і лишайники тундра, високогір’я  

 

Деревна рослинність на топографічних картах поділяється за 

віком, станом, породним складом. За віком  виділяють  спілі (висота 

основного деревостою вище 4 м) і молоді  - поросль (висота 

деревостою нижче 4 м). За станом – природні, горілі і сухостійні 

ліси, вирубки і буреломи. За переважанням породного складу 

верхнього ярусу лісу визначається геоботанічний тип: хвойні ліси 

(ялина, сосна і т.д.), листяні (дрібнолисті – береза, осина, тополя; 

широколистяні – дуб, бук, граб, клен). На картах породний склад 

відображається відповідним умовним індексом. У випадку змішаних 

лісів  - використовується сполучення відповідних індексів. Лісові 

масиви мають – кількісну характеристику – середню висоту дерев 

верхнього ярусу, товщину і середню відстань між ними. 

Чагарникова рослинність поділяється на чагарники, чагарнички 

і напівчагарники. Чагарники і чагарнички характеризуються 

середньою висотою (в спілому стані). Чагарники мають висоту від 

0,8 м до  8 м, чагарнички – менше 0,8 м (наприклад, смородина). 

Напівчагарники виділяються в засушливих районах, де наземна 
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частина рослини зазвичай відмирає в холодні або сухі сезони 

(наприклад, полинь). Для основних масивів чагарників вказується 

провідна порода  і середня висота (верба, березняк). Розрізняють 

суцільну чагарникову рослинність, окремі рідкі групи кущів, вузькі 

смуги і живі огорожі.  

Низькоросла рослинність при зображенні на топографічних 

картах поділяється на лугову, степову і болотну (перезволожену 

місцевість).  Лугова рослинність азональна і зустрічається на 

місцевості у будь-яких широтах. В низьких заболочених місцях 

виділяється вологолюбива рослинність – низькоросла (осика) і 

високоросла (вище 1 м). Особливо виділяються суцільні очеретяні і 

тростинні зарослі. Особливо скрупульозно виділяються ділянки 

степової збереженої рослинності, так як місця  її природного 

місцезнаходження із-за розорення земель степової зони практично 

зникли. Для північних районів звичним наземним покривом є мохи і 

лишайники. Їх поширення на місцевості зазвичай пов’язано з 

особливостями рельєфу, але нерідко і їх сполученням – мохово-

лишайниковою рослинністю. 

Болота і солончаки мають виражену на місцевості котловину, 

яка підкреслюється додатковою горизонталлю. За   прохідністю (на 

період межені) вони поділяються на дві групи. До прохідних 

відносяться болота і солончаки з глибиною до 0,6 м. Непрохідні – 

мають велику глибину. Для виділення боліт додатковою ознакою 

слугує шар торфу (від 30 см товщиною). Характеристика  

рослинності обов’язкова: для боліт – мох, осока, очерет і т.д.; для 

солончаків – солянки. 

Ґрунти відображаються тільки на ділянках, на яких немає 

рослинності, або з дуже рідкою рослинністю (сполучення умовних 
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знаків ґрунту і рослинності). Їх класифікація основується на 

виділенні зовнішніх ознак (полігональна поверхня, бугриста 

поверхня) або породного складу (піщана, глиниста, кам’яниста і ін. 

поверхня). 

На ТКС відображається культурна рослинність, особливо це 

стосується організації лісового господарства (лісопосадки, смуги 

захисних лісонасаджень), а також територій, зайнятих під 

багатолітні культури (сади, виноградники). Землі, які знаходяться в 

сільськогосподарському обороті, не мають спеціальних позначень. 

При зображенні  рослинного покриву і ґрунтів особлива увага 

звертається на тип рослинності (ліс, чагарник, степ) і природно 

існуючі комбінації – лук з чагарником, рідкий низькорослий ліс на 

моховому непроходимому болоті, високотравна рослинність з 

чагарниками. Передача типів рослинності на картах і відображення 

відповідних умовних позначень вимагає вдумливого географічного 

підходу. Тут головну роль грає відповідність зображення 

рослинності встановленим в природі закономірностям – 

вертикальна поясність, приуроченість типів рослинності до 

визначених ландшафтів, нерозривний зв'язок з мікро- і 

мезоформами рельєфу, зміна рослинності на схилах різної 

експозиції.  Тільки обґрунтований підхід до зображення рослинності 

і ґрунтів грають важливу роль при комплексному вивченні 

місцевості. Наприклад, для встановлення ступені обводнення 

території або характеру прохідності (проїзду) місцевості в різні 

сезони. 

Типи рослинності за умовами місцезнаходження можуть бути 

віднесені до зональних (висотних) підрозділів (тундра, ліс, степ) 

або до азональних (чагарник, трав’яниста рослинність), які є в будь-
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яких природних зонах. А сполучення типів рослинності (лісова зона 

і тундра, лісова зона і степ) дозволяють передати особливі умови 

прикордонних зон (лісотундра, лісостеп). Умовними знаками ґрунтів 

передаються особливості поверхні в будь-яких природних зонах 

(поясах). Зображення ґрунтів особливо скрупульозно узгоджується  

із зображенням мікроформ рельєфу. 

Такий поділ рослинності на групи передає лише загальні 

установки. В конкретних умовах приймаються до уваги і додаткові 

ознаки: умови проживання, геоботанічна однорідність складу, 

географічні закономірності ландшафтного плану. 

Важливе географічне значення має передача умов 

місцезнаходження деревної і чагарникової рослинності (вододільні 

простори, долини). Особливо виділяється характер рослинності в 

місцях екстремального  проростання. Сюди слід віднести ліси на 

карстових провалах, колючі чагарники в посушливих регіонах. 

Локальні особливості поширення окремих масивів лісів передає 

умовний знак низькорослих (карликових) лісів. До таких лісів 

віднесені ділянки зі спілим деревостоєм, але висотою менше 4 м. Їх 

пригнічений стан може бути викликаний різними несприятливими 

чинниками: засоленістю або заболоченістю місцевості, неглибоко 

розміщеною вічною мерзлотою, ділянками лісів на межі природних 

зон – в лісотундрі та в лісостепу. 

Для зображення різних видів рослинності на топографічних 

картах передбачено біля ста умовних позначень, а їх комбінації в 

різних сполученнях можуть відобразити сотні різновидностей 

рослинних групувань. Важкість відображення природної 

рослинності пов’язано з тим, що всі її види і різновиди тісно 

пов’язані з особливостями місцепроживання. 
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Щоб відобразити зовнішній вигляд ландшафту необхідне 

поєднання значної кількості умовних позначень. Для збереження 

читаності карти допускається використання до чотирьох умовних 

знаків одночасно (наприклад, луг і чагарник на купині непрохідного 

болота). Деякі локальні особливості місцевості можна підкреслити 

рівномірним розміщенням відповідних умовних знаків або 

територіальної приуроченості знаків до мікроформ рельєфу 

(наприклад, невеликі масиви осикових низовинних боліт зазвичай 

розміщуються в долинах річок і на перших заплавних терасах; а на 

рівних водорозділах і на пологих схилах звичайні болота з купиним 

рельєфом). 

Уже при створенні топографічних карт великих масштабів 

зображення рослинного покриву і ґрунтів піддається значній 

генералізації, що обумовлено їх великою різноманітністю на 

місцевості. 

Генералізація має на меті передати характер поширення на 

місцевості основних типів рослинності і окремих групувань. Їх 

різноманітність і звичайна дрібноконтурність планового зображення 

за умовами місця проживання визначає різну детальність 

топографічних карт. Тільки на найбільш дрібномасштабних  картах 

можна відобразити рослинний покрив з достатньою повнотою. На 

середніх масштабах неминучий відбір контурів на площині, 

узагальнення і об’єднання контурів, скорочення якісних та 

кількісних характеристик. 
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Таблиця 2.4.3 

Зображення рослинності ґрунтів в залежності  
від ступеня покриття території 

 
 
Покриття, % 

Масштаб 
1:25 000 1:50 000 1:100000 1:200000 1:500 000 1:1 000 000 

залісеність 53 55 60 60 62 67 

заболо-
ченість 

20 20 23 23 14 12 

площа, яка 
зайнята 
луками 

4 4 6 2 0 0 

При проведенні генералізації враховуються різні географічні 

закономірності, перед усім, загальні розміри площ, зайнятих даним 

типом рослинності (наприклад, відсоток залісення або 

заболочення). Важливе також значення кожного типу рослинності 

для вигляду місцевості (наприклад, суцільні колючі чагарники – 

характерні для районів вічної мерзлоти), і  відображення основних 

законів природи: зональних (наприклад, збереження невеликих 

контурів степу) або висотних (наприклад, розміщення стланнику в 

горах). Зазвичай, встановлюються диференціальні норми відбору 

рослинних контурів і ґрунтів  в залежності від їх значимості для 

відображення вигляду ландшафту. Наприклад, на 

великомасштабних картах лісової зони, ценз відбору лісових 

масивів 4 мм
2  

в масштабі карти, в районах зі зведеними лісами 

ценз відбору знижується до 2 мм
2
, на кордонах лісової зони  

можливе перебільшення незначних ділянок лісу за площею і 

введення позамасштабних умовних знаків. Інший приклад – 

контурний ценз відбору чагарнику -  10 мм
2 

, але якщо це 

ландшафтоутворюючий елемент – то ценз відбору може бути 

зменшений 5 мм
2 
. 

Прийняті цензи відбору представлені в таблиці 2.4.4. 
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Таблиця 2.4.4    

Цензовий відбір контурів рослинності 

Масштаб карти Тип рослинності Ценз відбору 

 
 
 

Від 1:25 000 
до 

1:1000 000 

ліс в лісовій зоні 10 мм2  

ліс в лісотундрі і лісостепу 4 мм2  

низькорослі (карликові) ліси, 
поросль лісу 

50 мм2  

рідколісся 25 мм2 

вузькі смуги лісу 1,5 мм 

суцільні зарості чагарнику 25 мм2 

окремі куртинки чагарнику 10 мм2 

лугова, 
степова, 
мохово-

лишайникова 

суцільне 
поширення 

1 см2 

окремі ареали-
орієнтири 

10 мм2 

вузькі смуги 2 мм2 шириною 

болота і солончаки 25 мм2 

 
 

1:1000 000 

ліси 10 мм2 

рідколісся 4 см2 

чагарники 1 см2 

лугова і степова рослинність 4 см2 

болота і солончаки 25 мм2 

При відборі контурів рослинності враховуються не тільки їх 

розміри, але і господарське значення. Наприклад, зберігають також 

вузькі смужки лугової рослинності або невеликі ареали кедру. А 

відбір боліт узгоджують з можливим запасом торфу (товщина 

торфу більше 30 см), солончаків – з особливостями солей.  

При переході від масштабу до масштабу змінюється 

направленість генералізації. Так, до масштабу 1:25 000 включно 

основна увага звертається на контурну детальність і передачу 

якісного різноманіття рослинності. На картах масштабу 1:100 000-

1:500 000 відображаються закономірності розміщення рослинних 

угрупувань, значно скорочуються якісні і кількісні характеристики. 

На карті масштабу 1:1 000 000 особлива увага надається передачі 

лише загальних закономірностей (ступеню залісення і заболочення 

місцевості; рисам зональності і вертикальній поясності рослинності; 
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співвідношенню території з природним рослинним покривом і там 

де немає рослинності). При цьому враховується і значимість 

ареалу рослинності  для ландшафту, що визначає необхідність 

введення не тільки основного цензу  відбору, а і додаткових 

(наприклад, на карті масштабу 1:1 000 000 ценз відбору для лісової 

зони 10 мм
2 

, але в районах зі зведеним лісом він знижується до 5 

мм
2 

, а в лісостепу - 2 мм
2 

, чагарникові зарості відображаються 

тільки в тих районах, де вони є характерною особливістю 

ландшафту при цензі контурного відбору – 1 см
2 
). 

Генералізації піддаються і якісно-кількісні характеристики 

рослинності: 

- до масштабу 1:100 000 ліси діляться за складом, вказуються 

основні породи лісу і подається їх кількісна характеристика; 

- на картах масштабу 1:200 000 і 1:500 000 – вказується тільки 

склад; 

- на карті масштабу 1: 1 000 000 – немає характеристики. 

Карти більш дрібних масштабів можуть бути двох видів: з 

основними лісовими масивами і рельєфом, відображеним тільки 

системою горизонталей, (зазвичай їх називають довідковими); і без 

зображення рослинності, але з кольоровою шкалою для 

відображення рельєфу (до них відносяться гіпсометричні і фізико-

географічні). 

Велике значення має контурний рисунок ареалів рослинних 

групувань, так як тільки він передає ландшафтні  особливості 

території. В цьому відношенні  є певні правила: 

- контури природної рослинності мають округлі, м’які форми, 

зазвичай узгоджені з рельєфом місцевості; 

- контури культурної рослинності мають геометрично 



 155 

правильний рисунок; 

- чіткі лінії меж ареалів рослинності або  ґрунту 

використовуються у випадках доброго їх вираження на 

місцевості; в інших випадках використовують пунктирні лінії 

або до відображення поступового переходу від однієї 

рослинної групи до іншої; 

- враховують зв'язок контурів рослинності і ґрунтів з 

особливостями підстилаючої поверхні на локальному, 

районному або регіональному рівнях; такий зв'язок може 

виражатися в різних планових рішеннях; приуроченість лісів 

до балок або водорозділів, розміщення боліт в западинах, 

відображення лишайникової рослинності на підвищених 

ділянках тундри. 

При відображені цього елемента змісту топографічних карт 

географічний підхід і підготовка відповідних редакційних документів 

грають велику роль. 

 

2.5. Відображення населених пунктів 
 

Населенні пункти – обов’язковий елемент змісту 

загальногеографічних карт будь-яких масштабів. Але за повнотою 

зображення населених пунктів карти різного масштабу 

розрізняються дуже сильно. Великомасштабні топографічні карти 

повинні передати: 

- геометрично точне і географічно достовірне положення 

кожного населеного пункту відносно інших елементів 

місцевості; 

- площу і особливості планування населених пунктів; 
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- щільність і характер забудови великих населених пунктів; 

- тип поселення, кількість мешканців, адміністративне 

значення. 

Вимоги до відображення населених пунктів на топографічних 

картах середніх масштабів носять більш загальний характер. Ці 

карти повинні передати: 

- особливості розміщення населених пунктів на території, 

їхню прив’язку до природних умов; 

- характеристики населених пунктів за основними 

параметрами; 

- густоту розміщення населених пунктів у відповідності з 

економічним розвитком регіонів. 

Дрібномасштабні карти передають особливості заселення 

місцевості: 

- розміщення значних населених пунктів і їх характеристики; 

- ступінь заселеності різних районів. 

Незалежно від масштабу загальногеографічних карт прийнята 

єдина класифікація населених пунктів за трьома ознаками: типом 

поселення; кількістю мешканців; територіально-адміністративним 

значенням. 

Всі три характеристики населених пунктів закріплено 

законодавчо. 

За типом поселення пункти поділяють на: міста; селища 

міського типу (робочі, курортні); селища при промислових 

підприємствах і залізничних станціях; селища сільського і дачного 

типу. 

Тип поселення на карті передається накресленням шрифту. 

Місто – це населений пункт, в якому зосереджені промисловість, 
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торгівля і транспорт; місто – зазвичай є культурним, науковим і 

політичним центром. Місту властива велика людність і висока 

густота  забудови. Ландшафт міста характеризується наступними 

ознаками: 

- відносно великими територіальними розмірами;  

- розвинутою мережею міського транспорту (проспекти, 

проїзди, трамвайні колії), позаміського транспорту і 

під’їзних шляхів (залізничні і водні шляхи, автомагістралі), 

мережею електропередач і ліній зв’язку; 

- наявністю околиць міста з робочими і дачними 

поселеннями, приміською зоною. 

Людність міст і селища міського типу характеризуються 

кількістю мешканців в населеному пункті; людність сільських 

поселень і поселень при залізничних станціях – кількістю житлових 

будинків у них. Для карт всіх масштабів виділено єдині градації 

людності населених пунктів.  Для міст встановлено сім градацій: 

- від 1 000 000 і більше до 2 000 і менше мешканців; 

- для сільських поселень - п'ять градацій; від 1 000 і більше 

до окремих дворів. 

Людність населених пунктів передається розміром підпису 

власних назв. Політико-адміністративне значення населених 

пунктів  відмічається виділенням на картах столиць країн, 

адміністративних центрів і населених пунктів з розміщеними  у них 

місцевими органами влади. 

Всі населенні пункти відображаються в їх дійсних площинних 

розмірах. Індивідуальні риси населених пунктів, які проявляються в 

їх структурі, плануванні, і характері забудов, передаються на карті з 

різною детальністю в залежності  від масштабу. Правильною 



 158 

передачею характерних особливостей кожного населеного пункту 

слугують прийоми картографічної генералізації при зображенні 

забудованої території. 

Прийнято виділяти вогнестійку забудову зафарбуванням 

оранжевого кольору. При цьому на карті масштабу 1:10 000 

відображаються всі постійні вогнестійкі будови, на картах 

масштабів 1:25 000-1:50 000 виділяються щільно забудовані 

квартали з вогнестійкою забудовою більше 50 %. На карті 1:100 000 

характер вогнестійкості забудов не відображено, але для великих 

міст (з кількістю мешканців більше 50 000) виділяються ділянки 

найбільш щільної забудови. Великою детальністю відзначаються 

карти масштабу 1:10 000, де вказуються матеріал будинків, їх 

етажність. 

Територіально-адміністративне значення підкреслює 

управлінську роль населеного пункту. Детальність передачі цієї 

характеристики на ТКС різних масштабів істотно варіюється. 

На дрібномасштабних картах на заселених територіях 

відображають тільки міста (з відбором), на малозаселених–  

населені пункти інших категорій. Кількісний відбір населених пунктів 

цілком залежить від масштабу і призначення карти. Класифікаційні 

ознаки населених пунктів на топографічних картах передаються 

розміром і типом шрифта підпису назви. На дрібномасштабних – 

розміром і оконтурюванням пунсонів і типів шрифтів підписів назв. 

Зображення населених пунктів в залежності від масштабів 

карт і площ самих населених пунктів  може бути різним: 

- планове, з виділенням кордонів населеного пункту, 

структури особливостей його планування, чітким 

розміщенням серед інших елементів змісту карти; 
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- контурне, з позначенням зовнішнього контуру і 

відображенням основних планувальних особливостей, з 

виділенням взаємозв’язків між розміщенням населених 

пунктів і положенням інших елементів змісту карти; 

- позамасштабне (пунсони), з відображенням головних 

географічних рис розміщення на місцевості. 

На картах масштабів до 1:25 000 включно – практично всі 

населені пункти відображаються в планових межах. На 

топографічних картах більш дрібного масштабу для великих 

населених пунктів зберігається планове зображення, для – інших 

контурне. Пунсони використовуються для дрібних пунктів уже на 

карті масштабу 1:500 000, а на карті масштабу 1:1 000 000 вони 

стають переважаючими. Процес генералізації населених пунктів на 

топографічних картах направлений на відображення структурних і 

планувальних особливостей пунктів, а також на точність 

розміщення їх по відношенню до інших елементів місцевості. 

При планувальних особливостях розуміють геометричну 

забудову населеного пункту. Розрізняють міста з регулярним і 

нерегулярним плануванням. До міст з регулярним плануванням 

відносяться ті, основна маса кварталів яких представляє собою 

більш менш правильні фігури (прямокутники, трапеції). Регулярне 

планування міст може бути прямокутним, радіальним або 

комбінованим. Прямокутне планування характеризується 

переважанням кварталів, обмежених системою вулиць та 

провулків, які перетинаються під прямим кутом. При радіальному 

плануванні магістральні вулиці ідуть від центру до окраїн по 

радіусу, а проміжні – по замкнутим кривим. 

Регулярне планування зустрічається дуже рідко, воно частіше 
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поєднується з різними формами нерегулярного. Причому, останнє 

займає як правило, невелике місце в плані міста в цілому. 

Більшість випадків поєднання регулярного планування з 

елементами нерегулярного спостерігається при «захопленні» міста 

близьких сільських поселень або у зв’язку з природними 

особливостями місцевості (долини річок, масиви лісу). 

Місто має нерегулярне планування тоді, коли його планові 

обриси представляють собою неправильні фігури, розкидані 

безсистемно на площі міста. Виникнення нерегулярного 

планування міст можна пояснити стихійною забудовою у 

визначених історичних і природних умовах. 

Територіальна організація сучасних сільських поселень дуже 

часто має регулярне планування, особливо це стосується великих 

населених пунктів. Планування середніх і дрібних сільських 

населених пунктів тісно пов’язано з природними особливостями 

місцевості, а також з характером освоєння території. Зазвичай 

сільські населенні пункти розміщуються уздовж берегу річки або на 

березі озера, на підвищеннях або на плоских водорозділах, уздовж 

доріг. Таке поєднання з місцевістю обов’язково враховується в 

процесі генералізації. Середнім і дрібним сільським поселенням 

більш властиві криволінійні обриси рядів забудови. Найбільш 

поширене планування таких пунктів – рядова і ділянкова. 

Якщо населений пункт складається із невеликої кількості 

дворів, розміщених в якому-небудь іншому порядку, або без 

всякого порядку (хаотично), то таке планування відноситься до 

ділянкової. Якщо двори побудовані уздовж лінії, то – рядова, яка в 

свою чергу, може бути відкритою, закритою і перехідною. Рядове 

закрите планування – двостороннє, тобто таке, при якій тилові 
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частини дворищ двох рядів побудов сполучені, відповідно відкрита 

– одностороння. Рядова перехідна структура є комбінацією 

відкритого і закритого планування. Ряд буде одностороннім, якщо 

побудови розміщені по одну сторону дороги, і двосторонні – при 

забудові по дві сторони дороги. 

Під структурою населених пунктів розуміють виділення 

житлових кварталів, промислових зон, території зелених 

насаджень. Крім того, зображають великі промислові об’єкти і 

об’єкти соціально-культурного призначення, а також значні об’єкти, 

які визначають загальний вигляд населеного пункту. Особливу 

увагу приділяють відображенню природних об’єктів – рік, озер, 

ровів, обривів, парків, окремих ареалів зелених насаджень. При 

генералізації намагаються підкреслити вплив природних умов на 

структурну індивідуальність населеного пункту. 

Забудова міських кварталів  може бути суцільною (майже без 

розривів між будовами), щільною (з невеликими проміжками між 

будинками) і розосередженою (будови розкидані  на значній 

відстані одна від одної). Щільна і розосереджена забудова 

характерна  для малих і середніх міст, приміської зони та селищ. 

Зазвичай в містах застосовується рядова забудова, але має місце, 

так звана, «рядкова» забудова. При «рядковій» забудові великі вісі 

будови, розміщені незалежно від напряму зовнішнього контуру 

кварталу. 

Навіть на картах великого масштабу не всі населенні пункти 

можуть бути детально відображені. В цьому відношенні розроблені 

певні правила. На карті масштабу  1:10 000  відображається  

кожний  будинок,  а на карті  масштабу 1:25 000 можливе 

об’єднання близько розміщених будинків, на картах масштабу    



 162 

1:50 000 - 1:100 000 виділяються квартали (їх крайні  лінії точно 

співпадають з дійсними межами забудов, але кількість будинків в 

кожному кварталі -  довільне). 

В середніх масштабах можна відобразити тільки загально-

планувальні особливості населених пунктів, однак зв'язок їх 

розміщення з особливостями місцевості відображаються 

правдоподібно, у відповідності з ландшафтними особливостями: 

наприклад, витягнуті обриси населених пунктів уздовж долин річок 

або ровів, компактні обриси населених пунктів у зв’язку з горбистою 

місцевістю, розселення на визначених висотних ступеням або на 

схилах в горах. 

По мірі зменшення масштабу зберігаються тільки зовнішні 

контури населених пунктів, при цьому особливо підкреслюються їх 

індивідуальні особливості, які викликанні ландшафтом місцевості. 

Мінімальний площинний  розмір населеного пункту при його 

відображенні на карті складає 4 мм
2 

. При менших розмірах 

населених пунктів переходять до умовних зображень пунсоном. 

Така межа  встановлюється на карті масштабу 1:500 000, а на 

картах масштабу 1:1 000 000 основна маса населених пунктів 

відображається пунсонами. На більш дрібних масштабах контурний 

знак можуть мати тільки окремі, найбільші міста. 

Співпорядкованість населених пунктів  по значимості передається 

розміром і рисунком пунсону. 

Правила генералізації для структурно-планового відображення 

населених пунктів відпрацьовані: 

- відбір вулиць (у порядку: магістральні, планово-утворюючі, 

дорожні розв’язки, внутрішні зв’язки); 

- узагальнення кварталів (прямі, округлі, ломані або інші 
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сполучення вулиць); 

- перебільшення ширини вулиць за значимістю (наскрізний 

проїзд через населений пункт); 

- відбір значущих будинків (етажністю, культурністю,  

промисловим значенням); 

- об’єднання будинків в квартали; 

- виділення природних об’єктів всередині населених пунктів; 

- обов’язкове достовірне розміщення контуру населеного 

пункту відносно інших елементів змісту карти; 

- виділення в населеному пункті життєво важливих об’єктів 

(промислових, культових); 

Правила розміщення пунсонів відносно інших елементів 

місцевості: 

- пунсони пунктів, які розміщені на березі (моря, озера, 

водосховища або річки), повинні бути розміщені поблизу 

берегової смуги (просвіт 0,2 мм); 

- пунсони пунктів, які розміщені  по одну сторону дороги, 

повинні дотикатись лінії дороги; 

- пунсони належні до певних висотних ступенів або окремих 

форм рельєфу; 

- допускаються зміщення пунсонів відносно інших елементів 

змісту карти; 

- розміщення населених пунктів по дві сторони річки або 

дороги – зазвичай пунсон ставиться по місцеположенню 

центральної частини населеного пункту. 

Неможливо встановити правила на всі випадки розміщення 

пунсонів населених пунктів. Багато залежить від призначення карт 

і, зокрема, від прийнятих розмірів пунсону. Але у всіх випадках 
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намагаються підкреслити особливості розміщення поселень 

відносно провідних природних об’єктів.  

Всі без виключення населенні пункти передаються на 

топографічних картах до масштабу 1:50 000 включно. На карті 

масштабу 1:100 000 можливе виключення окремих хуторів і дворів 

в районах масової безсистемної забудови. Але  всі значимі 

населені пункти, які мають власні назви (і поштову адресу), 

присутні. На карті масштабу 1:200 000 близько розміщенні  села 

можуть об’єднуватися в один об’єкт з назвою населеного пункту. На 

топографічних картах масштабу 1:500 000 і 1:1 000 000 

проводиться відбір населених пунктів. Для цього встановлюються 

норми відбору (кількість пунктів на одиницю площу карти). І 

визначаються цензи відбору (кількісні і якісні показники пункту, по 

якому здійснюється відбір).  В результаті відбору на карті масштабу 

1:500 000 в густозаселених районах залишається тільки 30% всіх 

населених пунктів, а на карті масштабу 1:1 000 000 – до 10-15%. На 

картах дрібного масштабу відбір населених пунктів дуже високий. 

Він визначається призначенням карти, зокрема, характером і 

використанням в якості стінного або настільного посібника. 

Основою науково достовірного відбору населених пунктів для 

їх нанесення на карту служить районування території за ступенем 

заселеності. При цьому враховується ряд показників, серед яких 

основні: тип поселення, характерний для місцевості; значення 

населеного пункту для даного району (кількість мешканців, 

економіка, адміністративно-господарське значення), щільність 

забудови (відстань між населеними пунктами). При районуванні 

визначається також географічні можливості карти (кількість 

населених пунктів, які можна розмістити і підписати на 1 дм
2
 карти).   



 165 

Для густозаселених районів відбір значний, а для 

малозаселених  - відображаються практично всі населенні пункти. 

Але визначене коректування загальних показників відбору 

населених пунктів проводиться також в районах з однаковою 

ступеню заселеності. 

Цензовий відбір населених пунктів у відповідності з 

встановленими нормами відбору проводиться за якісними і 

кількісними характеристиками населених пунктів. 

Цензовий відбір враховує наступні характеристики населених 

пунктів: тип поселення, кількість мешканців, адміністративне 

значення, економічний потенціал, наявність історичних, культурних 

і релігійних пам’ятників, розміщення відносно основних дорожніх 

магістралей. Відповідно критерії для цензового відбору для районів 

встановлюються в процесі створення Зміст топографічних карт в 

значній мірі уніфіковано. Основними документами слугують таблиці 

умовних знаків, інструкції і настанови, використання яких є 

обов'язковим для всіх підприємств, які виконують польові і 

складальні роботи. 

Наявність загальних документів має велике значення для 

уніфікації топографічних карт, їх порівняння і можливості 

використання для створення суміжних карт. 

Топографічні карти з відповідним масштабом і повнотою 

відображають сучасний стан місцевості, її типові риси і характерні 

особливості, забезпечуючи при цьому проведення вимірювальних і 

картометричних робіт потрібної точності. Детальність і напрям 

зображення кожного елемента визначається прийнятою 

класифікацією і системою додаткових якісних і кількісних 

показників. Підхід до зображення окремих елементів не однаковий. 
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Виділяються найбільш істотні ознаки з врахуванням використання 

карт в різних галузях господарства і оборони країни. 

На всіх топографічних картах відображені елементи 

геодезичної основи – пункти планового і висотного обґрунтування. 

Незалежно від масштабу відображаються пункти державної 

геодезичної  мережі. Детальність нанесення  решти пунктів 

залежить від масштабу карти. 

Карти різних масштабів відрізняються ступенем генералізації, 

тобто числом класифікаційних ступенів зображувальних елементів, 

складністю їх контурів, відбором і виключенням окремих елементів 

змісту. Відповідні вимоги і методичні вказівки включені в нормативні 

документи. Дякуючи сполученню графічної і змістової генералізації 

карти дають детальне зображення природних і антропогенних рис 

ландшафту на визначеному масштабним рівнем і зберігають добру 

читаність. 

 

2.1. Зображення узбережжя 
 

Положення берегової лінії морів на топографічних картах 

відповідають лінії урізів води при найбільшому високому її рівні під 

час припливу, а при відсутності припливно-відпливних явищ (або 

незначних припливах до 5 м) – лінії прибою. 

Береги з приливно-відпливними явищами віднесені до розряду 

тих, що  висихають, для яких спеціальними умовними знаками 

виділені припливно-відпливні смуги із вказівкою характеру ґрунту 

цих смуг (піщані, мулисті, скалисті і т.д.) Нижня межа приливно-

відпливних смуг відповідає береговій лінії, відображеній на 

морських навігаційних картах (найнищий стан води). Від цієї лінії 
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відраховуються глибини, які викреслюються системою ізобат. Для 

безприливних морів положення берегової лінії на топографічних і 

навігаційних картах співпадає. Береги поділяються на: 

- пологі і обривисті; 

- з пляжем і без пляжу. 

До узбережжя відноситься смуга (до 5 км шириною) взаємодії 

суші і моря та включає: 

- частину суші, яка безпосередньо взаємодіє із морем; 

- берегову лінію; 

- частину моря, яка безпосередньо взаємодіє із сушею. 

На великомасштабних топографічних картах  узбережжя 

зображується детально, на середньомасштабних картах – зі 

значним узагальненням, на дрібномасштабних картах проводиться 

тільки розділова лінія «суша-море». 

Узбережжя зображується у відповідності з природними 

процесами та навігаційними умовами. При незначній загальній 

ширині узбережжя нерідко виникають деякі проблеми у його 

плановому відображенні. 

Основний елемент узбережжя – накреслення берегової лінії. В 

природі її положення мінливе (багатолітні, внутрішньо рокові, 

припливно-відпливні та інші коливання). На ТКС вона зображається 

при найбільш високому стоянні води (на багатолітньому рівні). Таке 

умовне положення берегової лінії не передає її планового 

переміщення при розвитку припливно-відпливних і згонно-нагонних 

явищах. Висотне положення берегової лінії на ТКС відповідає 

найвищій середньо багатолітній характеристиці для кожної  

акваторії. 

Класифікація берегової лінії при її зображенні на картах носить 
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комплексний характер і враховує: динаміку положення лінії, 

особливості її планового окреслення і характер прилеглої суші. 

Класифікація єдина для карт всіх масштабів. Але можливість 

врахування цієї класифікації в графічному рисунку напряму 

залежить від масштабу карти. У великих масштабах тип берегу 

передається зображенням невеликих деталей; в дрібних – 

розробляються особливі прийоми генералізації, які направлені на 

виділення генетичних рис берегів. 

На ТКС прийнятий поділ берегової лінії на постійну і 

невизначену. Перша – відповідає лінії урізу води при найбільш 

високому її рівні в тих випадках, коли вона добре ідентифікується 

на місцевості; друга – у випадках утрудненого її проведення 

(наприклад на низинних територіях, які періодично затоплюються). 

Поряд з береговою лінією зі сторони моря виділяється смуга 

осушки – ділянка узбережжя, яка висихає в період відпливу. Якщо 

на топографічних картах її ширина більше 2 мм – зона осушки 

характеризується особливими умовними знаками періодично 

висихаючого ґрунту (піщаний, піщано-кам’янистий, скалистий і т.д.). 

На ТКС характеризуються особливості берегу з точки зору 

навігації (наприклад, берегові мілини). При недостатній вивченості 

місцевості, але несприятливих прогнозах для проведення судів 

виділяються небезпечні береги. Для відповідної характеристики 

дна морів і відображення доступності берегів зі сторони моря 

системою умовних знаків відмічаються навігаційні небезпеки 

(скали, рифи, камінці і т.д.). В узбережній зоні морів проводяться 

ізобати. Причому шкала глибин відрізняється за інтервалами від 

шкали висот, яка використовується при зображення рельєфу суші. 

Інтервали між ізобатами зазвичай подвоюються (наприклад, 2.5, 5, 
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10, 20, 50, 100, 200). 

Берегова зона зі сторони суші на ТКС передається із 

врахуванням особливостей рельєфу місцевості. Виділяються: 

обривисті і скалисті береги; без пляжу або з пляжем, які не 

виражаються в масштабі карти; наявність берегових валів і т.д.  

Детальність характеристики берегової зони визначаються 

масштабом ТКС. На оглядово-топографічних картах вона 

передається зі значним узагальненням, а на дрібномасштабних 

присутня тільки берегова лінія. Дуже важливо, що при зменшенні 

масштабу карти плановий рисунок берегової лінії передає її 

походження і умови розвитку. Тому використовуються додаткові 

класифікації берегової лінії за морфологічними і динамічними 

ознаками. В класифікації відмічається генетичний тип берегу 

(денудаційно-абразивний, абразивний, абразивно-акумулятивний і 

т.д.) та стадія їх розвитку (рівні, розчленовані, вирівняні під дією 

прибою і т.д.). Кожний тип берегу має  свій плановий рисунок, який 

передається  характерним рисунком звивистості берегової лінії, 

плавними або різкими контурами. Чим дрібніший масштаб карти, 

тим більше значення набуває географічно грамотна генералізація 

берегової лінії. Графічним рисунком підкреслюються абразивні, або 

корінні береги (наступ моря на сушу) і акумулятивні, або наносні 

береги (відступ моря). Окремо виділяються льодові береги в 

районах сповзання берегів до моря і утворення льодових обривів, 

вироблені графічні прийоми відображення умов розвитку і 

особливостей берегових форм і для карт  дрібних масштабів. 

Корінні береги поширені в районах, де до моря примикають 

території з горбистими або гірським рельєфом. Вони складені 

стійкими до розмиву породами, і рисунок берегової лінії 



 170 

узгоджуються з рельєфом суші. В районах низовинного узбережжя 

утворюються береги наносного типу. Їх накреслення відрізняється в 

залежності від інтенсивності узбережних процесів і особливостей 

геологічної будови місцевості. 

В деталях рисунок берегової лінії передається у великих 

масштабах;  у  середніх – істотно узагальнена лінія берега передає 

його тип; у дрібних – детальність рисунка залежить від призначення 

карти, але можна передати тільки головні генетичні риси. Типи 

берегів за характером звивистості і плановим рисунком мають 

регіональне вираження і різні перехідні форми. При зменшені 

масштабу підкреслюються характерні деталі. Для корінних берегів  

- значна звивистість, накреслення якої узгоджено з формами 

рельєфу узбережжя. Для наносних берегів важливо зберегти 

зовнішні обриси форм рельєфу. Характерний рисунок також мають 

фіордові, лагунні, лиманні, рифові, шхерні і інші типи берегів. При 

зображенні берегової лінії важливо плавною або зазубреною лінією 

передати діяльність моря. Лінія може бути зубчатою, плавною, 

овальною, прямою і т.д. При спрощені рисунка лінії необхідно 

передавати характерну для кожного типу берега звивистість. 

При визначені основних правил зображення узбережжя на 

загально- географічних картах різних масштабів потрібний 

географічний підхід. Провідною картографічною ознакою слугує 

форма берегу в плані та в профілі. Походження і розвиток берегів 

має велике значення, але все ж в графічному зображенні відходить 

на другий план.  Береги різного походження можуть мати подібні 

обриси. Для виділення «типів» берегів вказані основні правила 

зображення. Однак в природі дужа багато змішаних, «перехідних» 

форм берегів. Тому проведення берегової лінії на карті завжди 
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потребує знайомства з геологічними і тектонічними особливостями 

розвитку території і розрахунком руйнівної дії морських хвиль. 

 

2.2. Зображення гідрографічної мережі 
 

Гідрографічна мережа,  яка включає річкові системи, озера і 

водосховища, – основний каркас  території для побудови 

картографічного зображення в будь-якому масштабі. Тому цей 

елемент змісту загально- географічних карт наноситься з 

максимальною для конкретного масштабу точністю. З рисунком  

гідрографічної мережі узгоджується зображення рельєфу, 

розміщення ареалів рослинності, положення населених пунктів і 

доріг. Повне і географічно коректне зображення гідрографічної 

мережі визначає зовнішній вигляд ландшафтів на картах будь-якого 

масштабу.   

Із елементів гідрографії на картах відображаються:  річки, 

озера, штучні водойми, канали, природні і штучні джерела. 

Річкова мережа. Зображення і генералізація річкової мережі на 

картах всього масштабного ряду здійснюється із врахуванням 

провідних ознак: будови річкової мережі за водозбірними 

басейнами; протяжності водних артерій; їх зв’язку з підстилаючою 

поверхнею; міцністю і постійністю потоку. 

Проблеми зображення річкової мережі на картах визначаються 

рядом моментів. Особливості структури річкових систем 

передаються не тільки головними водними артеріями, але і багато 

численними притоками, особливо в зоні живлення річок. В то же 

час на картах більшості масштабів невеликі ріки не зображуються. 

Зв'язок з місцевістю (головним чином, з рельєфом) потребує 

збереження мінімальних деталей планового рисунка протікання 
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річок. При цьому відображається поздовжний і поперечний профіль 

долини річки, звивистість і розчленованість русел, міцність і стадія 

розвитку найбільш водного потоку. Однак річкові долини і русла 

річок часто не можуть бути передані в масштабі карти і потребують 

додаткових картографічних прийомів їх відображення. Існують 

індивідуальні особливості протікання річок, для яких потрібні 

відповідні умовні позначення. 

Потужність потоку (ширина, глибина, швидкість течії) потребує 

не тільки графічного зображення, але і кількісної характеристики; 

тому на карті присутні необхідні цифрові позначення. Рівень води в 

річках змінюється в багатолітньому і в циклі всередині року. Тому 

при створені загально-географічних карт різних масштабів 

встановлені особливі прийоми генералізації річкової мережі. Вони 

направлені на наочне відображення річкової мережі в цілому, 

виявлені типових особливостей річок району картографування, 

підкреслення взаємозв’язку річок з рельєфом місцевості і іншими 

елементами ландшафту. Генералізація річок пов’язана з відбором 

річок, узагальненням планового рисунка їх русел, правилами 

використання прийомів позамасштабного зображення і 

використанням додаткових позначень.  

Причому правила генералізації застосовуються до умовного 

рисунку річкової мережі на період найбільш низького стояння води 

– межені, яка в різних географічних районах випадає в різні 

календарні терміни. 

Відбір річок при створені карт будь-якого масштабу визначає 

повноту відображення річкових систем. Для ТКС встановлений 

чіткий ценз відбору - 1 см довжини в масштабі на картах великого 

масштабу; 1,5 см – для карт масштабу 1:500 000 і 1:1 000 000, 
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озера і інші водойми площею більше 1 мм
2  

в масштабі карти. 

Для карт настільного використання він зберігається в 1,5-2 см 

в масштабі карти. На настінних картах, які вимагають наочності, 

ценз відбору збільшується і може складати 4-10 см в масштабі 

карти. Таким чином, детальність зображення річкової мережі на 

картах різних масштабів істотно розрізняється, звідси, і можливості 

відображення водозабезпеченості території також різні. На 

великомасштабних картах присутні невеликі річки і джерела до 10 

км довжиною, на дрібномасштабних – середні за протяжністю річки 

(до 100 км довжиною), а в окремих випадках – тільки основні водні 

артерії. 

Встановлений для карт конкретного масштабу ценз відбору 

використовується в якості основного критерію, він може 

змінюватися у відповідності з географічними особливостями 

місцевості. Ценз відбору зменшується в ряді випадків. Наприклад, 

якщо для даної території взагалі характерні тільки невеликі річки; 

необхідно підкреслити характер живлення основної річки – її 

витоки; мала річка відображає проточність великого озера, Можливі 

зменшення критеріїв відбору і при особливому значені малої річки, 

у випадку якщо на ній розміщені значимі культурні або історичні 

об’єкти. Підвищення цензу відбору проводиться рідко: при 

накопичені малих водотоків в добре обводненій місцевості або при 

паралельному протікання водотоків. 

Умовно можна говорити, що на великомасштабних картах 

відображені малі річки (менше 10 км довжиною), на картах середніх 

масштабів – середні (10-100 км довжиною), на дрібномасштабних – 

великі (більше 100 км довжиною). На картах топографічних 

масштабів особливу увагу звертають на зображення витоку, 
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середнього протікання  і гирла. При зображені витоку стараються 

підкреслити характер живлення: мережу дрібних водотоків, 

заболоченість місцевості, проточне або стічне озеро, джерела. 

Середня течія передається рисунком меандр: прямолінійна течія 

або згладжені меандри говорять про розвиток глибинної або 

бокової ерозії; чітко виражені меандри  - про наявність бокової 

ерозії і акумуляції; «перехвачені» в основі меандри і наявність в 

руслах річок стариць свідчить про превалювання процесу 

акумуляції. В гирловій частині підкреслюється тип дельти, наявність 

естуарій, особливості лагун. А на дрібномасштабних картах рисунок 

звивистості річок набуває досить умовні риси. 

Однак у всіх можливих випадках намагаються підкреслити 

«типовість» рисунка річкової мережі для даного ландшафту. В цих 

випадках нерідко використовують прийом спрощення графічного 

зображення: підкресленого узгодженням русел річок і рельєфу. 

По мірі зменшення масштабів карт і виключення невеликих 

річок з’являється можливість наочного відображення особливостей 

будови річкових систем, характерних для значних територій. Це 

видно уже на картах середніх масштабів, але особливо 

проявляється при дрібномасштабному картографуванні. Прийнято 

визначати густоту річкової мережі. Коефіцієнт густоти річкової 

мережі – це відношення сумарної довжини всіх річок району до його 

площини. Перед складанням карти зазвичай проводиться 

попереднє районування території за густотою річкової мережі, і 

уточнюються цензи відбору для кожного району. Це дозволяє 

зберегти співставленість водозабезпеченості території значної 

площі.  Найбільш поширені типи річкової системи по густоті 

наведені в таблиці 2.2.1. 
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Таблиця 2.2.1     

Відмінність річкових систем за густотою 

Тип річкової 
системи по 

районах 

Коефіцієнт К  на 
великомасштабних 

картах  

Відображення густоти річкової 
мережі на карті масштабу     

1:1 000 000 

ценз відбору 
річок 0,5 см 

ценз відбору 
річок  
 1 см 

Кавказький 0,83 0,3 0,14 

Північно-
Європейський 

0,54 0,32 0,22 

Приволзький  0,34 0,25 0,19 

Донецький 0,1 0,1 0,09 

 

При використанні загальних рекомендацій по визначенню типу 

річкової мережі по густоті необхідний географічний підхід, так як 

потрібно врахувати переважаючу довжину річок місцевості. Так, в 

гірських районах з дуже густою річковою мережею переважають 

малі річки, а в рівнинних – середньої величини. При однаковому 

коефіцієнті густоти річкової мережі для гірських і рівнинних 

територій неможна використовувати єдиний ценз відбору, так як в 

гірських районах в такому випадку виключається більшість річок і 

добре обводнена територія буде відображена слабо обводненою.  

Для графічного зображення річкової мережі встановлюється  її 

типовий рисунок для кожної місцевості. В першу чергу, він залежить 

від клімату, геологічної будови території та характеру рельєфу. 

Рисунок річкової мережі складається із основного водотоку і приток 

різних порядків, планових особливостей поєднання їх в одну 

систему, включення в річкову систему, інших водних об’єктів. На 

ТКС присутні притоки 6-10 порядку, але систему в цілому оглянути 

неможливо. На дрібномасштабних картах відображаються притоки 
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2-5 порядків. На топографічних картах планове зображення річкової 

мережі узгоджується з місцевими особливостями. На 

дрібномасштабних картах передаються загальні риси системи і 

характер ландшафту, оскільки тип річкових систем і їх плановий 

рисунок напряму пов'язаний з геолого-тектонічними і 

геоморфологічними особливостями території. Розрізняють різний 

рисунок річкових систем. Виділяють: деревовидну, стовбурову, 

паралельну, решітчасту, лабіринтоподібну, віялову і інші системи. 

Їх назви передають риси планового рисунка, який повинен бути 

збережений при генералізації і присутній на картах будь-якого 

масштабу. Це досягається географічно обґрунтованим відбором 

приток, виділенням основних річок, збереженням характерного кута 

сполучення притоку і основної річки. На топографічних картах у 

відповідності з можливостями масштабу зберігаються деталі 

природного рисунка річкових систем. На дрібномасштабних  - 

річкові системи в цілому мають самостійний оригінальний рисунок, 

в який окремими частинами можуть входити «типи річкових 

систем». В табл. 2.2.2 наведена картографічна класифікація 

річкових систем за типами.  

Таблиця 2.2.2 

Картографічні типи річкових систем 

Тип річкової 
системи 

Планові особливості і структури річкової 
системи 

Деревовидний Складається із багатьох рік і приток, які течуть 
в різних напрямках; в дрібних масштабах 
потрібний рівномірний відбір річок 
встановленої довжини на всій протяжності 
басейну 

Стовбуровий Головна річка протікає в пониженні між 
нахиленими один до одного поверхнями і 
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приймає з обох сторін відносно короткі прямі 
притоки; в дрібних масштабах зберігається 
частина приток (нижча норми відбору) 

Паралельний  Річки течуть в одну сторону, головна річка не 
виділяється серед приток; збереження  
прямолінійності протікання і паралельності 
накреслення характерно для карт всіх 
масштабів 

Лабіринтоподібний Сукупність рік, які володіють великої 
звивистістю і невизначеністю головного русла 
із-за наявності  багатьох стариць і приток; 
озерно-річкові системи відображають 
заболоченість місцевості; в дрібних масштабах 
– намагаються виділити головні водотоки і 
ділянки річок, які поєднують значні озера 

Ришітчастий Паралельне і перпендикулярне розміщення 
долин річок; примикання долин річок майже під 
прямим кутом; в дрібних масштабах – 
збереження вигляду «решітки» 

Віялоподібний  Річкові системи засушливих областей, де води 
повністю забираються на зрошення 

 

Звивистість  русла  називається  гідрографічною, звивистість 

долини річок – орографічною. Ступінь гідрографічної звивистості 

відображає стадію розвитку річки. Як правило, вона мінімальна у 

верхах, середня по течії річки і максимальна у западині. 

Орографічна звивистість пов’язана з геолого- тектонічними  і 

геоморфологічними особливостями місцевості. Рівнинні річки 

мають добре виражену звивистість; гірські – зазвичай прямолінійні. 

При відображенні звивистості керуються двома показниками: 

коефіцієнтом звивистості і співвідношенням «розмір-форма» 

звивин. За міру звивистості приймається відношення довжини 

звивистості лінії ділянки річки до  довжини прямої лінії, яка 

сполучає крайні точки цієї ділянки. Самі ділянки річки вибираються 
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у відповідності з орографічною звивистістю. Знання гідрографічного 

коефіцієнту звивистості дозволяє відобразити ступінь звивистості 

(від корегувати неминуче вирівнювання звивистості лінії) на різних 

ділянках протікання річки. Детальність рисовки звивистості лінії 

річки залежить від масштабу і умовного віку річки або її окремої 

ділянки (молодий, середній, старий). Перші мають спрямлене 

русло, для інших коефіцієнт звивистості – 1,5-2, для третіх – 3 і 

вище. Протікання річки утворює меандри різного розміру і рисунка, 

в розширених долинах і пониззях річок з’являються стариці, другі 

русла і т.д. При генералізації: 

- встановлюється розмір меандр, що відображаються (в мм у 

основи меандр); 

- виключаються меандри меншого розміру, розмір 

зображених меандр можна збільшити; 

- встановлюється характерна форма меандр (округла, кутова, 

і т.д.); при зменшенні масштабу форма меандр зберігається; 

- визначаються можливості зображення ускладненого русла 

(друге  русло, система стариць) і встановлюється для них 

розміри. 

Наближена до дійсності звивистість річки може бути 

відображена тільки на картах великого масштабу. Чим дрібніший 

масштаб карти, тим більше узагальнюється (спрямляється) рисунок 

річок. На середньомасштабних картах відображено ступінь 

гідрографічної звивистості і виділена орографічна звивистість. При 

подальшому зменшенні масштабу зберігаються тільки основні риси 

гідрографічної звивистості, а пріоритетне значення набуває 

орографічна звивистість. Очевидно, що в процесі генералізації 

зменшується довжина річок: на карті масштабу 1:1 000 000 їх 
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протяжність складає 60-70% від дійсної, а на дрібномасштабних 

зберігається тільки зорове співвідношення між довжиною основних 

річок. 

По ширині (на період межені) річки прийнято ділити на вузькі 

(до 60 м), середні (60-300 м) і широкі (більше 300 м). Ширина 

більшості річок не може бути відображена в масштабі навіть на 

топографічних картах. На дрібномасштабних картах вона 

збільшується в багато разів для досягнення наочності зображення. 

На топографічних картах суші річки по ширині зображуються 

трьома прийомами: однією позамасштабною лінією, подвійною 

позамасштабною лінією (з просвітом 0,3 мм) і в масштабі карти.  

 

Відповідні критерії для поділу річок по ширині наведені в табл. 

2.2.3.     

Таблиця 2.2.3.        

Зображення ширини річки в одну лінію,  

в дві лінії і в масштабі карти 

Масштаб кари Ширина річки, що зображується 

однією лінією, 
м 

двома лініями, 
м 

в масштабі 
карти, м 

1:25 000 менше 5 від 5 до 15 більше 15 

1:50 000 менше 5 від 5 до 30 більше 30 

1:100 000 менше 10 від 10 до 60 більше 60 

1:200 000 менше 100 від 100 до 300 більше 300 

1:1 000 000 менше 300 від 300 до 500 більше 500 

 

На дрібномасштабних картах можливість зображення річок у 

відповідності з їх дійсною шириною практично виключено. 

Головним є відображення шириною лінії співпорядкованості річок. В 

цьому відношенні викликає цікавість досвід створення карт для 
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вищої школи, де для річок передбачено двопланове зображення – 

звивисте русло з меандрами, старицями островами чітко 

виділяється на широкій узагальненій стрічці річки, яку можна 

розгледіти з відстані. Причому потовщення умовного знаку річки 

(ширина стрічки) проводиться в дві сторони від вісі русла. 

Річкові природні системи – один із найбільших динамічних 

об’єктів ландшафту. При умовному їх зображені на період межені 

неможливо виключити додаткові класифікації.  

 Положення берегової лінії рік і озер відображають на 

меженному рівні. Показники урізів води на річках і озерах також 

приводяться до одного багатолітнього меженного рівня.  На відміну 

від цього, урізи води у водосховищах вказуються у відповідності з 

рівнем нормального підпірного горизонту. 

За постійністю водного потоку річки поділяються на постійні і 

пересихаючі. До перших відносяться річки, які мають стік на протязі 

всього року, до  інших – річки з різнорідним режимом, які 

припиняють стік на певний визначений період. Русла періодичного 

стоку відмічаються знаком сухих русел. Додатково режим річок 

характеризується площею розливів – спеціальним умовним знаком 

відображаються ділянки, які затоплюються в період паводку. 

Місцеві умови течії річки виділяються умовним знаком підземних 

ділянок річок, які пропадають, наприклад, в карстових районах, де 

існують підземні русла. 

Для ТКС своя система умовних позначень передбачена і для 

характеристики берегу річки і рельєфу її дна. Відображаються 

скалисті, обривисті береги, наявність пляжу, водопаду, і т.д. Для 

основних річок передбачені кількісні  характеристики – уріз води, 

швидкість течії, ширина і глибина русел і характер ґрунту. На 
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дрібномасштабних картах дані про потужність водного потоку і 

особливості річок не наводяться. 

В маловодних районах за додатковими підписами можна 

визначити якість води в річках і озерах (прісні, солоні і гірко-солоні). 

В посушливих районах особливо відображаються всі 

пристосування для збору води (дощові ями, копани і т.п.) і всі 

колодязі з вказівкою якості води і дебита. Детально відображається 

іригаційна система.  

Основна різниця будови річкової мережі на картах 

топографічних масштабів і дрібномасштабних наведені в табл. 

2.2.4. 

 

Таблиця 2.2.4 

Відображення річкової мережі на загальногеографічних картах 

 Топографічні карти Дрібномасштабні карти 

Розмір ценз відбору 1-1,5 см в 
масштабі карти; 
клас річки:  середні і 
малі річки 

ценз відбору 5-10 см; 
великі і середні річки 

Структура локальні і місцеві 
особливості будови;  
«розмір-форма» 
гідрографічних звивин; 
відображення витоку, 
середня течія, гирло 

регіональні  особливості 
річкових систем; 
орографічна звивистість; 
гідрографічна 
звивистість 
гідрографічний тип 
річкової системи 

Характеристики ширина русла 
(масштаб ширини 
русла), швидкість течії, 
уріз води, глибина, 
характер берегів і дна 
русла крупних рік 

співпорядкованість річок 
в загальній системі; 
умовне зображення 
«потужності» потоку 
шириною стрічки 
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Озера.     

При зображені озер виникають істотні питання відбору за їх 

величиною, правилах зображення берегової лінії озер і 

відображення особливостей надто заозерних територій. 

Для топографічних карт суші встановлений чіткий ценз відбору 

за площею – 2 мм
2
 в масштабі карти. Критерії відбору –площа на 

період межені, значення озера  як орієнтира, значення озера для 

господарства країни і включення озера в природну систему 

(наприклад, озерно-річкова система). Загальний критерій відбору 

озера свідчить про те, що на топографічну карту попадають озера 

істотно різної величини. Так, на карті масштабу 1:25 000 присутні 

всі малі озера площею більше 0,1 км
2
, а на карті масштабу           

1:1 000 000 – більше 4 км
2
. Всі середні за розмірами і великі озера 

відображаються на топографічних картах в масштабі. Найбільші 

проблеми пов’язані з відображенням надто заозернених територій, 

де малі озера представляють  вирізняючу рису ландшафту 

(карстові озера, моренні, старичні, провальні). В таких випадках 

поводиться кількісний відбір озер, а площа відображених озер  на 

карті перебільшується. Цей прийом дозволяє зорово зберегти 

співвідношення площ водної поверхні і суші. Але недопустимо 

об’єднувати декілька озер в один контур, так як при цьому 

порушується характерний для ландшафту контурний рисунок 

озерних котловин. У випадку накопичення дрібних озер доцільно 

вводити особливий «точковий» знак. Незалежно від розмірів на 

топографічних картах наносяться особливо важливі об’єкти: озера, 

які мають промислове або лікувальне значення; прісні озера в 

посушливих районах; озера у витоках річок. Допускається також 

перебільшення їхніх розмірів. 
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При графічному зображенні окремих озер або при 

відображенні особливостей заозернених територій приймає участь 

ряд показників: ландшафті особливості розміщення озер; розміри 

озер, які переважають; характерна форма контуру озер; 

особливості режиму живлення; зв'язок з річковою системою; якість 

води. 

Для збереження географічної правдоподібності характеру 

заозерненості враховуються основні закономірності розміщення 

озер, які пов’язані з геолого-тектонічними і геоморфологічними 

особливостями місцевості (озерно-річкові, болотно-річні). Однією із 

задач картографування в таких випадках є дотримання 

співвідношення «суша-вода», яка може бути порушена як при 

відборі озер за їх параметрами, так і спрощені контурів озер або 

виключення із відображення малих річок. Чим дрібніший масштаб 

загальногеографічної карти, тим більша умовність відображення 

заозерненості території. В низинній місцевості малі озера інколи 

взагалі не наносять, а особливості ландшафту передають 

загальним знаком заболоченості. 

Контур озер залежить від ступені вираженності озерної 

котловини і особливостей водного режиму озер. У постійних озер 

(які не пересихають і не змінюють площу акваторії в межень) контур 

практично співпадає або повторює за рисунком  контур озерних 

котловин. Особливо чіткий контур у гірських озер. На підвищених 

територіях рисунок контуру узгоджується із мезоформами рельєфу. 

В засушливих районах контур озера сильно відрізняється від 

контуру котловини. При сильному сезонному зміні контуру озера 

або його періодичному висиханні озеро відноситься до 

пересихаючих об’єктів. В цих випадках форми озера  на картах 
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різних періодів видань сильно відрізняються. За типовим рисунком, 

який є наявним озерам тієї або іншої місцевості виділяються 

продовгуваті, лопасні, овальні і інші озера. Особливості їх форми 

підкреслюються при генералізації (орієнтація протяжності 

ланцюжка озер, характер берегів в горбистій місцевості, овальні 

форми низовинних озер). Для великих озер при будь-яких 

масштабах підкреслюються індивідуальні особливості (вигини 

берегової лінії). Узагальнені форми озер мають на меті передачу 

характерних особливостей окремо взятого озера  або загальних 

ознак озер конкретної місцевості.  

У великих масштабах при кресленні озер у визначеній ступені 

враховується стадія розвитку об’єкта, в початковій стадії досить 

чіткі геометричні форми і співпадання контурів озера і котловини, 

по мірі накопичення наносів і заростання водоймища змінюється 

звивистість берегової лінії, а потім вона стає невизначеною. 

Особливості режиму і живлення озер передаються рисунком 

контурної лінії (постійна, непостійна, невизначена) і зв'язок озер з 

річковою мережею (стокові, проточні, безстічні озера), В 

засушливих районах кольором виділяються солоні і гірко-солоні 

озера. На топографічних картах суші встановлений ценз відбору 

озер – 2 мм
2  

в масштабі карти. Озера меншої величини 

відображаються зі значним відбором. Нижче норми відбору 

допускається зображення озер, які слугують витоками річок, або – 

особливо типові для регіону. При зменшенні  масштабів 

загальногеографічних карт і переході до дрібномасштабного 

зображення кількість озер істотно зменшується. На картах дрібного 

масштабу не передбачені цензи відбору. Присутні великі озера, які 

відображаються в масштабі карти, відбір інших залежить від 
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призначення карти. 

При характеристиці гідрографічної сітки (річки і озера) на 

загально- географічних картах передаються і відповідні 

антропогенні зміні. 

Водогосподарські і гідротехнічні об’єкти детально 

відображаються на великомасштабних картах, зі значним 

узагальненням на середньомасштабних, на дрібномасштабних 

вони зазвичай відсутні. До об’єктів такого роду відносять: канали і 

меліоративні мережі; мости і переправи; шлюзи, плотини, 

гідровузли; водопроводи; колодязі, джерела, споруди для 

збереження води. 

 Об’єкти місцевого водозабезпечення присутні тільки на 

топографічних картах великого масштабу. Причому, і в цих 

випадках передбачений їх відбір. Наприклад, всі колодязі 

зображуються в посушливих районах, а при добрій 

водозабезпеченості тільки в тих випадках, коли їх розміщення 

відповідає природним джерелам. 

Генералізація гідротехнічних споруд і об’єктів антропогенного 

походження проводиться у відповідності з їх значенням для 

характеристики місцевості (ступінь освоєнності території, 

характеристики водних шляхів, особливості водозабезпеченості). 

Для відображення водогосподарської діяльності використовується 

система умовних позначень. 

Самостійне значення має відображення водосховищ.  Великі 

водосховища на топографічних і дрібномасштабних картах 

відображаються в масштабі. Їх контур відповідає середньому рівню 

підпорного горизонта, а рисунок узгоджується з рельєфом 

навколишньої місцевості. Відбір малих водосховищ може 
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проводитися у великих і середніх масштабах. Для посушливих 

районів  в цих випадках передбачені позамасштабні знаки. 

Поділ рік на судохідні і несудохідні зазвичай залишається і на 

дрібномасштабних картах, хоча і в сильно узагальненому вигляді. 

 

2.3. Зображення рельєфу 
 

Рельєф – провідний елемент змісту загальногеографічних 

карт, він є об’єднувальною  ланкою між видимими елементами 

ландшафту. Природним є його зв'язок  з гідрографічною мережею і 

рослинністю. Але будь-яке освоєння місцевості, будь-яке 

будівництво потребує детальних знань про рельєф. 

Найбільш чіткі вимоги до детальності зображення рельєфу 

сформульовані для великомасштабних карт. Це – можливість 

визначення абсолютних і відносних висот у будь-якій точці 

місцевості, напрям скатів і кутів нахилу для елементарних форм 

рельєфу. В середніх масштабах на перший план виходять 

можливості оцінки рельєфу по відносній густині та глибині 

розчленування місцевості, закономірності поширення і розміри 

переважаючих в регіоні форм рельєфу. В дрібних масштабах 

виявляються істотні географічні закономірності поширення великих 

форм рельєфу, наявність природних меж. 

В геоморфології прийнято виділяти за розмірами і 

особливостями розвитку мікро (малі) форми, мезо (середні) форми, 

макро (великі) і мега (планетарні) форми. Форми розрізняються 

протяжністю і/або площею, відносними висотами і зовнішнім 

виглядом. Аналогічний поділ форм рельєфу по їх значимості існує і 

в картографії табл.2.3.1.         
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Таблиця 2.3.1         

Характеристика форм рельєфу, яка прийнята в картографії 

Форми 
рельєфу за 
розміром 

Відносні висотні 
параметри 

Типове 
поширення 

на площі 

Масштаби карт, 
які найбільш 
вживані для 

відображення 
форм рельєфу 
різного розміру 

мікро (малі) до 10 м  локальне більші 1:25 000 

мезо 
(середні) 

до 100 м  регіональне 1:25 000 -          
1:1 000 000 

макро 
(великі) 

від 100 м до 
декількох тисяч м 

материкове 1:1 000 000 –    
1:2 500 000 

мега 
(планетарні) 

від тисяч до 
десятків тисяч м 

планетарне дрібніше           
1:2 500 000 

 

Науково обґрунтована побудова моделі рельєфу напряму  

пов’язана із класифікацією, яка використовується та розробкою 

прийомів побудови типових форм рельєфу. При створенні 

загальногеографічних карт в цілому використовується єдина 

класифікація. Вона включає як зовнішні ознаки рельєфу місцевості, 

так і його наукове значення. Моделі форм рельєфу визначаються 

орієнтацією і розмірами основних скатів, параметрами відносних 

перевищень. Тип рельєфу - встановлюється із врахуванням ряду 

ознак: густоти і глибини розчленування, типових форм рельєфу, їх 

планових і висотних особливостей, процесів розвитку. 

Встановлення видів місцевості і типів рельєфу здійснюється на 

основі геоморфологічного районування із врахуванням визначених 

картометричним методом кількісних показників: коефіцієнтів 

горизонтального і вертикального розчленування.  

Картографо-геоморфологічні класифікації рельєфу носять 

прикладний характер. Їх головна задача є у виділенні важливих 
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ознак, які визначають форми рельєфу і закономірності їх 

поширення. Природно, що в основі таких класифікацій 

використовуються ознаки, які легко визначаються на місцевості або 

на вихідних картографічних матеріалах. В практичній картографії 

прийнято розробляти спеціальні класифікації картографо-

геоморфологічного змісту.  

Направленість змісту і детальність картографо-

геоморфологічних класифікацій різні для загальногеографічних 

карт різного масштабу. У великих масштабах увагу зосереджено на 

локальних формах рельєфу, в середніх – підкреслюються різнобічні 

форми рельєфу різного походження на даній території, в дрібних – 

на перший план виходять закономірності поширення типів рельєфу 

на місцевості в цілому. 

Універсальним способом зображення рельєфу на 

загальногеографічних картах є горизонталі. Прийоми 

викреслювання системи горизонталей при зображенні різних форм 

дозволяють досягти пластичності, наочності рисунка і створити 

модель  відтворення. 

Визначення горизонталей як ліній, що об’єднують точки з 

однаковою висотою, абсолютно справедливо тільки для 

великомасштабних (знімальних) масштабів. Уже в середніх 

масштабах допустимі зсуви горизонталей заради географічно 

коректного зображення місцевості. В дрібних масштабах 

зображення типів рельєфу є головним. Із зменшенням масштабу 

загально- географічних карт геометрична точність проведення 

кожної горизонталі все більше зменшується, і вона розглядається 

як умовна лінія, яка наближено характеризує зону відповідної 

висоти, а сукупність горизонталей передає великі форми 
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рельєфу. 

Основним показником, який визначає повноту і детальність 

зображення рельєфу горизонталями, є висота перерізу рельєфу. 

При встановленні висоти перерізу на картах даного масштабу 

головна задача – виявити оптимальне число горизонталей, які 

дозволяють передати характерні особливості будови рельєфу 

відповідної детальності. 

Для ТКС, включаючи масштаби 1:10 000 -1:500 000, переріз 

рельєфу закріплено в нормативних документах, він присутній на 

картах всієї країни. (таблиця 2.3.2). Крім того, передбачені 

додаткові і допоміжні горизонталі. Перші слугують для більш 

детальної характеристики рівнинних територій або – більш 

узагальненої в гірській місцевості. Допоміжні горизонталі 

проводяться на будь-який висоті пунктирної лінією і можуть не 

замикатись. Їх роль – підкреслити особливості рельєфу місцевості 

(западини, бровки) 

В залежності від масштабу карти і особливостей рельєфу 

встановлені стандартні величини перерізу рельєфу. 

Таблиця 2.3.2 

Шкали основних висот перерізу 

Характеристика 
району 

Масштаби 

1:10 тис 1:25 тис 1:50 тис 1:100 тис 

Плоскорівнинні 
відкриті 

1-2,5 2,5 10 20 

Плоскорівнинні 
заселенні 

2,5 5 10 20 

Рівнини із 
переважанням куту 
нахилу до 6

о
 

2,5 5 10 20 

Горбисті райони 
піщаних пустель 

2,5 5 10 20 
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Передгірні і гірські 5 5 10 20 

Високогірні 5 10 20 40 

 

На дрібномасштабних картах, де зображення рельєфу є 

пріоритетним, шкали істотно згущуються. Для кожної 

дрібномасштабної карти розробляється індивідуальна шкала 

перерізу рельєфу – найважливіше питання проектування 

гіпсометричної карти. При цьому враховується розмір території 

картографування та різноманіття форм рельєфу в її межах, а також 

призначення карти (коло споживачів, метод використання). 

Розробка шкали – один із ключових етапів роботи, в процесі якого 

необхідно виявити висоти основних орографічних ступенів 

(низовина, підвищення, низькі гори, середні гори) території 

картографування. Загальне правило побудови висотних шкал 

рельєфу: з висотою місцевості переріз горизонталей збільшується, 

а прокладення зменшується, звідси, із збільшенням висоти 

горизонталі зближуються. Так досягається зоровий ефект 

збільшення крутості схилів і підвищення висоти місцевості. Межі 

зміни інтервалів приурочують до виступів підвищень, підошви гір,  

які мають близькі абсолютні висоти на великій протяжності (ці 

горизонталі є «провідними» для побудови зображення рельєфу). 

Різкі скачки в інтервалах перерізу  (збільшення більш чим вдвоє 

або збільшення інтервалу, що не співпадають із зміною 

переважаючої крутості схилів) приводить до виправлення уявлення 

про профіль схилу, до штучно отриманих ступенів. 

Таблиця 2.3.3  

Шкала перерізу на карті масштабу 1:1 000 000 

Висотна зона, м Перерізу рельєфу, Орографічні зони 
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м для використання 
варіантів перерізу 

рельєфу 

від 0 до 500 50 низовини, 
підвищення, 
передгір’я  

500-1 000 100 низькі та середні 
гори  

1 000 – 2 000 200 середні гори 

більше 2 000  250 високі гори 

 

Необхідно  виділити  кольором основні  висотно-

геоморфологічні системи – низовини, підвищення, плоскогір’я, 

передгір’я, низькі і середні гори, високогір’я, і при цьому 

підкреслюються провідні перегини місцевості. Питання кольорового 

оформлення відносяться до теми картографічного дизайну. 

Вибір шкали карти пов’язується з визначеними теоретичними 

дослідженнями. Практично всі дрібномасштабні карти мають 

горизонталі 200, 1000, 1500 м. Це пояснюється тим, що для 

рельєфу Землі в цілому характерно поширення даних ступенів. Для 

кожного району встановлюється свої «характерні» горизонталі, але 

вони бувають близькими по висоті. Наприклад, підошва  Тянь-Шаня 

і Джунгарського Алатау лежить на висоті 600-700 м, Північного 

Кавказу і більшої частини Уралу – 500 м. Спеціально побудована 

гіпсографічна крива дозволяє обґрунтовано виділити ступені 

шкали, які забезпечують правильне зображення території 

картографування. 

Кожна п'ята горизонталь потовщується, а в місцях, де 

утруднено визначення напряму схилів, ставиться  покажчик 

напряму схилів (бергштрихи). 

Якщо основні горизонталі не відображають характеру 
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місцевості, проводяться додаткові (напівгоризонталі і допоміжні 

горизонталі на довільній висоті). Перші слугують для більш 

детальної характеристики рівнинних територій або – більш 

узагальненої в гірській місцевості. Допоміжні горизонталі 

проводяться на будь-якій висоті пунктирною лінією і можуть не             

замикатися. Їх роль - підкреслити особливості рельєфу місцевості 

(западини, і т.д.). 

На картах масштабу 1:1 000 000 використання єдиного 

перерізу рельєфу неможливо. Зображення на аркушах карти 

значних територій з великими формами рельєфу, які мають істотні 

різні висотні характеристики, потребує іншого підходу. На карті 

виділяються висотні ступені місцевості, і для кожної із них 

передбачається свій переріз рельєфу. Розрахунок перерізу 

основується на тому, щоб горизонталі не зливались при різких 

змінах кутів нахилу місцевості. Шкала перерізу закріплена в 

нормативному документі. 

Шкали перерізу рельєфу на картах масштабу 1:1 000 000 

Вітчизняна карта Міжнародна карта 

Висотні 

ступені (м) 

Переріз 

рельєфу (м) 

Висотні 

ступені (м) 

Переріз 

рельєфу (м) 

0-400 50 0-500 100 

400-1000 100 500-2000 500 

Більше 1000 200 Більше 2000 1000 

Більше 2000 250 Більше 2500  

Горизонталі сполучаються з умовними знаками окремих форм 

рельєфу. Останні використовуються для зображення форм 

рельєфу зі значною крутістю (обриви, рови, скелі, осипи і т.п.), а 
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також для мікроформ рельєфу, які підкреслюють динаміку і генезис 

форм рельєфу (карстові воронки, дайки). Особливими умовними 

знаками відмічаються характерні форми рельєфу, які слугують 

орієнтиром (скали-останці, морени). 

Зображення рельєфу доповнюється відмітками висот, 

підписами горизонталей, вказівками відносних висот (або глибин) 

окремих форм рельєфу. Кресленням горизонталей (блакитного 

кольору) і рядом додаткових знаків передається рельєф 

льодовиків. У пустелях горизонталі сполучаються з умовними 

знаками пісків. 

На додаток до горизонталей на загальногеографічних картах 

всіх масштабів використовується система умовних позначень для 

форм рельєфу, які не виражаються системою горизонталей. На 

топографічних картах це – бровки, обриви, насипи, баки. В дрібних 

масштабах – скали, ущілини. Слід відмітити, що графічний вигляд 

умовних позначень практично не змінюється з масштабом карти, 

але правила їх практичного використання різні. 

На топографічних картах окремі умовні позначення 

використовуються для відображення: 

- істотних перегинів місцевості і виражених в рельєфі форм, 

які не можуть бути виражені системою горизонталей 

(задернованих виступів і бровок, ровів і т.д.); 

- високогірних форм рельєфу з дуже великими ухилами 

(скали, скалисті обриви); 

- характерних особливостей місцевості (бугрів, курганів, ям, 

карстових і термокарстових воронок, лавових потоків); 

- особливостей різко виражених схилів і процесів, які 

розвиваються на них (обриви, осипів рихлих і твердих порід, 



 194 

льодових обривів); 

- особливо значимих точок місцевості (перевалів, скал-

останців, окремих камінців-орієнтирів). 

При цьому істотно, щоб умовні позначення окремих форм 

рельєфу органічно поєднувалися з рисунком горизонталей. 

Встановлені визначені правила переходу до умовних позначень. В 

доповнення до умовних знаків передбачено значне число кількісних 

показників (ширина і глибина ровів, висота обривів, відмітки висот 

перевалів, глибина ям і висота валів). Горизонталі в сукупності з 

умовними знаками дозволяють детально відобразити мікро- і 

мезоформи рельєфу місцевості, підкреслити його індивідуальні 

особливості. 

На топографічних картах всіх масштабів оконтурюються 

льодовики і фірнові поля, а їх рельєф викреслюється 

горизонталями блакитного кольору (в єдиній системі із 

зображенням навколишнього простору). 

На дрібномасштабних картах умовні значки також доповнюють 

рисунок горизонталей. Але зміст їх використання інший. 

Передаються не конкретні форми рельєфу, а підкреслюються 

провідні особливості місцевості: не скалисті обриви і скали, а 

скалисті ділянки місцевості значної площі; не окремі бугристі 

поверхні,  а ланцюжки бугрів. 

Головне досягнення географічної картографії при зображенні 

рельєфу системою горизонталей є в розробленні прийомів 

генералізації і визначенні правил креслення окремих форм 

рельєфу у відповідності з їх геоморфологічними особливостями. 

Тільки в дуже великих масштабах горизонталі грають роль ліній, які 

поєднують точки з однаковими висотами. По мірі  зменшення 
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масштабу сукупність горизонталей відображають риси рельєфу 

визначеного площинного поширення та висотної характеристики. 

На дрібномасштабних і частково середньомасштабних картах 

системою горизонталей передаються провідні  геоморфологічні 

особливості місцевості, підкреслюються геолого-тектонічна будова 

території. Це принципіальне положення виключає механічне 

проведення ізоліній в масштабах знімального порядку. 

Рельєф як сукупність природних нерівностей земної поверхні 

складається із окремих елементарних частин – ділянок поверхні 

або схилів різної протяжності, крутизни і витягнення. Сукупність цих 

форм утворює сітку структурних ліній і точок – геометричний каркас 

моделі рельєфу. В топографічних масштабах він представлений 

лініями водорозділів різного порядку: сіткою тальвегів, бровками, 

підошвами, в дрібних масштабах – сіткою структурних ліній, 

точками поворотів структурних ліній, які визначаються по 

відношенню до форм рельєфу більш високого рангу (водороздільна 

вісь гірських хребтів, виражений виступ підвищення, вершини  гір і 

перевалів).  

Загальні принципи зображення рельєфу горизонталями в 

топографічних і дрібних масштабах: 

- збереження загального розчленування рельєфу (при 

зменшенні кількості від’ємних форм, штучно збільшується 

розчленування безпосередньо затягуванням горизонталей); 

- збереження характеру прорисовки горизонталей, які 

відображають походження даного типу рельєфу (наприклад, 

альпійський – горизонталі з різкими багаточисленими 

вигинами, акумулятивний – плавне округле накреслення 

горизонталей); 
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- збереження симетричності або асиметричності загального 

рисунка долин і хребтів (виключаються симетричні форми 

по дві сторони від орографічної лінії); 

- збереження профілю схилів: витягнутий, увігнутий, прямий; 

- правильна передача рисунка уздовжного профілю рік і 

понижень (передається характерним зближенням 

горизонталей по всьому профілю); 

- правильна передача поперечного профілю русла і долина 

(передається закриттям горизонталей по тальвегу, 

зберігається симетричність або асиметричність профілю). 

Проведенню генералізації рельєфу є виявлення структурних 

ліній і точок (ліній водорозділів і скатів, тальвегів, вершин і 

сідловин), які складають орографічну схему. В орографічних схемах 

закріплюють розміщення, простягання і взаємозв’язок різних форм 

рельєфу з детальністю, яка відповідає масштабу карти. 

Положення основних структурних ліній дає загальну уяву про 

характер розчленування, тому зображення рельєфу потрібно 

починати з проведення вигинів горизонталей, які перетинають 

основні орографічні лінії. При відображенні основних орографічних 

ліній необхідно точно відобразити тип сітки (як хребтів, так і долин), 

її густоту. Характерні риси побудови долинної сітки або сітки 

структурних ліній повинні зберігатися на картах всіх масштабів, при 

цьому не слід урівнювати густоту орографічної сітки різних ділянок. 

При проведенні генералізації допустимо використання різних 

прийомів: відбір форм рельєфу за розміром або перебільшення 

реальних розмірів; узагальнення рисунка елементарних форм в 

один типовий рисунок; зближення горизонталей на крутих 

задернованих схилах. 
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Механічне узагальнення рельєфу, яке засновано на 

виключенні тільки тих форм рельєфу, які не виражаються в 

масштабі карти, без врахування їх значення для типу рельєфу, що 

відображається, призводить або до перевантаження карти 

деталями, або до зникнення морфологічних особливостей 

рельєфу. Виключення вигину однієї горизонталі повинно потягнути 

виключення відповідних вигинів і всіх інших вигинів горизонталей, 

які відтворюють дану форму. 

Форма закриття горизонталей по дну долини залежить від 

вигляду їх поперечного профілю: для V-образних долин характерно 

замикання під гострим кутом,   U- образних – плавне і округле, для 

ящикоподібних – під прямим кутом. У витоках, де річки врізаються у 

вододіли, горизонталі, як правило, замикаються під більш гострим 

кутом, чим в середній і гирловій частині. Внаслідок бокової ерозії 

останні бувають завжди розширені  і по цій причині замикання 

горизонталей в них порівняно округле. Обов’язково повинно бути 

збережено співвідношення довжини і ширини долини. 

Відстань між горизонталями по лінії тальвегів залежить від 

опрацювання повздовжнього профілю долини. В долині з 

напрацьованим класичним профілем відстань між горизонталями 

по долині зверху до низу поступово збільшується. При 

неопрацьованому профілі спостерігається чергування ділянок 

похилого і більш крутого падіння. У головних долинах закривання 

горизонталей по тальвегу завжди вище, чим тих які впадають в неї 

бокових, так як уздовжний профіль у останніх менш напрацьований 

і має велике падіння. При відборі в першу чергу виключаються 

найменші долини, в тих випадках, коли верхів’я долин мають 

віялоподібну будову, виділяються відгалуження, які є 
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безпосереднім продовженням головної долини. 

Виділені на орографічній схемі хребти різної форми 

потребують визначеної передачі їх на карті. Характер рисунка 

горизонталей (горстрокутий, округлий, ребристий) на карті, що 

складається не повинен буди наслідком індивідуальної манери 

виконавця, а повинен слугувати для передачі особливостей 

рельєфу місцевості. При зображенні гострих   хребтів горизонталі 

повинні проходити на близькій відстані одна від одної, суміщення їх 

в сторону падіння схилу неприпустимо. Закриття горизонталей по 

лінії гребня хребта повинно бути гостро-кутовим. Для зображення 

пласких гребенів характерна розрідженість горизонталей, різкі 

вигини в місцях переходу зі схилу на гребінь і порівняльна 

прямолінійність при перетинанні ліній гребеня. Округлі гребені 

відображаються збільшенням закладення між горизонталями 

близькими до вершини, відсутністю різких вигинів, округлістю 

рисунка. 

Від правильного зображення на карті схилів залежить 

правильність зображення всіх форм рельєфу. Форма профілю 

схилів відображається зміною прокладень між горизонталями. У 

випадку прямого схилу горизонталі ідуть на рівних відстанях один 

від одного. Для увігнутого схилу характерно згущення горизонталей 

у верхній частині схилу і розрідження  - в нижній. При випуклому 

схилі, навпаки, прокладення, між горизонталями менше в нижній 

частині схилу. 

Висотні відмітки слугують додатковим засобом  зображення 

рельєфу, тому необхідно правильно проводити їх відбір і 

розміщення на карті. Чим сильніше «порізаний» рельєф, тим 

більше потрібно висотних відміток. Висотні відмітки повинні 
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розміщуватися так, щоб: були виділені командні висоти; 

полегшувалось би визначення перевищень підвищених місць над 

пониженими; були відмічені точки перегину профілю та форми 

рельєфу, які не можуть бути відображенні при прийнятому перерізі. 

Обов’язково повинні бути підписані горизонталі: 

- які оконтурюють западини і окремі вершини, не відмічені на 

карті числовими характеристиками; 

- на довгих схилах (окремі горизонталі); 

- у рамок аркушів карти; 

- розміщені одна від одної на значній відстані (пласкі ділянки 

рельєфу); 

- довільного перерізу (допоміжні горизонталі). 

На картах всіх масштабів підписуються власні назви. 

Генералізація зображення рельєфу і інших елементів змісту 

топографічних карт може рахуватися правильною лише тоді, коли 

вона: 

- не порушує існуючих в природі зв’язків і взаємозалежностей 

між рельєфом і іншими фізико-географічними елементами 

ландшафту; 

- зберігає особливості рельєфу, який впливає на розміщення, 

структуру, планування населених пунктів і визначає напрям і 

тип дорожньої мережі. 

Зображення рельєфу на топографічних картах потребує 

доброго знання геоморфології і володіння прийомами передачі 

особливостей форм рельєфу графічним методом. Враховуючи 

різноманіття форм рельєфу місцевості і необхідність відповідної 

типізації рисунка, в нормативних документах наводяться зразки 

відображення рівнинного, рівнинно-ерозійного, горбистого, гірського 
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і високогірного  рельєфу.  (Див. норм. Акти). 

Природно, що при відображення рельєфу системою 

горизонталей в дрібних масштабах увага повинна бути 

зосереджена на формах високих рівнів. Тут найбільшу роль грає 

типізація форм рельєфу і напрацювання графічних прийомів для їх 

відображення. Попереднє геолого-геоморфологічне районування 

території картографування і розробка на її основі шкали перерізу 

рельєфу, яка враховує основні висотні ступені – головна 

особливість  гіпсометричного методу складання рельєфу.  

На кожний район відпрацьовуються зразки, на яких 

виділяються характерні ознаки рельєфу і визначаються прийоми їх 

креслення. Для відпрацювання зразків карт зазвичай проводиться 

спеціальна картографічна класифікація ландшафтів, яка має на 

меті виділити своєрідний «графічний» рисунок місцевості, який 

повинен бути відображений системою горизонталей та 

стилізованими позамасштабними умовними знаками (орографічні 

схеми, геоморфологічне районування). 

 Порядок складання рельєфу на картах дрібного масштабу: 

8. Створення зразків на всі типи рельєфу. 

9. Підготовка орографічної схеми 

10. Проведення провідних горизонталей, які оконтурюють 

основні висотні ступені. 

11. Визначення положення позначених місць і точок 

(вершини, перевали, пласкі простори). 

12. Креслення елементарних форм рельєфу системами 

горизонталей (спрямлення горизонталей при виключенні 

деталей рельєфу; узагальнення малих форм рельєфу в 

подібну їх у збільшеному вигляді або збереження окремих 
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малих форм при виключенні інших; узгодження рисунка 

горизонталей для районів з однотипними процесами; зсуви і 

поєднання горизонталей) 

13. Органічне поєднання рисунка горизонталей з умовними 

знаками. 

14. Зорова оцінка геоморфологічної правдоподібності 

зображення території з різними типами рельєфу. 

Крім горизонталей або сумісно з ними на 

загальногеографічних картах використовуються: пластичні способи 

(відмивка, тушування) і кольорові прийоми (виділення зон за 

висотою або кольорові гіпсометричні шкали). 

На дрібномасштабних загальногеографічних картах система 

ізобат відображає рельєф морського дна. З огляду на меншу 

вивченість, його зображення менш детальне. Тут загальним 

правилом  слугує виділення глибоководних зон і різких перегинів 

підводного рельєфу. 

Основні закони гіпсометричної школи використовуються і при 

побудові батиметричних карт. До 1940-45 років при складанні 

батиметричних карт переважав метод лінійної інтерполяції ізобат 

між відмітками глибин, який не відображав всіх морфологічних 

особливостей підводного  рельєфу. Важливим етапом в розвитку 

батиметричного методу було створення Гіпсометричної карти 

СРСР масштабу 1:2 500 000, при складанні ізобат якої широко 

використовувались великомасштабні морські навігаційні карти, а 

крім відміток глибин  використовувались результати геолого-

геоморфологічного вивчення морського дна і узбережжя. З того 

часу формальна лінійна інтерполяція ізобат звільняє місце 

геоморфологічній інтерпретації вимірів, яка дозволяє виявити 
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закономірні типові риси будови підводного рельєфу; узбережні 

мілини, глибоководні схили, глибоководні западини, гірські хребти. 

Із колишніх радянських оглядових батиметричних карт, які складені 

за новою методикою, велике   значення   мають:  Батиметрична  

карта  Тихого  океану  масштабу  1:10 000 000 (1964 р.), 

Атлантичного океану масштабу 1:10 000 000 (1965 р.), Індійського 

океану масштабу 1:15 000 000 (1963 р.). 

 

2.4. Зображення рослинності та ґрунтів  
 

Рослинність і ґрунти є найбільш поширеними елементами 

місцевості і обов’язковим елементом змісту ТКС. До них 

відносяться всі типи природного рослинного покриву, культурні 

насадження, ґрунти  (які  є наявними без рослинного покриву: 

кам’янисті розсипи, піски) і географічні об’єкти, в яких рослинність і 

ґрунт органічно пов’язані між собою (болота, солончаки). 

При зображенні рослинності і ґрунтів на топографічних картах 

передаються: 

- розміри і характер розміщення масивів рослинності і ділянок 

оголеного ґрунту; 

- ступінь прояву кордонів поширення окремих видів 

рослинності (різкі межі, перехідні, поступові); 

- основні риси видового складу рослинності; 

- деякі кількісні характеристики; 

- райони, несприятливі для життя рослин; 

- окремі об’єкти, які грають роль орієнтирів; 

- сільськогосподарська направленість освоєння території. 

Основна класифікація рослинності і ґрунтів спирається на 
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видимі та які легко розрізняють риси місцевості. Класифікація єдина 

для карт всіх масштабів, її основою слугує виділення життєвих 

форм – дерева, чагарники, низькоросла рослинність. У великих 

масштабах характеристики деталізуються, в дрібних – 

узагальнюються. (табл. 2.4.1., 2.4.2.) 

Таблиця 2.4.1 

Характеристика деревної рослинності 

Тип Кількість дерев на 1 
га 

Середня відстань 
між деревами, м 

Ліс більше 60 менше 15  

Рідколісся 15-60 15-30 

Невеликі ліси менше 15 окремі ареали 

Окремі дерева - орієнтири 

Таблиця 2.4.2 

Картографічна класифікація рослинності 

Типи Класифікація Місцезнаходження 

Деревовидна Ліси різного складу і 
якості, лісонасадження 

Лісова зона 

Чагарникова Суцільні зарості і 
смуги, окремі 
чагарники, склад і 
відмінні особливості 

Тундра, лісова зона, 
напівпустеля, 
високогір’я  

Пригнічена лісова і 
чагарникова 

карликові ліси,  Місця екстремального 
росту 

Трав’яниста Лугова, високотравна, 
низькотравна, степова 

степ, азональне 

Мохова і лишайникова мохи і лишайники тундра, високогір’я  

 

Деревна рослинність на топографічних картах поділяється за 

віком, станом, породним складом. За віком  виділяють  спілі (висота 

основного деревостою вище 4 м) і молоді  - поросль (висота 

деревостою нижче 4 м). За станом – природні, горілі і сухостійні 

ліси, вирубки і буреломи. За переважанням породного складу 



 204 

верхнього ярусу лісу визначається геоботанічний тип: хвойні ліси 

(ялина, сосна і т.д.), листяні (дрібнолисті – береза, осина, тополя; 

широколистяні – дуб, бук, граб, клен). На картах породний склад 

відображається відповідним умовним індексом. У випадку змішаних 

лісів  - використовується сполучення відповідних індексів. Лісові 

масиви мають – кількісну характеристику – середню висоту дерев 

верхнього ярусу, товщину і середню відстань між ними. 

Чагарникова рослинність поділяється на чагарники, чагарнички 

і напівчагарники. Чагарники і чагарнички характеризуються 

середньою висотою (в спілому стані). Чагарники мають висоту від 

0,8 м до  8 м, чагарнички – менше 0,8 м (наприклад, смородина). 

Напівчагарники виділяються в засушливих районах, де наземна 

частина рослини зазвичай відмирає в холодні або сухі сезони 

(наприклад, полинь). Для основних масивів чагарників вказується 

провідна порода  і середня висота (верба, березняк). Розрізняють 

суцільну чагарникову рослинність, окремі рідкі групи кущів, вузькі 

смуги і живі огорожі.  

Низькоросла рослинність при зображенні на топографічних 

картах поділяється на лугову, степову і болотну (перезволожену 

місцевість).  Лугова рослинність азональна і зустрічається на 

місцевості у будь-яких широтах. В низьких заболочених місцях 

виділяється вологолюбива рослинність – низькоросла (осика) і 

високоросла (вище 1 м). Особливо виділяються суцільні очеретяні і 

тростинні зарослі. Особливо скрупульозно виділяються ділянки 

степової збереженої рослинності, так як місця  її природного 

місцезнаходження із-за розорення земель степової зони практично 

зникли. Для північних районів звичним наземним покривом є мохи і 

лишайники. Їх поширення на місцевості зазвичай пов’язано з 
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особливостями рельєфу, але нерідко і їх сполученням – мохово-

лишайниковою рослинністю. 

Болота і солончаки мають виражену на місцевості котловину, 

яка підкреслюється додатковою горизонталлю. За   прохідністю (на 

період межені) вони поділяються на дві групи. До прохідних 

відносяться болота і солончаки з глибиною до 0,6 м. Непрохідні – 

мають велику глибину. Для виділення боліт додатковою ознакою 

слугує шар торфу (від 30 см товщиною). Характеристика  

рослинності обов’язкова: для боліт – мох, осока, очерет і т.д.; для 

солончаків – солянки. 

Ґрунти відображаються тільки на ділянках, на яких немає 

рослинності, або з дуже рідкою рослинністю (сполучення умовних 

знаків ґрунту і рослинності). Їх класифікація основується на 

виділенні зовнішніх ознак (полігональна поверхня, бугриста 

поверхня) або породного складу (піщана, глиниста, кам’яниста і ін. 

поверхня). 

На ТКС відображається культурна рослинність, особливо це 

стосується організації лісового господарства (лісопосадки, смуги 

захисних лісонасаджень), а також територій, зайнятих під 

багатолітні культури (сади, виноградники). Землі, які знаходяться в 

сільськогосподарському обороті, не мають спеціальних позначень. 

При зображенні  рослинного покриву і ґрунтів особлива увага 

звертається на тип рослинності (ліс, чагарник, степ) і природно 

існуючі комбінації – лук з чагарником, рідкий низькорослий ліс на 

моховому непроходимому болоті, високотравна рослинність з 

чагарниками. Передача типів рослинності на картах і відображення 

відповідних умовних позначень вимагає вдумливого географічного 

підходу. Тут головну роль грає відповідність зображення 
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рослинності встановленим в природі закономірностям – 

вертикальна поясність, приуроченість типів рослинності до 

визначених ландшафтів, нерозривний зв'язок з мікро- і 

мезоформами рельєфу, зміна рослинності на схилах різної 

експозиції.  Тільки обґрунтований підхід до зображення рослинності 

і ґрунтів грають важливу роль при комплексному вивченні 

місцевості. Наприклад, для встановлення ступені обводнення 

території або характеру прохідності (проїзду) місцевості в різні 

сезони. 

Типи рослинності за умовами місцезнаходження можуть бути 

віднесені до зональних (висотних) підрозділів (тундра, ліс, степ) 

або до азональних (чагарник, трав’яниста рослинність), які є в будь-

яких природних зонах. А сполучення типів рослинності (лісова зона 

і тундра, лісова зона і степ) дозволяють передати особливі умови 

прикордонних зон (лісотундра, лісостеп). Умовними знаками ґрунтів 

передаються особливості поверхні в будь-яких природних зонах 

(поясах). Зображення ґрунтів особливо скрупульозно узгоджується  

із зображенням мікроформ рельєфу. 

Такий поділ рослинності на групи передає лише загальні 

установки. В конкретних умовах приймаються до уваги і додаткові 

ознаки: умови проживання, геоботанічна однорідність складу, 

географічні закономірності ландшафтного плану. 

Важливе географічне значення має передача умов 

місцезнаходження деревної і чагарникової рослинності (вододільні 

простори, долини). Особливо виділяється характер рослинності в 

місцях екстремального  проростання. Сюди слід віднести ліси на 

карстових провалах, колючі чагарники в посушливих регіонах. 

Локальні особливості поширення окремих масивів лісів передає 
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умовний знак низькорослих (карликових) лісів. До таких лісів 

віднесені ділянки зі спілим деревостоєм, але висотою менше 4 м. Їх 

пригнічений стан може бути викликаний різними несприятливими 

чинниками: засоленістю або заболоченістю місцевості, неглибоко 

розміщеною вічною мерзлотою, ділянками лісів на межі природних 

зон – в лісотундрі та в лісостепу. 

Для зображення різних видів рослинності на топографічних 

картах передбачено біля ста умовних позначень, а їх комбінації в 

різних сполученнях можуть відобразити сотні різновидностей 

рослинних групувань. Важкість відображення природної 

рослинності пов’язано з тим, що всі її види і різновиди тісно 

пов’язані з особливостями місцепроживання. 

Щоб відобразити зовнішній вигляд ландшафту необхідне 

поєднання значної кількості умовних позначень. Для збереження 

читаності карти допускається використання до чотирьох умовних 

знаків одночасно (наприклад, луг і чагарник на купині непрохідного 

болота). Деякі локальні особливості місцевості можна підкреслити 

рівномірним розміщенням відповідних умовних знаків або 

територіальної приуроченості знаків до мікроформ рельєфу 

(наприклад, невеликі масиви осикових низовинних боліт зазвичай 

розміщуються в долинах річок і на перших заплавних терасах; а на 

рівних водорозділах і на пологих схилах звичайні болота з купиним 

рельєфом). 

Уже при створенні топографічних карт великих масштабів 

зображення рослинного покриву і ґрунтів піддається значній 

генералізації, що обумовлено їх великою різноманітністю на 

місцевості. 

Генералізація має на меті передати характер поширення на 
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місцевості основних типів рослинності і окремих групувань. Їх 

різноманітність і звичайна дрібноконтурність планового зображення 

за умовами місця проживання визначає різну детальність 

топографічних карт. Тільки на найбільш дрібномасштабних  картах 

можна відобразити рослинний покрив з достатньою повнотою. На 

середніх масштабах неминучий відбір контурів на площині, 

узагальнення і об’єднання контурів, скорочення якісних та 

кількісних характеристик. 

 

 

 

 

Таблиця 2.4.3 

Зображення рослинності ґрунтів в залежності  
від ступеня покриття території 

 
 
Покриття, % 

Масштаб 
1:25 000 1:50 000 1:100000 1:200000 1:500 000 1:1 000 000 

залісеність 53 55 60 60 62 67 

заболо-
ченість 

20 20 23 23 14 12 

площа, яка 
зайнята 
луками 

4 4 6 2 0 0 

При проведенні генералізації враховуються різні географічні 

закономірності, перед усім, загальні розміри площ, зайнятих даним 

типом рослинності (наприклад, відсоток залісення або 

заболочення). Важливе також значення кожного типу рослинності 

для вигляду місцевості (наприклад, суцільні колючі чагарники – 

характерні для районів вічної мерзлоти), і  відображення основних 

законів природи: зональних (наприклад, збереження невеликих 

контурів степу) або висотних (наприклад, розміщення стланнику в 
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горах). Зазвичай, встановлюються диференціальні норми відбору 

рослинних контурів і ґрунтів  в залежності від їх значимості для 

відображення вигляду ландшафту. Наприклад, на 

великомасштабних картах лісової зони, ценз відбору лісових 

масивів 4 мм
2  

в масштабі карти, в районах зі зведеними лісами 

ценз відбору знижується до 2 мм
2
, на кордонах лісової зони  

можливе перебільшення незначних ділянок лісу за площею і 

введення позамасштабних умовних знаків. Інший приклад – 

контурний ценз відбору чагарнику -  10 мм
2 

, але якщо це 

ландшафтоутворюючий елемент – то ценз відбору може бути 

зменшений 5 мм
2 
. 

Прийняті цензи відбору представлені в таблиці 2.4.4. 

Таблиця 2.4.4    

Цензовий відбір контурів рослинності 

Масштаб карти Тип рослинності Ценз відбору 

 
 
 

Від 1:25 000 
до 

1:1000 000 

ліс в лісовій зоні 10 мм2  

ліс в лісотундрі і лісостепу 4 мм2  

низькорослі (карликові) ліси, 
поросль лісу 

50 мм2  

рідколісся 25 мм2 

вузькі смуги лісу 1,5 мм 

суцільні зарості чагарнику 25 мм2 

окремі куртинки чагарнику 10 мм2 

лугова, 
степова, 
мохово-

лишайникова 

суцільне 
поширення 

1 см2 

окремі ареали-
орієнтири 

10 мм2 

вузькі смуги 2 мм2 шириною 

болота і солончаки 25 мм2 

 
 

1:1000 000 

ліси 10 мм2 

рідколісся 4 см2 

чагарники 1 см2 

лугова і степова рослинність 4 см2 

болота і солончаки 25 мм2 

При відборі контурів рослинності враховуються не тільки їх 

розміри, але і господарське значення. Наприклад, зберігають також 
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вузькі смужки лугової рослинності або невеликі ареали кедру. А 

відбір боліт узгоджують з можливим запасом торфу (товщина 

торфу більше 30 см), солончаків – з особливостями солей.  

При переході від масштабу до масштабу змінюється 

направленість генералізації. Так, до масштабу 1:25 000 включно 

основна увага звертається на контурну детальність і передачу 

якісного різноманіття рослинності. На картах масштабу 1:100 000-

1:500 000 відображаються закономірності розміщення рослинних 

угрупувань, значно скорочуються якісні і кількісні характеристики. 

На карті масштабу 1:1 000 000 особлива увага надається передачі 

лише загальних закономірностей (ступеню залісення і заболочення 

місцевості; рисам зональності і вертикальній поясності рослинності; 

співвідношенню території з природним рослинним покривом і там 

де немає рослинності). При цьому враховується і значимість 

ареалу рослинності  для ландшафту, що визначає необхідність 

введення не тільки основного цензу  відбору, а і додаткових 

(наприклад, на карті масштабу 1:1 000 000 ценз відбору для лісової 

зони 10 мм
2 

, але в районах зі зведеним лісом він знижується до 5 

мм
2 

, а в лісостепу - 2 мм
2 

, чагарникові зарості відображаються 

тільки в тих районах, де вони є характерною особливістю 

ландшафту при цензі контурного відбору – 1 см
2 
). 

Генералізації піддаються і якісно-кількісні характеристики 

рослинності: 

- до масштабу 1:100 000 ліси діляться за складом, вказуються 

основні породи лісу і подається їх кількісна характеристика; 

- на картах масштабу 1:200 000 і 1:500 000 – вказується тільки 

склад; 

- на карті масштабу 1: 1 000 000 – немає характеристики. 
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Карти більш дрібних масштабів можуть бути двох видів: з 

основними лісовими масивами і рельєфом, відображеним тільки 

системою горизонталей, (зазвичай їх називають довідковими); і без 

зображення рослинності, але з кольоровою шкалою для 

відображення рельєфу (до них відносяться гіпсометричні і фізико-

географічні). 

Велике значення має контурний рисунок ареалів рослинних 

групувань, так як тільки він передає ландшафтні  особливості 

території. В цьому відношенні  є певні правила: 

- контури природної рослинності мають округлі, м’які форми, 

зазвичай узгоджені з рельєфом місцевості; 

- контури культурної рослинності мають геометрично 

правильний рисунок; 

- чіткі лінії меж ареалів рослинності або  ґрунту 

використовуються у випадках доброго їх вираження на 

місцевості; в інших випадках використовують пунктирні лінії 

або до відображення поступового переходу від однієї 

рослинної групи до іншої; 

- враховують зв'язок контурів рослинності і ґрунтів з 

особливостями підстилаючої поверхні на локальному, 

районному або регіональному рівнях; такий зв'язок може 

виражатися в різних планових рішеннях; приуроченість лісів 

до балок або водорозділів, розміщення боліт в западинах, 

відображення лишайникової рослинності на підвищених 

ділянках тундри. 

При відображені цього елемента змісту топографічних карт 

географічний підхід і підготовка відповідних редакційних документів 

грають велику роль. 
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2.5. Відображення населених пунктів 
 

Населенні пункти – обов’язковий елемент змісту 

загальногеографічних карт будь-яких масштабів. Але за повнотою 

зображення населених пунктів карти різного масштабу 

розрізняються дуже сильно. Великомасштабні топографічні карти 

повинні передати: 

- геометрично точне і географічно достовірне положення 

кожного населеного пункту відносно інших елементів 

місцевості; 

- площу і особливості планування населених пунктів; 

- щільність і характер забудови великих населених пунктів; 

- тип поселення, кількість мешканців, адміністративне 

значення. 

Вимоги до відображення населених пунктів на топографічних 

картах середніх масштабів носять більш загальний характер. Ці 

карти повинні передати: 

- особливості розміщення населених пунктів на території, 

їхню прив’язку до природних умов; 

- характеристики населених пунктів за основними 

параметрами; 

- густоту розміщення населених пунктів у відповідності з 

економічним розвитком регіонів. 

Дрібномасштабні карти передають особливості заселення 

місцевості: 

- розміщення значних населених пунктів і їх характеристики; 

- ступінь заселеності різних районів. 
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Незалежно від масштабу загальногеографічних карт прийнята 

єдина класифікація населених пунктів за трьома ознаками: типом 

поселення; кількістю мешканців; територіально-адміністративним 

значенням. 

Всі три характеристики населених пунктів закріплено 

законодавчо. 

За типом поселення пункти поділяють на: міста; селища 

міського типу (робочі, курортні); селища при промислових 

підприємствах і залізничних станціях; селища сільського і дачного 

типу. 

Тип поселення на карті передається накресленням шрифту. 

Місто – це населений пункт, в якому зосереджені промисловість, 

торгівля і транспорт; місто – зазвичай є культурним, науковим і 

політичним центром. Місту властива велика людність і висока 

густота  забудови. Ландшафт міста характеризується наступними 

ознаками: 

- відносно великими територіальними розмірами;  

- розвинутою мережею міського транспорту (проспекти, 

проїзди, трамвайні колії), позаміського транспорту і 

під’їзних шляхів (залізничні і водні шляхи, автомагістралі), 

мережею електропередач і ліній зв’язку; 

- наявністю околиць міста з робочими і дачними 

поселеннями, приміською зоною. 

Людність міст і селища міського типу характеризуються 

кількістю мешканців в населеному пункті; людність сільських 

поселень і поселень при залізничних станціях – кількістю житлових 

будинків у них. Для карт всіх масштабів виділено єдині градації 

людності населених пунктів.  Для міст встановлено сім градацій: 
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- від 1 000 000 і більше до 2 000 і менше мешканців; 

- для сільських поселень - п'ять градацій; від 1 000 і більше 

до окремих дворів. 

Людність населених пунктів передається розміром підпису 

власних назв. Політико-адміністративне значення населених 

пунктів  відмічається виділенням на картах столиць країн, 

адміністративних центрів і населених пунктів з розміщеними  у них 

місцевими органами влади. 

Всі населенні пункти відображаються в їх дійсних площинних 

розмірах. Індивідуальні риси населених пунктів, які проявляються в 

їх структурі, плануванні, і характері забудов, передаються на карті з 

різною детальністю в залежності  від масштабу. Правильною 

передачею характерних особливостей кожного населеного пункту 

слугують прийоми картографічної генералізації при зображенні 

забудованої території. 

Прийнято виділяти вогнестійку забудову зафарбуванням 

оранжевого кольору. При цьому на карті масштабу 1:10 000 

відображаються всі постійні вогнестійкі будови, на картах 

масштабів 1:25 000-1:50 000 виділяються щільно забудовані 

квартали з вогнестійкою забудовою більше 50 %. На карті 1:100 000 

характер вогнестійкості забудов не відображено, але для великих 

міст (з кількістю мешканців більше 50 000) виділяються ділянки 

найбільш щільної забудови. Великою детальністю відзначаються 

карти масштабу 1:10 000, де вказуються матеріал будинків, їх 

етажність. 

Територіально-адміністративне значення підкреслює 

управлінську роль населеного пункту. Детальність передачі цієї 

характеристики на ТКС різних масштабів істотно варіюється. 



 215 

На дрібномасштабних картах на заселених територіях 

відображають тільки міста (з відбором), на малозаселених–  

населені пункти інших категорій. Кількісний відбір населених пунктів 

цілком залежить від масштабу і призначення карти. Класифікаційні 

ознаки населених пунктів на топографічних картах передаються 

розміром і типом шрифта підпису назви. На дрібномасштабних – 

розміром і оконтурюванням пунсонів і типів шрифтів підписів назв. 

Зображення населених пунктів в залежності від масштабів 

карт і площ самих населених пунктів  може бути різним: 

- планове, з виділенням кордонів населеного пункту, 

структури особливостей його планування, чітким 

розміщенням серед інших елементів змісту карти; 

- контурне, з позначенням зовнішнього контуру і 

відображенням основних планувальних особливостей, з 

виділенням взаємозв’язків між розміщенням населених 

пунктів і положенням інших елементів змісту карти; 

- позамасштабне (пунсони), з відображенням головних 

географічних рис розміщення на місцевості. 

На картах масштабів до 1:25 000 включно – практично всі 

населені пункти відображаються в планових межах. На 

топографічних картах більш дрібного масштабу для великих 

населених пунктів зберігається планове зображення, для – інших 

контурне. Пунсони використовуються для дрібних пунктів уже на 

карті масштабу 1:500 000, а на карті масштабу 1:1 000 000 вони 

стають переважаючими. Процес генералізації населених пунктів на 

топографічних картах направлений на відображення структурних і 

планувальних особливостей пунктів, а також на точність 

розміщення їх по відношенню до інших елементів місцевості. 
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При планувальних особливостях розуміють геометричну 

забудову населеного пункту. Розрізняють міста з регулярним і 

нерегулярним плануванням. До міст з регулярним плануванням 

відносяться ті, основна маса кварталів яких представляє собою 

більш менш правильні фігури (прямокутники, трапеції). Регулярне 

планування міст може бути прямокутним, радіальним або 

комбінованим. Прямокутне планування характеризується 

переважанням кварталів, обмежених системою вулиць та 

провулків, які перетинаються під прямим кутом. При радіальному 

плануванні магістральні вулиці ідуть від центру до окраїн по 

радіусу, а проміжні – по замкнутим кривим. 

Регулярне планування зустрічається дуже рідко, воно частіше 

поєднується з різними формами нерегулярного. Причому, останнє 

займає як правило, невелике місце в плані міста в цілому. 

Більшість випадків поєднання регулярного планування з 

елементами нерегулярного спостерігається при «захопленні» міста 

близьких сільських поселень або у зв’язку з природними 

особливостями місцевості (долини річок, масиви лісу). 

Місто має нерегулярне планування тоді, коли його планові 

обриси представляють собою неправильні фігури, розкидані 

безсистемно на площі міста. Виникнення нерегулярного 

планування міст можна пояснити стихійною забудовою у 

визначених історичних і природних умовах. 

Територіальна організація сучасних сільських поселень дуже 

часто має регулярне планування, особливо це стосується великих 

населених пунктів. Планування середніх і дрібних сільських 

населених пунктів тісно пов’язано з природними особливостями 

місцевості, а також з характером освоєння території. Зазвичай 
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сільські населенні пункти розміщуються уздовж берегу річки або на 

березі озера, на підвищеннях або на плоских водорозділах, уздовж 

доріг. Таке поєднання з місцевістю обов’язково враховується в 

процесі генералізації. Середнім і дрібним сільським поселенням 

більш властиві криволінійні обриси рядів забудови. Найбільш 

поширене планування таких пунктів – рядова і ділянкова. 

Якщо населений пункт складається із невеликої кількості 

дворів, розміщених в якому-небудь іншому порядку, або без 

всякого порядку (хаотично), то таке планування відноситься до 

ділянкової. Якщо двори побудовані уздовж лінії, то – рядова, яка в 

свою чергу, може бути відкритою, закритою і перехідною. Рядове 

закрите планування – двостороннє, тобто таке, при якій тилові 

частини дворищ двох рядів побудов сполучені, відповідно відкрита 

– одностороння. Рядова перехідна структура є комбінацією 

відкритого і закритого планування. Ряд буде одностороннім, якщо 

побудови розміщені по одну сторону дороги, і двосторонні – при 

забудові по дві сторони дороги. 

Під структурою населених пунктів розуміють виділення 

житлових кварталів, промислових зон, території зелених 

насаджень. Крім того, зображають великі промислові об’єкти і 

об’єкти соціально-культурного призначення, а також значні об’єкти, 

які визначають загальний вигляд населеного пункту. Особливу 

увагу приділяють відображенню природних об’єктів – рік, озер, 

ровів, обривів, парків, окремих ареалів зелених насаджень. При 

генералізації намагаються підкреслити вплив природних умов на 

структурну індивідуальність населеного пункту. 

Забудова міських кварталів  може бути суцільною (майже без 

розривів між будовами), щільною (з невеликими проміжками між 



 218 

будинками) і розосередженою (будови розкидані  на значній 

відстані одна від одної). Щільна і розосереджена забудова 

характерна  для малих і середніх міст, приміської зони та селищ. 

Зазвичай в містах застосовується рядова забудова, але має місце, 

так звана, «рядкова» забудова. При «рядковій» забудові великі вісі 

будови, розміщені незалежно від напряму зовнішнього контуру 

кварталу. 

Навіть на картах великого масштабу не всі населенні пункти 

можуть бути детально відображені. В цьому відношенні розроблені 

певні правила. На карті масштабу  1:10 000  відображається  

кожний  будинок,  а на карті  масштабу 1:25 000 можливе 

об’єднання близько розміщених будинків, на картах масштабу    

1:50 000 - 1:100 000 виділяються квартали (їх крайні  лінії точно 

співпадають з дійсними межами забудов, але кількість будинків в 

кожному кварталі -  довільне). 

В середніх масштабах можна відобразити тільки загально-

планувальні особливості населених пунктів, однак зв'язок їх 

розміщення з особливостями місцевості відображаються 

правдоподібно, у відповідності з ландшафтними особливостями: 

наприклад, витягнуті обриси населених пунктів уздовж долин річок 

або ровів, компактні обриси населених пунктів у зв’язку з горбистою 

місцевістю, розселення на визначених висотних ступеням або на 

схилах в горах. 

По мірі зменшення масштабу зберігаються тільки зовнішні 

контури населених пунктів, при цьому особливо підкреслюються їх 

індивідуальні особливості, які викликанні ландшафтом місцевості. 

Мінімальний площинний  розмір населеного пункту при його 

відображенні на карті складає 4 мм
2 

. При менших розмірах 
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населених пунктів переходять до умовних зображень пунсоном. 

Така межа  встановлюється на карті масштабу 1:500 000, а на 

картах масштабу 1:1 000 000 основна маса населених пунктів 

відображається пунсонами. На більш дрібних масштабах контурний 

знак можуть мати тільки окремі, найбільші міста. 

Співпорядкованість населених пунктів  по значимості передається 

розміром і рисунком пунсону. 

Правила генералізації для структурно-планового відображення 

населених пунктів відпрацьовані: 

- відбір вулиць (у порядку: магістральні, планово-утворюючі, 

дорожні розв’язки, внутрішні зв’язки); 

- узагальнення кварталів (прямі, округлі, ломані або інші 

сполучення вулиць); 

- перебільшення ширини вулиць за значимістю (наскрізний 

проїзд через населений пункт); 

- відбір значущих будинків (етажністю, культурністю,  

промисловим значенням); 

- об’єднання будинків в квартали; 

- виділення природних об’єктів всередині населених пунктів; 

- обов’язкове достовірне розміщення контуру населеного 

пункту відносно інших елементів змісту карти; 

- виділення в населеному пункті життєво важливих об’єктів 

(промислових, культових); 

Правила розміщення пунсонів відносно інших елементів 

місцевості: 

- пунсони пунктів, які розміщені на березі (моря, озера, 

водосховища або річки), повинні бути розміщені поблизу 

берегової смуги (просвіт 0,2 мм); 
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- пунсони пунктів, які розміщені  по одну сторону дороги, 

повинні дотикатись лінії дороги; 

- пунсони належні до певних висотних ступенів або окремих 

форм рельєфу; 

- допускаються зміщення пунсонів відносно інших елементів 

змісту карти; 

- розміщення населених пунктів по дві сторони річки або 

дороги – зазвичай пунсон ставиться по місцеположенню 

центральної частини населеного пункту. 

Неможливо встановити правила на всі випадки розміщення 

пунсонів населених пунктів. Багато залежить від призначення карт 

і, зокрема, від прийнятих розмірів пунсону. Але у всіх випадках 

намагаються підкреслити особливості розміщення поселень 

відносно провідних природних об’єктів.  

Всі без виключення населенні пункти передаються на 

топографічних картах до масштабу 1:50 000 включно. На карті 

масштабу 1:100 000 можливе виключення окремих хуторів і дворів 

в районах масової безсистемної забудови. Але  всі значимі 

населені пункти, які мають власні назви (і поштову адресу), 

присутні. На карті масштабу 1:200 000 близько розміщенні  села 

можуть об’єднуватися в один об’єкт з назвою населеного пункту. На 

топографічних картах масштабу 1:500 000 і 1:1 000 000 

проводиться відбір населених пунктів. Для цього встановлюються 

норми відбору (кількість пунктів на одиницю площу карти). І 

визначаються цензи відбору (кількісні і якісні показники пункту, по 

якому здійснюється відбір).  В результаті відбору на карті масштабу 

1:500 000 в густозаселених районах залишається тільки 30% всіх 

населених пунктів, а на карті масштабу 1:1 000 000 – до 10-15%. На 
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картах дрібного масштабу відбір населених пунктів дуже високий. 

Він визначається призначенням карти, зокрема, характером і 

використанням в якості стінного або настільного посібника. 

Основою науково достовірного відбору населених пунктів для 

їх нанесення на карту служить районування території за ступенем 

заселеності. При цьому враховується ряд показників, серед яких 

основні: тип поселення, характерний для місцевості; значення 

населеного пункту для даного району (кількість мешканців, 

економіка, адміністративно-господарське значення), щільність 

забудови (відстань між населеними пунктами). При районуванні 

визначається також географічні можливості карти (кількість 

населених пунктів, які можна розмістити і підписати на 1 дм
2
 карти).   

Для густозаселених районів відбір значний, а для 

малозаселених  - відображаються практично всі населенні пункти. 

Але визначене коректування загальних показників відбору 

населених пунктів проводиться також в районах з однаковою 

ступеню заселеності. 

Цензовий відбір населених пунктів у відповідності з 

встановленими нормами відбору проводиться за якісними і 

кількісними характеристиками населених пунктів. 

Цензовий відбір враховує наступні характеристики населених 

пунктів: тип поселення, кількість мешканців, адміністративне 

значення, економічний потенціал, наявність історичних, культурних 

і релігійних пам’ятників, розміщення відносно основних дорожніх 

магістралей. Відповідно критерії для цензового відбору для районів 

встановлюються в процесі створення карт, із врахуванням 

особливостей території. 

На дрібномасштабних картах норми відбору населених пунктів 
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і цензи встановлюються індивідуально, виходячи із призначення 

карти і її масштабу. Наприклад, на Міжнародній карті Світу 

масштабу 1:2 500 000 передбачалось максимальне навантаження в 

200 н.п./дм
2
, а мінімальна  - 80 н.п./дм

2
. На 

 
довідковій карті СРСР 

масштабу 1:2 500 000 (1947 р.) максимальне навантаження 

досягається 350 н.п./дм
2
, а мінімальне не встановлювалося, так як 

в мало заселених районах відображалися всі населенні пункти. В 

критерії цензового відбору на Міжнародну карту входила наявність 

в населеному пункті культових центрів, на карті СРСР – ця 

особливість населених пунктів взагалі не враховувалась. 

Узагальнити правила зображення населених пунктів на 

загальногеографічних картах всього масштабного ряду дуже важко, 

так як тільки на найбільш  великомасштабних картах можуть бути 

відображені всі населені пункти і відображені в дійсності кордони. 

На більшості карт присутній нормативний і  цензовий відбір 

населених пунктів, а самі вони зображаються позамасштабними 

знаками (табл. 2.5.1). На більшості дрібномасштабних стінних карт 

великі населені пункти грають роль орієнтирів, а інші населені 

пункти відсутні. 

Таблиця 2.5.1 

Зображення населених пунктів 

 на загальногеографічних картах 

Масштаб Детальність зображення 

1:10 000 Всі населені пункти, житлові і нежитлові будівлі всередині них; всі 
житлові і нежитлові будівлі поза населеними пунктами, структура і 
планування населених пунктів – кожний будинок і проїзд; 
етажність будинків в містах; вогнестійкі і не вогнестійкі квартали  в 
містах, селищах і поза ними 

1:25 000 Всі населені пункти, житлові будівлі поза ними; виключення   
нежитлових будівель в щільно забудованих кварталах; виділення 
поза- масштабними знаками видатних будівель в містах і житлових 
будівель поза населеними пунктами;  основні риси структури і 
планування населених пунктів, виключення окремих будівель і 
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проїздів; вогнестійкі і не вогнестійкі квартали в населених пунктах 

1:50 000 Всі населені пункти; поза населеними пунктами – всі житлові 
будівлі і нежитлові, які є орієнтирами. Увага до типу забудови 
населених пунктів і відображення зв’язку розміщення населених 
пунктів (уздовж доріг, на підвищених ділянках і т.д.) 

1:100 000 Всі населені пункти; планувальні риси населених пунктів і видатні 
будівлі. Поза населеними пунктами – житлові будівлі. Виділення 
поза- масштабних смуг забудови в сільських населених пунктах 

1:200 000 Об’єднання окремих близько розміщених дрібних населених 
пунктів в один плановий знак із підписом головного із них. Поза 
населеними пунктами зображення побудов в мало заселених 
районах. Виділення магістральних проїздів через населені пункти і 
навколо них 

1:500 000 Відбір населених пунктів: цензи за кількістю мешканців і 
значимості, нормативи в показниках (н.п./дм2). Найбільші населені 
пункти відображаються контурними умовними значками із 
основними планувальними рисами, малі – пунсонами.  

1:1 000 000 Відбір населених пунктів: цензи за кількістю мешканців і 
значимості, нормативи в показниках (н.п./дм2). Найбільш великі 
населені пункти відображаються контурними умовними знаками. 
Основна маса населених пунктів – пунсонами. Розробка правил 
локалізації пунсонів по точності їх положення та географічною 
обстановкою. 

Дрібномасштабні 
карти 

Розробка системи передачі населених пунктів на кожній карті  в 
залежності від масштабу, призначення, характеру використання. 
Особливості цензово-нормативного відбору і шкали населених 
пунктів індивідуальні для кожного твору 

 

Можна сформулювати тільки головні правила генералізації 

населених пунктів. У конкретних випадках, навіть для 

топографічних карт можливі значні відступи від правил, і це 

передбачено нормативними документами. 
  

Наприклад, на карті 

масштабу 1:1 000 000 в густозаселених районах кількість 

населених пунктів може бути доведено до  190 н.п./дм
2
, а в 

малозаселених районах нанесені всі нежитлові будівлі. При 

встановлені цензів відбору по їх значимості в залежності від 

призначення дрібномасштабної карти на перший план можуть бути 

винесені або тип поселення, або кількість мешканців, або історико-

культурне значення. А на шкільних картах відбір населених пунктів 

повинен бути узгоджений із змістом підручника. 

Загальногеографічні карти будь-якого масштабу і призначення 
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відображають певні риси заселення території. 

 
2.6. Зображення дорожньої мережі і водних шляхів 

 

Детальність зображення дорожньої мережі і умов 

судноплавства дають уяву про ступінь освоєння території, 

наявності основних зв’язків. Дорожня мережа і водні шляхи в 

сукупності відображаються доступністю кожного населеного пункту, 

який зображений на карті, відображають можливості пересування із 

врахуванням місцевих природних особливостей. 

Особливо високі вимоги до детальності, достовірності і 

наочності зображення дорожньої мережі пред’являються на 

топографічних картах. Тільки вони дають можливість визначити 

ступінь розвинення дорожньої мережі, умови пересування по 

дорогах, і що особливо важливо в малозаселених районах, без 

доріг. 

На ТКС виділяють рельсові (залізні) і безрельсові (автодороги і 

пішохідні  шляхи) дороги. Вони класифікуються за технічним 

устроєм (табл. 2.6.1, 2.6.2). 

Таблиця  2.6.1   

Класифікація залізничних доріг на топографічних картах 

Кількість 
шляхів 

одношляхові, двошляхові, багатошляхові 

Ширина колії стандартна, вузькоколійна 

Вид тяги електрифікована, парова, дизельна 

Стан діючі, будуються, розібрані 

 

Таблиця  2.6.2   

Класифікація автомобільних і ґрунтових доріг на 

топографічних картах 

Клас доріг Відмінні особливості  Характеристики на 
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карті 

Автострада магістраль державного 
значення 

ширина проїзної 
частини; кількість 
проїзних смуг; 
матеріал покриття 

Удосконалене шосе удосконалення 
покриття 

ширина проїзної 
частини; ширина 
земляного полотна; 
матеріал покриття 

Шосе наявність покриття ширина проїзної 
частини; ширина 
земляного полотна; 
матеріал покриття 

Покращена ґрунтова 
автомобільна дорога 

відсутність покриття, 
дорога профільована 

ширина проїзної 
частини; важкодоступні 
ділянки 

Автомобільна дорога дерев’яне покриття ширина покриття 

Дорога між селами без покриття важкопроїзні ділянки 

Польова і лісова 
дороги 

без покриття - 

Зимова дорога автозимники, зимники - 

Пішохідні стежки тільки для пішоходів - 

 

В залежності від масштабу на картах можуть відображатися 

об’єкти дорожнього господарства (депо, вокзали,  і під’їзні шляхи і 

т.д.); трамвайні лінії і лінії метрополітену (в містах); підвісні дороги і 

фунікулери; відображаються особливості прокладання доріг 

(тунелі, мости, естакади, насипи).  

Різні характеристики доріг передаються товщиною, рисунком і 

кольором ліній, а також літерними і цифровими позначеннями. 

Ширина лінії доріг на картах всіх масштабів перебільшена у 

порівнянні з її дійсною шириною на місцевості: на картах масштабу 

1:10 000 - 1:15 000 в 2-3 рази, на карті масштабу 1:1 000 000 в 60 

разів, на дрібномасштабних картах в сотні разів. Зображення доріг 

у взаємозв’язку з навколишньою місцевістю визначається рядом 

особливостей: 
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- прийнятий двоплановий  порядок зображення дороги: 

перший план – залізничні і шосейні дороги; другий – місцеві, 

ґрунтові, які об’єднують населені пункти між собою або з 

магістральними дорогами; потім – місцеві шляхи 

сполучення; 

- залізні дороги і автодороги вищих класів мають переважно 

прямолінійний рисунок, їх вигини узгоджуються з провідними 

формами рельєфу або мають геометричний рисунок; при 

зображенні доріг – повороти грають роль орієнтирів; 

- рисунок ґрунтових доріг відмічається звивистістю, яка 

узгоджується в загальних рисах з типом місцевості; 

- геометрична точність положення ліній доріг можлива лише в 

найбільших масштабах; по мірі зменшення масштабу 

збільшується значення відображення географічної 

правдоподібності (зв'язок з рельєфом, гідрографічною 

сіткою, розміщенням населених пунктів); 

- в ряді випадків допустимий лише зсув лінії доріг; наприклад, 

при близькому розміщенні доріг відносно одна одної, при 

проходженні доріг поблизу об’єктів, які не належать до 

зсувних об’єктів, - наприклад, русла річок; 

- зсув об’єктів, які знаходять поблизу доріг відносно свого 

географічного місцеположення: такий зсув тим більший чим 

дрібніший масштаб  карти; при зсувах намагаються зберегти 

взаємо-розміщення об’єктів; 

- класи і характеристики доріг підкреслюють накресленням, 

шириною і кольором ліній; на автодорогах використовують 

літерно-цифрові показники; 

- при генералізації – в першу чергу прибирають дороги, які 
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дублюються та дороги нищих класів.   

Відбір дорожньої мережі пов'язаний з масштабом карти і 

загальним освоєнням території. Він направлений на відображення 

зв’язку між населеними пунктами, а також на відображення 

розвинення дорожньої мережі в окремих частинах території 

картографування. Відбір доріг базується на попередньо осмисленій 

схемі, де відмічені магістральні шляхи, дорожня мережа місцевого 

значення і райони, в яких практикується рух поза дорогою. Така 

схема забезпечує єдність підходу до вибору дороги за значимістю, 

а також відображені індивідуальних особливостей території 

картографування. 

Дороги нищих класів (рельсові і без рельсові), як правило, 

зберігаються на картах всіх масштабів. На оглядово-топографічних 

– виключають деталі основних залізних і автомобільних доріг 

(другорядні лінії в місцях з доброю забезпеченістю дорогами). 

Відбір природних, ґрунтових доріг може бути важливий  в районах, 

які забезпечені дорогами вищих класів, при збереженні всіх доріг  в 

інших місцях. Особливо детально відображається дорожня мережа 

на великомасштабних картах. Дороги місцевого значення (зимники, 

з дерев’яним  покриттям, важко проїзні  ділянки) передаються з 

найбільшою детальністю. Прослідковується зв'язок прокладання 

дороги з місцевістю (по вододілу, по долинам, в обхід болотистої 

місцевості). При цьому підкреслюється звивистість доріг в залісеній 

місцевості або в гірських районах. Відмічаються гірські дороги із 

крутими підйомами, різкими поворотами, серпантини і інші місцеві 

особливості. Умовний знак стежки використовується в тих 

випадках, коли стежки грають особливо важливу роль (через гірські 

перевали, через великі лісові масиви, по заболоченій місцевості). 
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Відбір доріг на картах будь-якого масштабу тісно пов'язаний з 

відбором населених пунктів. При цьому обов’язково 

відображається дорожній зв'язок із кожним населеним пунктом. 

Перевагу надають: дорогам до найближчих залізничних станцій і 

пристаней або автодорогам більш високого класу; дорогам з рівним 

профілем, які йдуть в обхід заболочених або надто залісених 

ділянок; найкоротшим дорогам між населеними пунктами. В 

гірських районах обов’язково відображаються транспортні і 

пішохідні перевали. 

На топографічних картах малозаселених районів з можливою 

детальністю наводяться текстові довідки умов пересування поза 

дорогами (умови проїзду місцевості за сезонами). Такі відомості 

можуть розміщуватися на самій карті або за рамкою. На карті 

масштабу 1:200 000 на зворотних аркушах наводиться  спеціальна 

довідка про місцевість. Вона вміщує данні про найсприятливіші 

терміни пересування, характер ґрунту, середній швидкості руху 

транспорту, типових погодних умовах,  видимості. 

На загальногеографічних картах будь-якого масштабу 

виділяються судоходні річки (або їх ділянки). На топографічних 

річках з регулярним судоходством наводиться розвернута 

характеристика: ширина русла, глибина і швидкість річки; наявність 

мілин і малих островів. Чим великомасштабніша карта, тим з 

більшою детальністю на ній відображаються природні навігаційні 

особливості річки, а також споруди навігаційного устаткування 

(орієнтири, шлюзи, затони, водомірні пости). На топографічних 

картах, а інколи на дрібномасштабних присутні морські шляхи 

(каботажні і міжнародні), а також судоходні шляхи на великих 

озерах і водосховищах. 
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Дорожня мережа – обов’язків елемент змісту 

загальногеографічної карти будь-якого масштабу. Тільки мережа 

підкреслює ступінь заселеності території  і дає уяву про економічне 

життя в регіоні. Графічні проблеми відображення дороги 

визначають особливу увагу до їх відбору. Головні задачі відбору 

доріг – відображення ступеня розвинення дорожньої мережі в 

різних районах території картографування, підкреслення 

магістральних напрямів доріг і зв’язку між населеними пунктами, 

відображення місцевих особливостей доріг, особливо – 

можливостей пересування в мало заселених районах. Однак 

можливості карт різних масштабів сильно варіюють.   

 

2.7. Відображення соціально-економічних об’єктів 
 

Соціально-економічні об’єкти характеризують направленість 

промисловості в господарському розвитку місцевості, ступінь 

освоєння території. Їх зображення на загальногеографічних картах 

доповнює загальну природну характеристику місцевості і 

відображає риси антропогенних ландшафтів.  Крім того, об’єкти 

такого роду слугують добрими орієнтирами. 

Детально соціально-економічні об’єкти відображаються тільки 

на великомасштабних топографічних картах. Серед них: 

-  промислові об’єкти (заводи, шахти, електростанції); 

- сільськогосподарські об’єкти (пасіки, оранжереї); 

- культові споруди (церкви, костьоли, храми, часовні); 

- лінії зв’язку (телефонні, телеграфні); 

- лінійні споруди (нафтопроводи, газопроводи); 

- пам’ятки культури (вали, пам’ятники, монументи). 

Особливістю відображення об’єктів соцільно-економічного 
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характеру є використання позамасштабних умовних знаків, з цим 

пов’язані проблеми їх достовірного розміщення. Багатоваріантність 

реальних ситуацій робить неможливим розробку детальних правил. 

Загальні положення рекомендують локалізацію умовних позначень 

за місцем знаходження об’єкта; виділення умовних позначень 

об’єктів, які слугують орієнтирами на місцевості; відбір найбільш 

високих будівель, які добре  розрізняються при візуальному 

вивченні місцевості. 

На оглядово-топографічних картах місцеві об’єкти соціально-

економічного профілю зазвичай виключаються, залишаються 

найбільш великі із них (орієнтири). Лінійні споруди в надто 

узагальненому вигляді  зберігаються при їх довжині в масштабі 

карти не менше 5 мм і висоті на місцевості не менше 5 м. На 

дрібномасштабних загальногеографічних картах об’єкти соціально-

економічного значення зазвичай відсутні. Хоча із врахуванням 

призначення карти можуть бути виключення. Наприклад, на 

шкільних загальногеографічних картах позначаються родовища 

корисних копалин; на картах, які використовуються в авіації, 

зберігаються мости через великі ріки. 

 

Загальні висновки по генералізації змісту 

загальногеографічних карт 

1. Цінність загальногеографічних карт  є в передачі 

зовнішнього вигляду Землі. Карти слугують наочною моделлю 

дійсності. 

2. Масштабний ряд загальногеографічних карт дозволяє 

відобразити зовнішній вигляд місцевості на локальному, 

регіональному, материковому і планетарному рівнях. 
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3. Загальногеографічні карти в цілому складають систему 

великомасштабних, середньомасштабних і дрібномасштабних карт. 

Задачею кожної групи карт є відображення провідних особливостей 

вигляду місцевості на відповідному рівні. 

4. Вигляд місцевості на будь-якому рівні складається із 

зображення провідних компонентів. Для загальногеографічних карт 

визначений перелік елементів змісту, але самий зміст карт 

визначається осмисленим географічним підходом до зображення 

кожного елемента місцевості як складової частини конкретного 

ландшафту. 

5. На основі виявлення типових характерних і провідних 

особливостей місцевості для кожного рівня картографування 

розробляються особливості географічної генералізації. 

6. Прийоми географічної генералізації встановлюються для 

кожного елемента карти і слугують науково-методичною основою її 

змісту. 

7. Загальні закони генералізації не можуть включати всього 

різноманіття дійсності. Вони ціленаправлено конкретизуються із 

врахуванням особливостей місцевості і використовуються із 

врахуванням основних і другорядних зв’язків між елементами 

ландшафтів. 

8. Достовірне відображення типових рис ландшафтів на 

загально- географічних картах спираються на географічне 

районування території і виявлення індивідуальних рис кожного 

елементу місцевості і ландшафту в цілому. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Як відображається узбережжя на загальногеографічних 

картах. 
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2. Як відображається гідрографічна мережа на загально-

географічних картах. 

3. Як відображається рельєф на загальногеографічних картах. 

4. Як відображається рослинність та ґрунти на загально-

географічних картах. 

5. Як відображаються населені пункти на загально-

географічних картах. 

6. Як відображається дорожня мережа та водні шляхи на 

загальногеографічних картах. 

7. Як відображаються соціально-економічні об’єкти на 

загальногеографічних картах. 

 

Частина 3. Редагування загальногеографічних карт 
 

3.1. Роль редакційних документів 
 

Створення загальногеографічної карти будь-якого масштабу 

включає три основні процеси: проектування, складання і 

редагування. Проектування – творчий процес, під час якого 

встановлюються математичні елементи, технологія створення і 

відтворення, а також особливості змісту картографічного твору. 

Розроблені положення закріплюються в нормативних документах, 

на яких спирається весь процес створення карт. Для карт 

топографічних масштабів це – настанови, інструкції, система 

умовних позначень і інші надруковані відомчі документи в яких 

визначені основні особливості відображення окремих елементів 

місцевості, розроблена система умовних позначень. Для карт 

дрібного масштабу зазвичай розробляються загальні програми (в 

рукописному або малотиражному вигляді). 
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Однак для укладальницьких робіт формулювання загальних 

положень недосить. В залежності від призначення карти, 

географічних особливостей території картографування, джерел для 

створення карти та технології її підготовки загальні положення 

конкретизуються, для цього слугують редакційні документи, які 

призвані розкрити загальні положення настанов, інструкцій, 

програм стосовно до конкретних умов. Редакційні документи грають 

роль робочого матеріалу, до них відносяться редакційні вказівки і 

редакційні плани. Перші носять загальний характер, другі – більш 

окремий.  Наприклад в схему створення ТКС входить написання 

редакційних вказівок на район картографування (на територію, яка 

відповідає площі декількох аркушів карти масштабу 1:1 000 000) і 

цілій серії редакційних планів на кожний аркуш карти. 

Різниця у підготовці редакційних матеріалів обумовлені тим, 

що ТКС, ТКШ, МНК представляють собою розроблені і законодавчо 

затверджені системи карт, а карти дрібного масштабу створюються 

як самостійні картографічні  твори. Тому в редакційних документах 

на блоки аркушів, що створюються або окремих аркушів основні 

положення конкретизуються стосовно до географічних 

особливостей місцевості та характеру джерел, що 

використовуються також обґрунтовуються вказівки по застосуванню 

нормативних документів і особливо обумовлюються можливості 

відступу від них. 

При створенні дрібномасштабних карт редакційні документи 

мають самостійне науково-методичне значення. В них 

обґрунтовується зміст карти у відповідності з її призначенням 

розробляються норми генералізації та прийоми укладальницьких  

робіт, пропонуються способи зображення елементів змісту карти, 
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умовні позначення для окремих об’єктів і прийоми оформлення 

карт. Редакційні документи завжди відносяться до конкретної карти 

і не можуть використовуватися для підготовки будь-якого 

картографічного твору. 

Триєдиний процес – проектування, редагування і складання – 

дуже важко розділити, так як ціль одна – створення карти. При 

широкому діапазоні масштабів загальногеографічних карт, 

великому різноманітті ландшафтів, що відображаються і 

особливостях вузького призначення створюваної карти на практиці  

розроблена визначена схема написання редакційних документів: 

1. Масштаб і призначення карти. Організація укладальницьких 

робіт. 

2. Географічні особливості території: природні (геологія, 

тектоніка, рельєф, гідрографічна  мережа,  рослинність і т. 

д.) і соціально-економічні (населення, тип заселення, 

напрям господарства, дорожня мережа). В географічному 

описі підкреслюються особливості місцевості, які повинні 

знайти своє відображення на створюваній карті. 

3. Аналіз картографічних джерел і додаткових матеріалів, які 

використовується при створенні карти. При цьому 

оцінюється: сучасність і достовірність джерел,  геометрична 

точність і географічна правдоподібність нанесення окремих 

елементів змісту, необхідність оновлення відомостей. 

4. Математична основа карти (стандарт для топографічних 

карт, обґрунтування масштабу, проекції, компоновки, 

зарамкового оформлення і т. д. – для дрібномасштабних 

карт). 

5. Перелік елементів змісту карти і детальні вказівки по 
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генералізації кожного елемента змісту карти окремо. При 

цьому вказуються географічні принципи зображення, 

кількісні параметри відбору і узагальнення. Географічні 

можливості масштабу карти оцінюються вказівками 

нормативів (кількість об’єктів/дм
2
  карти). 

6. Порядок складання карти за елементами змісту 

(послідовність, збереження взаємозв’язків). 

7. Особливості штрихового і кольорового оформлення карти. 

До редакційних документів додаються зразки карти, що 

складається, на них відображаються: доцільність використання тих 

або інших умовних позначень, можливості розміщення умовних 

позначень в місцях їх найбільшого скупчення, прийоми 

генералізації різних елементів змісту і інші випадки, які потребують 

графічного підтвердження. 

 

3.2.Редагування велико- і середньомасштабних карт 

3.2.1. Географічна характеристика місцевості 

 

Географічна характеристика місцевості  присутня в 

редакційних документах будь-якого роду. Найбільш розроблений її 

зміст з поясненням загальних  принципів   зображення кожного 

елемента карти для ТКС. Вона готується на основі аналізу 

літературних і картографічних джерел і носить не просто описово-

довідковий характер, а має визначений картографо-

укладальницький зміст. Географічний опис місцевості має на меті 

відобразити видимі елементи території при визначеній степені 

зменшення зображення. Необхідно виділяти елементи місцевості, 

які будуть присутні на карті, що буде створюватися. І при цьому 
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витримати ступінь детальності опису кожного елемента, відповідно 

до масштабу карти. Так, в залежності від оглядовості (масштабу) 

карти при описах форм рельєфу зупиняються на планетарних, 

материкових, регіональних або локальних особливостях (мега-, 

макро-, мезо-, мікроформах). При висвітлені річкових систем 

характеризують водозабірні басейни великих, середніх або малих 

річок. Показниками заселеності місцевості є число великих міст, 

всього міського населення, сільських населених пунктів. 

В описі вказується географічне положення, дається фізико- і 

економіко-географічна характеристика всього району в цілому. 

Географічні і економічні відомості, які не відображаються на карті 

(клімат, об’єм промислової та сільськогосподарської продукції, 

зайнятість населення), в характеристиці зайві. Така цільова 

направленість географічної характеристики місцевості в 

редакційних документах відрізняє її від звичайного текстового 

опису, яке проводиться в географічних виданнях. Друга характерна 

риса географічного опису – його нерозривний зв'язок з вказівками 

по генералізації елементів змісту. Тут повинні бути усунені будь-які 

неточності або непорозуміння. В протилежному випадку редакційні 

матеріали перестають грати роль керівного документа для 

створення карти. 

Географічна характеристика місцевості нерозривно пов’язана з 

розробкою прийомів по зображенню елементів місцевості. 

Географічний опис і вказівки по зображенню окремих елементів 

змісту карти будуються послідовно, зазвичай в наступному порядку: 

гідрографія, рельєф, грунтово-рослинний покрив, дорожня мережа, 

населені пункти, кордони, інші елементи. Цей порядок може бути 

змінений в залежності від місцевих особливостей району 
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картографування. Важливо для кожної місцевості встановлювати 

приоритетні елементи змісту. 

3.2.2. Редакційні плани 

 

У вказівках по кожному елементу необхідно розглянути 

наступні питання: 

- класифікація і способи зображення даного елемента 

ландшафту на картографічному джерелі; 

- класифікація елементів місцевості на карті, яка складається; 

- способи зображення кожного елементу місцевості; 

- принцип і метод відбору та виділення об’єктів у відповідності  

з їх значенням, відносною густиною розміщення і 

встановленою для карти нормою навантаження; 

- об’єкти (або категорії об’єктів), які підлягають  нанесенню в 

обов’язковому порядку; 

- ступінь і характер узагальнення контурів; 

- характерні деталі і методи їхньої передачі на карти; 

- ув’язка зображення всіх елементів змісту карти. 

Редакційні документи для створення велико- і 

середньомасштабних загальногеографічних карт повинні 

вміщувати вказівки по генералізації кожного елемента карти. При 

цьому в них не повторюються загальні положення нормативних 

документів, а розкриваються прийоми генералізації на конкретних 

прикладах. 

Узгоджено вирішуються складні  і нерідко протиречиві один 

одному питання: доцільність зображення при збережені читаності 

карти; геометрична точність нанесення контурів і географічна 

правдоподібність передачі ландшафту. 
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З цієї точки зору вирішуються прийоми генералізації – відбір 

об’єктів, узагальнення контурів, збереження природних кордонів, 

графічна точність побудови зображення, можливі допустимі зсуви, 

узгодження взаємопов’язаних елементів змісту. Об’єм відомостей 

по кожному елементу змісту карти визначається розміром території 

картографування і призначенням карти, картографічними 

прийомами передачі інформації. 

Гідрографія.  Вказуються основні ріки, особливості їх 

протікання  (орографічна і гідрологічна звивистість), характерні 

особливості водотоків (роздвоєння русла, острова), озера і 

водосховища, переправи, гідротехнічні споруди, типи берегів. 

Визначаються і вказуються цензи і норми відбору; описуються 

способи відображення характерних особливостей річок і водоймищ; 

вказуються водотоки, викреслюються в масштабі карти, в дві лінії, і 

пояснюється, де і як переходити до зображення в одну лінію; 

принципи і порядок відбору та виділення витоків річок, водопадів, 

колодязів, джерел; передача якісних і кількісних показників  об’єктів 

гідрографії. Дуже важливо підкреслити характер живлення 

водотоків (болото, озеро). Визначаються місця підписів назв 

об’єктів гідрографії і шрифт. Річки слугують «каркасом» для всього 

змісту карти, тому вони точно локалізуються, навіть при сильному 

завантаженому змісту карти. 

Рельєф.   Розглядаються: характер розчленування місцевості, 

висотна характеристика, геоморфологічні особливості форм 

рельєфу (макро-, мезо- і мікроформи), обґрунтовується вибір 

перерізу рельєфу, наводяться приклади креслення характерних 

форм рельєфу системою горизонталей із врахуванням глибини і 

густини розчленування місцевості, кількість висотних відміток на 
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одиницю площі карти в різних її місцях, порядок виділення 

командних висот, розміщення орографічних назв. Визначаються 

правила переходу до спеціальних умовних знаків (обриви, осипи і 

т.д.), доцільності зближення горизонталей на крутих схилах,  

допустиме зближення горизонталей. 

Рослинний покрив.  Характеризується ступінь і характер 

залісення, заболочення, розвиток пісків, поширення і стан інших 

видів рослинного покриву і ґрунтів, типових для даного району та 

які відображаються на карті, що складається. Обумовлюються 

правила передачі особливостей рослинного покриву місцевості 

системою стандартних умовних позначень, пропонуються доцільні 

сполучення умовних знаків рослинності, ґрунту і окремих форм 

рельєфу для передачі вигляду ландшафту. 

Вказуються правила об’єднання окремих ділянок різних видів 

рослинного покриву; оконтурювання цих ділянок; узагальнення 

контурів; передача переходів від одного виду рослинного покриву 

до іншого і їх сполучення. Окремо звертається увага на правила 

розміщення умовних позначень, які передають якісну і кількісну 

характеристику того або іншого виду рослинного покриву і ґрунтів 

(ліс, чагарник, болото). Підкреслюються ті особливості рослинності, 

які найдуть відображення на карті (наприклад – «низькорослі ліси», 

«рідколісся»). 

Населені пункти. Вказується тип розселення, характерна 

величина і типи населених пунктів, їх густота, переважаючий 

матеріал забудови (дерев’яний, кам’яний, вогнестійкий), кількість і 

види орієнтирів всередині населених пунктів (фабрик, заводів, 

церков). Особливої уваги потребують особливості розміщення 

населених пунктів по відношенню до інших елементів  змісту (річки, 
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озера, дороги). 

Детальність зображення населених пунктів на ТКС дуже 

сильно відрізняється в залежності від масштабу карти: від 

особливостей планування всередині населених пунктів до правил 

відбору населених пунктів при їх зображені на оглядово-

топографічних картах. 

Дорожня мережа. Характеризується з максимальною 

детальністю і в тісному взаємозв’язку з детальністю зображення 

населених пунктів, при цьому притримуються прийнятих  на ТКС 

класифікацій доріг. Характеристика доріг має технічний і 

географічний аспект. Технічна характеристика (клас доріг) 

встановлюється за вихідним матеріалом. Географічна (можливості 

пересування на протязі всього року) – визначається у відповідності 

з географічними особливостями місцевості (повені, періоди проїзду 

на гірських дорогах). Дуже уважно слід відносить до відображенню 

доріг нищих класів (польових,  стежок),  слід відобразити зв’язки з 

кожним населеним пунктом. 

Для карт топографічних масштабів (ТКС, ТКШ, МНК) редакційні 

документи основуються на вимогах загальних інструкцій (настанов). 

Всі необхідні відступи від стандартів обумовлюються і 

обґрунтовуються. 

В редакційних документах карт топографічних масштабів 

повинні  бути коротко і чітко охарактеризовані: 

- графічна точність нанесення кожного елемента змісту 

карти; 

- розміри допустимих зсувів при узгоджені зображення 

взаємо-пов’язанних елементів; 

- детальність характеристик кожного елементу змісту карти; 
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- принципи узагальнення контурів; 

- прийоми локалізації умовних позначень, об’єктів; 

- особливості розміщення площинних умовних позначень. 

 

3.3. Редагування дрібномасштабних карт 
 

Редакційні документи для дрібномасштабних  

загальногеографічних карт носять не інструктивний, а науково-

методичний характер. Вони визначають загальне керівництво 

створенням карти, але передбачають подальшу конкретизацію і 

доопрацювання загальних положень в процесі створення карти. 

Стержнем укладальницьких робіт слугує географічна генералізація. 

Головним чинником генералізації є: ступінь зменшення зображення 

місцевості (масштаб карти), вимоги до детальності і направленості 

зображення місцевості (призначення карти), провідні географічні 

особливості територій, що відображаються і ландшафтне 

різноманіття місцевості. 

Велика кількість дрібних  масштабів, різнобічне коло 

споживачів та методів використання загальногеографічних карт, 

різноманітність ландшафтів на території країн і світу визначають 

складність процесів генералізації. Можна сформулювати лише 

загальні принципи побудови дрібномасштабного зображення 

місцевості. Вони напрацьовані в процесі науково-практичних робіт 

на основі порівняльних та статистичних методів дослідження. 

Порівняльні методи дозволили встановити типові і індивідуальні 

видимі риси ландшафтів і окремих елементів карт. Статистичні 

методи дозволили згрупувати характеристики об’єктів за 

провідними ознаками. В сукупності це слугує основою для 

напрацювання  класифікацій елементів змісту карт та визначення 
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об’єму відомостей. 

Загальні принципи побудови змісту дрібномасштабних 

загально- географічних карт, які необхідно враховувати при 

розробці редакційних документів: 

1. Класифікації, які використовуються для відображення 

кожного елементу змісту карт повинні бути прості і доступні для 

широкого споживача. Вони єдині для всього масштабного ряду карт 

та послідовно узагальнюються від часткових характеристик до 

загальних по мірі зменшення масштабу. При цьому можливе 

використання додаткових показників або їх деяких видозмін. Так, на 

більшості дрібномасштабних карт населенні пункти поділяються за 

ступенем їх значення, яке встановлюється за комплексом 

показників (тип поселення, адміністративне значення, кількість 

мешканців), при необхідності в число додаткових характеристик 

може входити оцінка транспортного значення, культурний 

потенціал. Але – на ТКС рослинність характеризується за 

переважаючими формами життя, стану, за якісною і кількісною 

характеристикою. На дрібномасштабних картах передаються тільки 

зональні особливості рослинності. 

2. Із багатьох об’єктів місцевості на дрібномасштабні карти 

потрапляє їх лише певна частина. Чим дрібніше  масштаб, тим 

більший відбір кожного елементу змісту. Можливе  виключення 

відображення цілого елементу, частіше за все – рослинності.  

Ступінь завантаженості карти визначається нормою і цензом 

відбору. Норми відбору кожного елемента змісту карти 

встановлюють в ході попередніх експериментальних робіт. 

Головними показниками встановлених норм відбору є вдале 

сполучення детальності і читаності карти. Цензи відбору елементів 
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встановлюються із врахуванням прийнятих класифікацій за 

визначеними  наборами ознак. Показником для цензу можуть 

слугувати кількісні і якісні характеристики об’єктів, які відбирають 

для нанесення на карту. Такими показниками можуть слугувати: 

розміри об’єктів, виділення головних і другорядних об’єктів за 

різними ознаками, значення їх для території картографування. 

Встановлення цензів відбору також потребує експерименту, в 

процесі якого виявляються «перевантажені» і «незаповнені» 

ділянки карти. В процесі складання карти можливе географічне 

корегування цензів відбору, виходячи із значимості об’єкта для 

місцевості (наприклад, в маловодних районах можуть зберігатися 

незначні джерела, а в багатоводних проводиться значний відбір 

рік). 

3. Одночасно з вирішенням питань нормативно-цензового 

відбору вирішується і неминуча проблема узагальнення обрисів, 

так як деякі деталі просто не виражаються в масштабі карти. Дуже 

важливо, щоб цей процес не був механічним, а мав топографічну 

направленість: узагальнення обрисів повинно підкреслювати типові 

риси, які передають зовнішній вигляд ландшафту, загальні риси 

його будови (наприклад, орографічна звивистість рік, протяжність 

хребтів, характер розміщення населених пунктів). Попередні 

правила узагальнення можна сформулювати тільки в загальній 

формі. Практичне узагальнення обрисів одного елемента змісту 

карти проводяться із врахуванням взаємозв’язків з іншими 

елементами місцевості і з поверхнею землі. Зображення території в 

цілому і в окремих її складових повинен підкорятися географічним 

законам зонального або регіонального поширення явищ. Тільки в 

такому напрямі використовуються обмежені графічні можливості 
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карти. 

4. При зображені об’єктів місцевості на карті необхідно 

зберігати їх співпорядкованість і співставленість за розмірами. Це 

досягається зміною графічних розмірів  або кольоровим 

оформленням умовних позначень. Нерідко процес генералізації 

пов'язаний із спрощенням, перебільшенням розмірів об’єктів, які 

відображаються, що особливо важливо на дрібномасштабних 

картах. 

Однак, без графічної передачі співпорядкованості об’єктів 

неможливо відобразити структуру, наприклад, водозабірних 

басейнів, виділити дорожню мережу за значимістю. Перебільшення 

розмірів об’єктів неминуче приводить до зміщення 

взаємопов’язаних об’єктів. Постає неминуче питання про правила 

зсуву та точності нанесення окремих елементів змісту карти. 

5. Зображення об’єктів у зменшеному вигляді і правила 

узагальнення ведуть до спрямлення звивистих ліній – берегової 

лінії морів, річкової мережі, дорожньої мережі. Доцільний характер 

спрямлення звивистих ліній необхідно обґрунтувати географічно. 

При цьому обов’язково  враховується призначення карт (наприклад, 

на шкільних картах в першу чергу передається орографічна 

звивистість рік, а гідрографічна йде на другий план; або на картах 

для вищої школи рисунок берегової лінії морів передає генетичний 

тип берегу, а на шкільних – це спрямлені лінії, які розділяють сушу і 

море). 

Ступінь і особливості генералізації звивистих ліній 

передаються двома показниками: коефіцієнтом спрямлення 

(відношення довжини звивистої лінії на визначеній ділянці до 

довжини прямої, яка з’єднує кінці цієї ділянки) і формою і розміром 
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звивин, які зображені в масштабі карти. Перший показник передає 

картометричні особливості твору, другий – зв'язок об’єкта із 

поверхнею. 

6. Для досягнення географічної правдоподібності змісту карт, 

порівняння зображення місцевості в різних частинах карти 

необхідне попереднє районування території по одному або 

комплексу показників. Таке районування дозволяє визначити 

особливості і характер генералізації із врахуванням  

співвідношення розвитку явищ на території. З цією метою можна 

проводити районування території для будь-якого елементу змісту 

карти (розвиток річкової мережі або заозерненість, залісення 

місцевості, густотою населення або густотою розміщення 

населених пунктів). 

Попереднє районування території направлено на те, щоб 

зробити процес генералізації географічно осмислений і поряд із 

загальними правилами встановити необхідні виключення. 

Природно, що чим дрібніший масштаб карти і більша площа 

території  картографування, тим більше значення набуває цей 

процес. 

7. При дрібномасштабному картографуванні і відповідній 

ступені генералізації зміст карти нерідко приходиться групувати за 

однорідними об’єктами і переходити до скупчених умовних 

позначень (квартали населених пунктів – в загальний контурний 

знак населеного пункту і в подальшому в позамасштабний знак – 

пунсон). Цю сторону генералізації дуже важко регламентувати – 

необхідне розуміння типових рис ландшафту. Так, при 

встановленні  єдиного площинного цензу для відбору озер можуть 

постраждати надто заозернені території із переважанням дуже 
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дрібних озер. В цьому випадку доцільно введення 

«позамасштабного» значка озер або виділення місцевості знаком 

«заболоченості». Інший приклад: об’єднання розрізнених невеликих 

поселень в один населений пункт може призвести до викривлення 

типу розселення, характерного для місцевості, в цьому випадку 

можна відобразити або один населений пункт з загальною кількістю 

мешканців об’єднаних поселень, або виключити більшість дрібних 

поселень при створенні карти.  

8. Генералізацію кожного елемента змісту карти необхідно 

узгоджувати із взаємопов’язаними елементами. Це шлях до вірного 

відображення типу місцевості. При узгодженні виділяються 

приоритетні і другорядні зв’язки. Генералізація проводиться із 

безумовними врахуванням приоритетних і виділенням 

індивідуальних рис за другорядними. Це враховується в складному 

процесі складання карт: при визначені показників цензово-

нормативного відбору, при узагальненні контурів, при спрощенні 

зображень і введенні поза- масштабних умовних знаків. На різних 

картах такий взаємозв’язок відображається на певному рівні: 

глобальному, материковому, регіональному, локальному. Це одне 

із найскладніших питань генералізації, яке визначає географічний 

сенс картографічного відображення рельєфу. 

На картах будь-якого масштабу з граничною точністю 

наносяться елементи гідрографії. Річкова і озерна мережа є 

каркасом для нанесення інших елементів змісту карти. Вона у 

визначеному сенсі організує розміщення інших елементів змісту. 

Всі допустимі узагальнення контурів, зсуви і спрощення, локалізація 

умовних позначень і інші прийоми допускаються при узгодженні з 

розміщенням водних об’єктів. У повній відповідності з водними 
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об’єктами викреслюється рельєф місцевості системою 

горизонталей або проводиться відмивка. Узгодження  детальності  

зображення рельєфу і гідрографічної мережі – одна із основних 

умов побудови загальногеографічного зображення місцевості. 

Розміщення населених пунктів безпосередньо пов’язано з 

гідрографічною мережею і рельєфом місцевості. Це третій за 

важливістю елемент нанесення на складальний оригінал. Тільки тут 

вирішуються питання відображення типового вигляду місцевості – 

розміщення населених пунктів на берегах річок і озер, їх 

приуроченість до окремих форм рельєфу або висотним ступеням 

території. 

Дорожня мережа на картах будь-якого масштабу зображається 

лініями перебільшеної ширини. Дороги з’єднують населенні пункти. 

Звідси необхідність узгодження рисунка дорожньої мережі з 

гідрографією і рельєфом місцевості та розміщенням населених 

пунктів. Рослинність і елементи ґрунту прив’язані до умов 

місцезнаходження, і розміщення їх контурів узгоджується з 

загальним змістом карти. 

Загальний порядок узгодження контурів і рисунка окремих 

елементів (гідрографічна мережа, рельєф, населені пункти, 

дорожня мережа, рослинність і інші об’єкти) в залежності від 

місцевих умов або задач картографування може видозмінюватися. 

Наприклад, в густозаселених районах після водних об’єктів нерідко 

наносяться населені пункти, а потім креслять рельєф. В навчальній 

картографії, де особливе значення набуває наочність зображення, 

зазвичай складання ведеться за окремими районами, а 

генералізація окремих елементів змісту за принципом – від 

головного до другорядного; спочатку відпрацьовуються 
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ландшафтно утворюючі об’єкти, потім другорядні. До перших 

відносять основні річкові артерії і орографічні системи місцевості, 

зональність або поясність рослинного покриву, адміністративний 

поділ території, ступінь освоєння території. 

В будь-якому випадку послідовність виконання 

укладальницьких робіт направлена на досягнення географічної 

правдоподібності зображення.  Вона допомагає також в збережені 

єдності змісту всієї карти при відображені індивідуальних рис 

окремих районів. 

9. Оскільки місцевість включає елементи, які динамічно 

змінюються в часі, то зображення ряду об’єктів на картах 

відрізняється визначеною умовністю. В першу чергу сюди 

відноситься берегова лінія морів та озер. На картах топографічних 

масштабів напрацьовані визначені правила креслення берегової 

лінії (як відмічалось вище, на ТКС і ТКШ вона проводиться  у 

відповідності з найвищим значенням урізу води, на МНК – 

найнищим). На дрібномасштабних картах на перший план виходить 

відображення генетичного типу берега. 

На кінець слід відмітити, що в будь-якому варіанті підготовка 

редакційних документів потребує знайомства з відповідною 

географічною літературою і ціленаправленим вивченням і аналізом 

картографічних джерел, які використовуються для створення 

нового картографічного твору.  

Контрольні запитання та завдання 

1. Яка роль редакційних документів при укладанні загально-

географічних карт. 

2. Особливості редагування велико- і середньомасштабних 

загально- географічних карт. 
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3. Особливості редагування дрібномасштабних загально-

географічних карт. 
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Фрагменти умовних знаків карт 

масштабів 1:25 000, 1:50 000 і 1:100 000  

Населенні пункти 

 

Міста 1:25 000    

50 000 мешканців і більше менше 50 000 мешканців 
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1:50 000 

50 000 мешканців і більше менше 50 000 мешканців 

 

1:100 000 

 

 

 

 

Селища сільського типу 

 
1:25 000 

 

1:50 000 1:100 000 

Селища із безсистемною забудовою  
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Селища розосередженого типу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМІ МІСЦЕВІ ПРЕДМЕТИ  

(Промислові, сільськогосподарські та соціально-

культурні об’єкти) 

 
 

Заводські і фабричні 

труби 

  

Нафтові і газові вишки 

 
 

1)Телевізійні башти  

(508 - висота башти в 

метрах); 

2) радіощогла, 

телевізійні і 

радіорелейні щогли 

(5О-висота щогли в 
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метрах) 

 
 

Капітальні споруди 

баштового типу 

 
 

Вишки легкого типу 

 

 

Терикони і відвали 

(25 і 15 - висоти в 

метрах): 

1) які виражаються в 

масштабі карти; 

2) які не виражаються 

в масштабі карти; 

 

 

Будки 

трансформаторні 

 

 

Вітрові двигуни 

 

 

Водяні вітряки та 

лісопилки 

 

 

Печі для випалення 

вапна, деревного 

вугілля 

 

                Положення головної точки позамасштабних умовних знаків 

 

Умовні знаки 

 

 

Місце головної точки поза- 

масштабних умовних знаків 
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Геометричний центр фігури 

 

Середина основи  знаку 

 

Вершина прямого кута у 

основи знаку 

 

Геометричний центр 

нижньої фігури 

 
Геометрична вісь знаку 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГЕОДЕЗИЧНІ ПУНКТИ 

 

 

Пункти 

державної 

геодезичної 

мережі (91,6—

висота основи 

пункту над 

рівнем моря) 

 

Те ж на курганах (2—висота кургану в 

метрах) 

 

1) Те ж на будівлях (на карті масштабу 

1:100000 не відображаються),  

2) Те ж на церквах 

 

Точки знімальної мережі, які закріплені 

на місцевості центрами 



 256 

 

Те ж  на курганах (2—висота кургану в 

метрах) 

 
Астрономічні пункти 

 
Нівелірні марки і репери (ґрунтові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зображення деяких елементів рельєфу на картах  
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а) Фірнові поля (вічні сніги), б) Льодовики, в) Льодовикові  тріщини, г) Морени,   д) 

Кам’яні річки. е) Кам’янисті розсипи. ж) Скали і скалисті обриви, з) Круті схили 

протяжністю в масштабі карти менше 1 см. і) Круті схили протяжністю в масштабі 

карти більше 1 см. к) Межі фірнових полів 
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Навчальне видання 

 

 

ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ 

 

(Навчальний посібник для студентів-картографів) 

 

 

 

 

Автор-укладач:    Дудун Тетяна Володимирівна  
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