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СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

КАРТОГРАФІЇ 

 

 

УДК 528.91 / 528.94 : 004.9    Е. Л. Бондаренко, Р. С. Шорохова 

edbe@ukr.net 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 

 

ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ СПОСОБІВ 

КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ 

 

На сучасному етапі розвитку теорії та практики картографії у зв’язку з 

подальшим удосконаленням змісту і функціональності інтерактивних карт 

досить актуальними для картографів залишаються підходи до формування на 

них показників картографування з використанням статичних і рухомих 

графічних змінних та поданням їх якісних і / або кількісних характеристик 

через способи картографічного зображення. Перелік останніх і їх сутнісно-

змістове наповнення уже досить давно не відповідають існуючим теоретичним 

надбанням картознавства.  

Вивчення робіт [4, 5] дало змогу вказати на розроблені логічні варіанти 

порівняння (зіставлення) класичних картографічних способів і реалізованих у 

середовищі геоінформаційних систем (ГІС) та вузькофункціонального 

програмного забезпечення прийомів картографування, які в автоматизованому 

режимі дозволяють представити відповідні показники на електронних картах. 

Інші питання розгляду способів картографічного зображення для застосування 

на зазначених видах карт (обсяг яких у структурі створених картографічних 

творів постійно збільшується) зводяться в публікаціях [1–3, 7 та ін.] до 

застосування на них “комп’ютерних ефектів” із зображувальними засобами 

(“миготіння знаків”, поступова зміна кольорового тону та кольорової 

насиченості, анімація, масштабування), які доповнюють та удосконалюють 

засоби комп’ютерного картографування.  

Автори у своєму підході (відповідно до назви публікації, а також певного 

етапу науково-дослідницької роботи) доводять, що окремі названі 

“комп’ютерні ефекти” (наприклад, анімація) формують новий зміст способів 

картографічного зображення, інші (масштабування) – дійсно доповнюють 

засоби практичної роботи з картою, змінюють змістове навантаження 

відповідно до заданих параметрів (наприклад, у процесі застосування 

мультирівневої генералізації) тощо. Тому, результатом даного підходу має 

стати формулювання удосконаленого переліку та змісту способів 

картографічного зображення для їх використання при розробці інтерактивних 

карт. 

Сьогодні процес створення інтерактивних карт може бути реалізований на 

основі використання двох головних технологічних рішень, що визначають 

застосування відповідного програмного забезпечення: флеш та ГІС. Перші 
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характеризуються відображенням тематичної або спеціальної інформації на 

інтерактивній карті згідно з обраним графічним об’єктом (елементом 

відповідного змісту), який наноситься розробником або користувачем на 

географічну основу за визначеними ним координатами широти / довготи (у 

геоцентричній системі) точкового, лінійного чи площинного об’єкта. Вони 

базуються на використанні відповідного програмного забезпечення (наприклад, 

відкритих бібліотек умовних знаків для створення інтерактивних карт – Leaflet 

– з кодуванням даних у форматі GeoJSON, що є обмінним форматом 

просторовими даними на основі використання динамічної об’єктно-

орієнтованої прототипної мови програмування JavaScript). 

Основне призначення інтерактивних карт, створених на основі технологій 

ГІС, – отримання картографічної інформації, яка доповнюється іншими 

географічно прив’язаними даними. Такі карти допомагають не тільки 

зорієнтуватися відносно географічного положення пункту (точки) знаходження 

/ пошуку і ознайомитись, наприклад, з рельєфом місцевості, а й отримати 

відомості про кліматичні умови, часовий пояс, національні та релігійні 

особливості, розклад руху транспорту, інформацію про розташування на 

запланованому маршруті об’єктів туристського призначення тощо. 

Розробники програмного забезпечення, що використовується для 

картографування в автоматизованому режимі (в основному за другим вказаним 

технологічним рішенням створення інтерактивних карт) функціонально 

закладають реалізацію способів картографічного зображення через відповідні 

(на сьогоднішній день) стандартизовані статичні прийоми, інтеграція яких з 

існуючими класичними способами картографування, як правило, здійснюється 

через координатну прив’язку зображувальних засобів. 

Динамічні графічні змінні, що відносно свого початкового розташування 

змінюють своє місцеположення на карті, асоціюються з поняттям анімацій, які 

крім зазначеного дозволяють змінювати форму та розмір об’єкта, колір та його 

насиченість, а також внутрішню структуру.  

Як показує досвід, найбільш часто на інтерактивних картах 

застосовуються: переміщення знаків по картографічному зображенню, яке 

показує, наприклад, рух ліній атмосферних фронтів на кліматичних картах; рух 

транспортних засобів за маршрутом тощо; рух стрілок, що вказує напрямки 

транспортних потоків, переміщення за визначеним маршрутом, перенесення 

повітряних мас, внутрішніх і транскордонних міграцій тощо; дефілювання 

кольору, тобто поступова зміна чи пульсування розфарбування, наприклад, при 

показі розповсюдження ареалу деякої інфекції в умовах епідемії тощо; 

миготіння знаків, що приваблює увагу до будь-якого важливого об’єкта на 

карті, наприклад, до джерела радіоактивного забруднення навколишнього 

природного середовища. Крім цього слід зазначити, що розроблено ряд 

технологій та методик одержання рухомих зображень. Створені спеціалізовані 

комп’ютерні програми, які містять модулі, забезпечуючи найрізноманітніші 

варіанти і комбінації картографічних анімацій: переміщення усієї карти по 

екрану; мультиплікаційні послідовності карт-кадрів або тривимірних 
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зображень; зміна швидкості демонстрації, перегляд по кадрах, повернення до 

обраного кадру; зворотна послідовність; переміщення окремих елементів змісту 

по карті; зміна вигляду елементів змісту; зміна освітленості або фону, 

підсвічування або затемнення окремих ділянок карти; панорамування, зміна 

проекції та перспективи, обертання тривимірних зображень; зміна масштабу 

зображення або його частин, використання ефекту видалення об’єктів; 

створення ефекту руху над картою. 

Логічно, що за своєю сутністю інтерактивні карти вже є динамічними 

геозображеннями, оскільки робота з ними передбачає зміни змістового 

навантаження в сеансі, при чому воно буде (може бути) різним у різних 

користувачів відповідно до їх поточних завдань і потреб (якщо звісно карта 

функціонує в мережі Інтернет). Тому, крім статичних графічних змінних, з яких 

формуються способи картографічного зображення, застосування анімацій 

визначає особливість в тому числі інтерактивних картографічних розробок. 

Вона, зокрема, полягає в тому, що під час їх використання в окремих способах 

картографічного зображення змінюються одиниці картографування, які 

характеризують вид розміщення відповідного показника. Це, наприклад, 

стосується способу локалізованих значків, у якому одиницями картографування 

є точкові об’єкти на карті (підприємства, населені пункти родовища корисних 

копалин тощо), до яких прив’язуються графічні змінні, що формують 

зображувальні засоби.  

Якщо за допомогою локалізованих значків показується рух одиниці 

транспорту (локалізований значок) в режимі реального часу по маршруту (в 

конкретний момент часу значок змінює місцеположення), то одиницею 

картографування в даному випадку стає лінійний відрізок – ділянка 

транспортної мережі. У зв’язку з цим виникає необхідність формулювання 

уточненої назви і удосконаленого змісту класичного способу локалізованих 

значків, повертаючись до попередньої загальної назви “значків” з 

обґрунтованими модифікаціями: локалізованих або динамічних; або 

зазначенням нового найменування – способу статичних і динамічних значків. 

За допомогою цього способу картографічного зображення на інтерактивних 

картах відбувається показ об’єктів, локалізованих в точках у конкретний 

момент часу і зазвичай таких, які не виражаються в масштабі карти з 

представленням якісних та/або кількісних особливостей об’єктів, їхньої 

внутрішньої структури та використанням різних зображувальних засобів 

(геометричних фігур, літер алфавіту, побудов, які нагадують наочні зображення 

об’єктів). 

По інших способах картографічного зображення для їх застосування на 

інтерактивних картах одиниці картографування залишаються незмінними. 

Для правильного використання способів картографування об’єктів, явищ і 

процесів на інтерактивних картах доцільним є їх порівняння для встановлення 

взаємодії, яка поєднує класичні способи картографування з уточненнями в 

назвах або модифікаціями; способи, реалізовані у ГІС з використанням 

статичних графічних змінних; способи у різнофункціональному програмному 
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забезпеченні (з динамічними графічними змінними та мультимедійними 

ефектами). Відповідна модель авторами представлена у вигляді табл. 1 [6]. 

Таблиця 1 

Модель взаємодії способів картографічного зображення. 

№ 

Способи картографічного зображення: 

класичні з 

уточненнями в 

назвах або 

(модифікаціями) 

у 

повнофункціональних 

ГІС 

(статичні) 

у різнофункціональному 

програмному забезпеченні 

(з динамічними графічними 

змінними та 

мультимедійними ефектами) 

1.  

Локалізовані 

(статичні) та 

динамічні значки 

Окремі значення 

Зміна місцеположення, 

форми та кольорового тону, 

“мигання знаків” 

Інтервали значень 

(точкові) 

Наростаючі значки (зміна 

розміру) 

Градуйовані фігури 

Динамічні фігури Лінійні геометричні 

фігури 

Структурні 

геометричні фігури 

Зміна внутрішньої структури 

2.  Лінійні знаки 

Окремі значення Динаміка кольорового тону 

Інтервали значень 

(лінійні) 

Зміна форми та/або 

кольорової насиченості 

відповідно до зміни 

кількісних показників 

3.  

Знаки руху 

(геометрично 

точні або 

схематичні) 

Окремі значення 
Показ та зміна напрямків 

переміщень  

4.  Ареали Окремі значення 
Анімація розосереджених по 

площі елементів 

5.  Якісний фон Окремі значення Динаміка кольорового тону 

6.  Кількісний фон 
Інтервали значень 

(площинні) 

Зміна кольорової насиченості 

відповідно до зміни 

кількісних показників 

7.  

Точковий (з 

рівномірним або 

реальним 

розміщенням 

точок) 

Густоти точок 

Зміна щільності, кольорового 

тону та ваги точок 

8.  
Ізолінії 

(псевдоізолінії) 
Поверхня 

Зміна форми (конфігурації), 

кольорової насиченості 

9.  Картодіаграми 

Інтервали значень 

(точкових) 
Зміна форми, кольорового 

тону 
Градуйовані фігури 
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Лінійні геометричні 

фігури 

Структурні 

геометричні фігури 

Зміна внутрішньої структури, 

кольорового тону 

10.  
Локалізовані 

діаграми 

Градуйованих фігур 
Зміна форми, кольорового 

тону 
Лінійних геометричних 

фігур 

Структурні 

геометричні фігури 

Зміна внутрішньої структури, 

кольорового тону 

11.  
Картограма 

(дазиметричний) 

Інтервали значень 

(площинні) 

Зміна кольорової насиченості 

відповідно до зміни 

кількісних показників 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 

УКРАЇНИ 

 

Науково-прикладним завданням національної стандартизації географічних 

назв є створення та ведення Державного реєстру географічних назв (ДРГН). 

Державний реєстр географічних назв призначений для забезпечення 

однакового усталеного вживання  унормованих назв географічних об’єктів у 

нормативних правових актах, службовій кореспонденції, на картах, в 

друкованих виданнях і засобах масової інформації, а також з метою 

збереження топонімів як частини історичної і культурної спадщини України 
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[1]. Оскільки найбільшим «споживачем» географічних назв є картографія, 

важливим завданням створення Державного реєстру є забезпечення цієї галузі 

унормованими топонімами з їх просторовою прив’язкою (координатами).  

 Наприкінці 2017 р. ДНВП «Картографія» завершило роботи зі створення 

Державного реєстру географічних назв України. Державний інформаційний 

ресурс оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України  з питань 

геодезії, картографії та кадастру http://land.gov.ua/. Створення та ведення 

Державного реєстру географічних назв здійснено на підставі Закону України 

“Про географічні назви” та постанови Кабінету Міністрів України від 11 

травня 2006 р. № 622 “Про затвердження Положення про Державний реєстр 

географічних назв”.  

Виходячи із призначення Державного реєстру основними принципами 

його створення та впровадження є: 1) цілісність; 2)  сучасність, що 

передбачає гнучке управління базою даних реєстру, та дає можливість 

оперативного внесення потрібних змін та доповнень до його змісту, а також 

врахування розвитку технологій; 3) відкритість та доступність даних для 

громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 4) публічність, що передбачає використання глобальних 

загальнодоступних телекомунікаційних мереж як основного середовища 

інформаційного обміну даними; 5) інформаційна безпека даних;  6) етапність 

створення, розвитку та ведення Державного реєстру як складної системи, що 

характеризується еволюційністю й безстроковістю функціонування, та 

забезпечення постійного її удосконалення; 7) системність, що передбачає 

представлення географічних назв як цілісної множини взаємодіючих 

компонентів з усіма їх внутрішніми та зовнішніми зв’язками; 8) 

комплексність; 9) однозначність, що передбачає встановлення єдиної 

офіційної усталеної форми написання географічних назв; 10) актуальність 

даних. 

База даних Державного реєстру являє собою багатофункціональну 

систему, покликану вирішувати широкий спектр прикладних завдань. ДРГН 

створено у вигляді автоматизованої системи обліку унормованих географічних 

назв, яка передбачає постійну актуалізацію за офіційними даними відомостей 

про найменування та перейменування географічних об’єктів, зміну їх статусу, 

категорії, виду тощо. Наповнення електронної бази даних назв географічних 

об’єктів України ДРГН здійснено за адміністративно-територіальними 

одиницями (АР Крим, області, райони, міста, сільські та селищні ради) в обсязі 

топографічної карти масштабу 1:100 000. 

Реєстр складається з двох частин: 1) назви географічних об’єктів на 

території України; 2) назви географічних об’єктів, що знаходяться на території 

інших країн світу й використовуються в Україні, і географічних об'єктів на 

Землі, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави 

[1]. На основі класифікації топонімів за об’єктами номінації розроблено 

структуру Державного реєстру. У базі даних топоніми згруповані відповідно 

до обраної класифікації:  
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 назви населених пунктів та об’єктів АТУ – ойконіми, хороніми; 

 назви фізико-географічних об’єктів – гідроніми, ороніми, гідроороніми; 

 назви соціально-економічних об’єктів – дромоніми (назви об’єктів 

залізниць: залізничних станцій, зупинних пунктів, платформ), назви морських 

та річкових портів, пристаней, аеропортів, аеродромів тощо; 

 назви об’єктів природно-заповідного фонду – екотопоніми (назви 

природних парків, заповідників, заказників, заповідних урочищ і туристичних 

об’єктів  загальнодержавного та місцевого значення). 

Виходячи з аналізу потреб суспільства в інформації про географічні назви 

встановлено, що оптимальними показниками, необхідними для опису та 

реєстрації офіційної назви, є: 1) письмова форма офіційної назви; 2) варіанти 

назви, які нині або в минулому відносились до того ж об’єкта, місцевості, 

району; 3) місцеположення та ідентифікація географічного об’єкта, до якого 

належить назва (адміністративна прив’язка об’єкта; географічні або 

прямокутні координати об’єкта; джерело встановлення інформації 

(картографічний матеріал, на якому представлений даний об’єкт); 4) офіційний 

термін, що вказує на тип пойменованого об’єкта (наприклад, населений пункт, 

річка, озеро, затока, височина, гора, урочище) [2]. 

Проте для картоукладальних робіт потрібен значно більший обсяг 

інформації для того, щоб безпомилково визначити місцеположення даного 

об’єкта, уникати неточностей, пов’язаних із вживанням назви, та отримати 

відомості про існування інших назв, які належать (або належали) до цього 

об’єкта. На основі розробленої системи показників сформовано реєстраційно-

облікові форми для збору, унормування та реєстрації географічних назв 

України та зарубіжних країн, встановлено порядок їх заповнення і введення 

інформації в електронному вигляді. Топоніми території України 

характеризують 46 інформаційних показників, топоніми зарубіжних країн – 36 

показників [2].  

Для ДРГН обрано реляційний тип бази даних. Інформація у ній 

представлена у вигляді двовимірних електронних таблиць. Для створення та 

ведення Державного реєстру географічних назв відповідно до міжнародних 

стандартів було обрано програмний комплекс на базі Oracle Database 11g  з 

використанням мови програмування PL/SQL для Oracle. 

Нині завершено роботи зі створення першої частини ДРГН – бази даних 

географічних назв території України (понад 100 000 назв). Таким чином, база 

даних містить 47 030 назв населених пунктів та об’єктів АТУ, 42 870 назв 

фізико-географічних об’єктів, 4 472 назви соціально-економічних об’єктів, 

5 660 назв об’єктів природно-заповідного фонду України.  

З метою оприлюднення інформації про географічні назви та обміну даними 

на національному та міжнародному рівнях необхідним є створення геопорталу 

ДРГН. Нині розробляється автоматизована інформаційно-пошукова система, 

що забезпечуватиме можливість оброблення та отримання результатів 

відповідно до визначених типових запитів (рис. 1). 
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Рис. 1. Інформаційно-пошукова система ДРГН 

Основними функціями автоматизованої інформаційно-пошукової системи 

ДРГН є: 1) облік географічних назв; 2) присвоєння реєстраційних номерів 

унормованим географічним назвам; 3) зберігання інформації; 4) оброблення 

інформації; 5) пошук і видача вихідних даних за запитами користувачів. 
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ПАРАДИГМИ В КАРТОГРАФУВАННІ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Основні парадигми дослідження розвитку, структури і функціонування 

освітнього комплексу (ОК) України – геопросторова і ретроспективно-

динамічна. 

Геопросторова парадигма сформувалася як міждисциплінарна 

загальнонаукова методологія поряд з уже сформованими і такими, що 

розвиваються методологічними парадигмами (системно-структурна, 

інформаційна, кібернетична, тощо). 

Геопросторова парадигма є методологічною основою процесу 

географізації  наукового знання  [1]. Повна її структура повинна охоплювати 

три блоки: 



11 
 

а) врахування найважливіших характеристик об’єкта дослідження; 

б) використання чотирьох основних принципів підходу або методу 

дослідження (територіальність, комплексність, конкретність, глобальність); 

в) використання особливої мови науки (мови карти). 

Методологічною основою геоінформаційного картографування (ГК) 

розвитку ОК України є філософська концепція єдності простору і часу, яка 

потребує включення у визначення географічного простору ознаки 

динамічності як відображення безперервного розвитку географічних об’єктів. 

Географічний простір є структурним як у компонентному аспекті 

(розкладання на поля окремих компонентів ОК), так і в територіальному аспекті 

(розкладання на окремі географічні поля). 

Географічний простір, окрім того, є системним, тобто в ньому існують 

стійкі зв’язки між утворюючими елементами, як компонентами, так і 

територіальним, і ці зв’язки надають йому властивості єдності і цілісності, 

тобто комплексності. Він також є динамічним, бо піддається структурним і 

функціональним змінам утворюючих його матеріальних об’єктів. 

При застосуванні ретроспективно-динамічної парадигми (при 

створенні картографічних анімацій, мультимедійного подання об’єкта 

дослідження) допускається розгляд кількох версій, їх поетапний аналіз і 

удосконалення. 

Основна мета створення карт розвитку ОК України – дати узагальнення 

сучасного рівня інтегрованої просторової інформації (в її динаміці) та знань про 

ОК України як цілісної системи, показати особливості формування його 

структури, функціонування, взаємозв’язків і механізмів взаємодії. 

Найважливішими завданнями розроблення карт для дослідження 

розвитку ОК України є: вивчення територіальних особливостей умов і чинників 

формування ОК; структурний аналіз кількісних і якісних змін комплексу, 

особливостей функціонування і визначення основних форм його територіальної 

організації; відтворення структурної перебудови ОК, появи загальноосвітніх 

навчальних закладів нового типу; тенденцій зміни структури населення за 

рівнем освіти; створення багаторівневої системи картографічних моделей 

(атласу, серії карт, анімацій, мультимедійного відтворення), яка комплексно 

відображує його складові в динаміці із застосуванням взаємоузгодженої 

системи показників. 

Основна вимога до карт розвитку ОК України – представити ОК у 

наочній, доступній до візуального та ГІС-аналізу формі. Вимога тематичної 

повноти ГК розвитку ОК визначає доцільність створення серії карт 

найважливіших компонентів ОК – функціональних ланок інтегрального ОК. 

Дотримання цієї вимоги забезпечує можливість всебічного розгляду усіх ланок 

і елементів кожного компонента ОК, що функціонує на даній території, аналіз 

його структури, внутрішніх і зовнішніх зв’язків. 

Суттєвою вимогою до карт розвитку ОК України є їх внутрішня єдність 

як за змістом, так і за методами і засобами картографічного зображення. Вони 

також повинні бути співставними між собою за змістом, підходами і 
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характеристиками основних ланок, детальністю зображення, способами 

картографування. Реалізація цієї вимоги висуває необхідність узгодження карт 

розвитку ОК України відносно формування бази даних і знань, застосування 

картографічних основ, масштабів, компонування, систем умовних позначень, 

настанов по генералізації. 

Методологічною основою створення карт розвитку ОК України є 

системний підхід, який розглядає ОК України як цілісну сукупність 

взаємодіючих компонентів різних ієрархічних рівнів. Системний підхід 

передбачає: 1) цілісність – показ на картах усіх провідних елементів ОК, що 

розглядаються як компонентні підсистеми, і  відображення ОК в цілому;  2) 

ієрархічність – багаторівневий характер системного геоінформаційного 

картографування ОК, зумовлений відмінностями в територіальних розмірах і 

змістовій  складності комплексів; 3) стійкість – відображення основних 

системоутворюючих взаємозв’язків ОК; 4) поліструктурність – характеристику 

на картах функціонально-компонентної, територіальної, організаційно-

управлінської та хроноструктури; 5) взаємодія елементів – картографування 

функціонування комплексу. 

В геоінформаційному картографуванні розвитку ОК впровадження 

системного підходу вносить суттєвий внесок у вирішенні кількох 

методологічних проблем. Серед них потрібно виділити: узагальнення досвіду 

картографування; математизацію картографічних досліджень і застосування 

системи математичних моделей (статистичних, кореляційних, регресійних, 

факторних) для виявлення найважливіших чинників територіальної організації 

ОК України; застосування єдиних принципів до структуризації бази даних 

розвитку ОК і уніфікованої методики його картографування; використання 

сумісних програм і пакетів для ГІС, а також структури файлів; важлива умова – 

використання даних, одержаних на протязі одного й того ж періоду часу; 

уніфікацію способів і засобів відображення розвитку ОК. 

Принципова відмінність нового погляду на світ який змінюється від 

традиційного є в тому, що з концептуальних позицій картографічної науки 

простір (географічні простори) набувають часової зміни тільки тоді, коли вони 

перетворюються в поле взаємодії різних рушійних сил і компонентів природи і 

суспільства, коли виникають і розвиваються (в нашому випадку) освітні 

центри, вищі навчальні заклади різного рівня акредитації, середні навчальні 

заклади тощо, комунікації тим самим формується простір (середовище) 

життєдіяльності людини.  
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КАРТОСЕМІОТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ КАРТОГРАФІЇ 

 

Наші розробки картосеміотичних положень картографічного моделювання 

в освіті виконані на освітніх матеріалах і для потреб освіти України 

продовжують дослідження чл.-кор. АН Груз. РСР, д.г.н., проф. 

О.Ф.Асланікашвілі - видатного вченого географа, картографа – теоретика, 

фундатора вітчизняної “картосеміотики”, виконані ним в період 1968-1981 рр., 

зокрема, опубліковані у його фундаментальній монографії «Метакартографія», 

50-річчя видання першого випуску якої грузинською мовою відзначається 

цього року [1,4,5]. 

Дослідження у картосеміотиці розглянуті виходячи із загальних принципів 

і положень семіотики – науки про знакові системи взагалі, у взаємодії з іншими 

органолептичними чинниками впливу на органи відчуття людини (мовами 

мелодій і звуків, міміки і жестів, запахів і смаків тощо). Одиницею мови карти 

слід вважати “контур” знаку (визначене у просторі існування інших об‘єктів, 

позначення конкретного об’єкту) – «неактивоване» зображення, будь-який 

колір надаватиме якому новий зміст. Образно, це може бути розмита, нечітка 

«пляма» Бертена; «літери» Ратайського і Боарда, що визначають правопис 

окремого слова; синтаксична «сигнатура» (з певною детальністю окреслене, 

просторово-визначене серед інших позначення об‘єкту) Імгофа, Вітта, 

Арнбергера та ін.; «сигнатура атаки (вірусу)», що використовується для його 

виявлення в кібернетиці; «Gestalt» образ, подоба, що виражає тотожність в 

геометрії при несхожості величини; звук, що ледь розрізняється серед «шумів» 

музикальної фрази; незавершений, багатозначний вираз у міміці чи жестах; 

колір ділянки, що ледь виділяється на певному фоні тощо, які створюють 

уявлення, поняття форми та змісту реального об‘єкту. Мова карти, як об‘єктна 

мова картографії оперує поняттям образу-знаку, яким об‘єкт позначається не 

лише як засобом його відображення і завдяки чому вона нерозривно пов‘язана з 

картографічним моделюванням – вона наділена принаймні двома основними 

функціями: комунікативною (передачею відмінним від будь-яких інших засобів 
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комунікації, специфічним “картографічним” каналом зв‘язку просторово і 

змістовно-визначеної інформації) та пізнавальною (одержанням нового знання 

про об‘єкт реальної дійсності – конкретний простір предметів дійсності, що 

досліджується і його зміни у часі), що спирається на усвідомлення 

картографічної діяльності як специфічної конкретнонаукової, логіко – 

філософської, методологічно обґрунтованої форми наукового моделювання. 

Обов’язковою умовою картографічного моделювання є визначення 

математичної основи моделі та здійснення переобчислень “датумів”, на основі 

чого можливе функціонування об‘єктної мови картографії. Як приклад, 

розглядається моделювання природних та техногенних просторово-визначених 

об’єктів, виконаних у різних системах координат, із застосуванням новітніх 

технологій відстеження, збору та обробки інформації з використанням 

геопросторових баз даних [9]. Справджується твердження: “Єдність 

абстрагованого конкретного простору та узагальненого змісту у відображенні є 

специфічною рисою картографічного пізнання, онтологічною єдністю цих 

сторін дійсності та фактом єдиної мови їх відображення (мови карти)” [1,с.80]. 

Предмет - в картографічній моделі - конкретний простір, постає в 

абстрагованому відображенні як частка простору узагальненого змісту [1, 

с.106]. 

Крім трьох існуючих в семіотиці: синтаксичних, семантичних та 

прагматичних сторін змісту карти О.Ф.Асланікашвілі виділив сигматичну їх 

складову, дослідив і обґрунтував відношення між мовними знаками (s) та 

об‘єктами (o), котрі вони позначають. На подібних принципах: позначити 

об‘єкт та виразити його значення (десигнат) нами визначено кольоро-тематичну 

складову як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту карти [6]. Колір, як і 

напис об‘єкта віднесені до відповідного знаку завершають акт його позначення. 

Їх смисл – це спосіб зв‘язку з предметом, 3прийом указування на конкретний 

предмет серед відповідного класу предметів. Взаємодія всіх разом семіотичних 

сторін змісту карти, включаючи і стилістичну складову, що додатково 

виділяється, та упорядкованих графічних змінних зображувальних засобів 

Ж.Бертена робить картосеміотику довершеною мовною концепцією 

картографії. Приклад упорядкування графічних змінних наведено у розробленій 

стандартній “лінійці” вимог до зображувальних засобів об‘єктної мови 

картографії (рис.1). 

 
Рис. 1. Фрагмент стандартної “лінійки” вимог до зображувальних засобів 

об‘єктної мови картографії. 

Надзвичайно важливими для загальної теорії картографії є нові розробки 

картосеміотичних положень картографічного моделювання семіотичних сторін 

змісту карти та графічних змінних зображувальних засобів, які доповнюють 

вимоги і можливості теорії в попередніх розробках О.Ф.Асланікашвілі та 
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Ж.Бертена стосовно об‘єктної мови картографії, а також контролю 

відповідності форми та змісту будь-яких геозображень, як їх визначає 

А.М.Берлянт [2,3]. Це стосується збагачення понятійно-термінологічного 

апарату дослідження введенням в обіг картосеміотики ряду понять: «кольоро-

тематична» семіотична сторона змісту карти, «контур знаку», «орієнтований 

знак», «підпис взамін знаку», «розмір (величина) – масштабність змісту знаку»; 

доповнення їх візуальними та аудіо змінними, фонетичними і жестикулярно-

міміко-супроводжувальними комунікативними діями, що посилюють 

сприйняття змісту картографічного твору цільового призначення (для 

прикладу: карта «гастрономічного туру»): 

Картосеміотичні положення картографічного моделювання в 

доопрацьованому вигляді дають підстави переглянути систему графічних 

змінних параметрів знаку Ж. Бертена, яка технічно розглядається як матриця 

звичайних перемінних характеристик, безвідносно до змісту, внісши до неї 

цілий ряд коректив: 

а) знак повинен розглядатись як неактивований контур зображення об‘єкту 

дослідження певної форми, безвідносно до кольору відображення; б) колір в 

семіотиці самостійного значення не має. Його він може набувати як віднесений 

до підпису взамін знаку; в) штрихування (текстура, растр, внутрішня структура) 

віднесені до знаку є чорно-білими чи кольоровими аналогами картограми, 

якісного чи кількісного фону або самостійного заповнення контуру 

додатковими елементами змісту; г) розмір (величина) – масштабність змісту: є 

єдиним серед інших якісних графічних змінних кількісним показником, 

віднесеним до знаку, в семіотиці значення не має. Серед графічних змінних 

його слід відображати не величиною знаку, а умовною шкалою масштабності з 

її математичним виразом; д) Індексні (підпис, літерний, або цифровий вираз) 

позначення об‘єкту, віднесені до знаку в точці, лінії, площі, зберігають свою 

сигматичну суть семіотичних складових змісту, але їх позначення «взамін 

знаку» набувають самостійного семантично вираженого змістовного значення. 
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ 

КАРТ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ КАРПАТ 

 

Бурхливий розвиток туристичних ресурсів України потребує якісного й 

сучасного інформаційно-картографічного забезпечення. Існування різних видів 

туризму в країні сприяє появі найрізноманітних картографічних творів 

туристського напрямку. Державне науково-виробниче підприємство 

„Картографія“ має великий досвід в туристському картографуванні: за кілька 

десятків років тут було розроблено й підготовлено до друку численні оглядові 

туристські твори, путівники, туристські атласи й карти України та її 

регіонів [1]. 2017 року серія карт підприємства „Карпати. Туристичні 

маршрути“ масштабу 1:50 000 здобула перше місце на Міжнародному конкурсі 

„Найкращі видання про гори“, який проводив Центральний осередок гірського 

туризму Польського туристично-краєзнавчого товариства та видавництво 

„Карпати“ у Кракові. Карти серії визнано кращими в категорії Карти серед 

номінацій від 39 європейських видавництв. 

Різноманітність видів туризму, великий обсяг інформації, необхідної для 

відображення, викликають певні складності під час створення туристської 

карти. Створити ж бездоганну або хоча б вдалу чи зразкову туристську карту 

без кропіткої системної професійної роботи неможливо. Найкращий результат 

може бути досягнутий саме за рахунок наукового підходу до картографічного 

твору туристської тематики як до просторової, образно-знакової моделі 

туристично-рекреаційних ресурсів певної території. На прикладі карт 

туристичних маршрутів Карпат видно, як чітке професійне слідування законам 

картографії закономірно призводить до успішного результату – отримання 

високоякісного картографічного твору, який визнається найкращим на 

міжнародному рівні. 
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Створення серії туристських карт – одне з видів регіонального системного 

картографування для потреб туризму, що є актуальним перспективним 

практичним напрямом сучасного географічного картографування. Регіональне 

системне туристське картографування включає в себе відображення 

туристичного потенціалу та об’єкт – суб’єктних взаємозв’язків, які виникають в 

процесі туристично-рекреаційної діяльності в межах певних територіальних 

одиниць [2]. Основна мета регіонального туристського картографування – 

забезпечити всіх учасників туристичної діяльності (туристів, краєзнавців, 

профільні організації, приватних підприємців) максимально повною практично 

спрямованою інформацією про певну територію: її географію, історію, природу, 

культуру, населення, об’єкти туризму та туристичну інфраструктуру. 

Означена серія охоплює частину Закарпатського і Східнокарпатського 

туристичних маршрутів – це 11 карт, які в повному обсязі відображають 

туристичні ресурси окремих районів регіону. Серію розроблено за єдиною 

методикою з використанням системного підходу до всіх елементів серії. 

Єдність забезпечують картографічна проекція; масштаб; базова точна й 

докладна географічна основа; уніфіковані структура та зміст: однакові рівень 

генералізації та докладність відбору явищ і об’єктів, які зображено на картах; 

загальна система умовних позначень, формат, дизайн обкладинки. Створення 

такої серії – вдала відповідь сьогоднішньому запиту на туристські карти, що 

відрізняються від звичних значним розширенням змісту. Досягнуто це  

1) насиченням загальногеографічного змісту: проведенням географічної 

сітки через 1 мінуту; підписом градусної сітки не тільки на рамці, а й на самій 

карті по діагоналі для зручності користування під час маршруту; детальним 

відображенням кордонів і меж (позначення прикордонної смуги та 

прикордонних стовпчиків з номерами, застав прикордонної служби, додатково 

– прикордонних стовпчиків колишнього польсько-чехословацького кордону з 

номерами); гідрографії, рельєфу, шляхів сполучення, рослинного покриву; 

2) збагаченням тематичного змісту шляхом включення до легенди нових 

елементів та розширення існуючих, наприклад, 1) показано різні види 

туристських маршрутів: марковані й немарковані пішохідні, водні, велосипедні; 

екологічні та просвітницькі стежки з назвами та номерами; крісельні й бугельні 

гірськолижні витяги; лижні трампліни; відмічено різні види гірськолижних трас 

(легкі, середні або складні); 2) широко представлено об’єкти обслуговування 

туристів: туристично-інформаційні центри, аварійно-рятувальні служби, 

туристичні бази, пансіонати, готелі, мотелі, кемпінги, садиби, котеджи, місця 

для ночівлі, колиби (стаї, хатки, хижі), навіси, медичні заклади, ресторани й 

кафе, відділення зв’язку, автозаправні станції, автостоянки; виділено місця 

активного туризму (парапланеризм, рафтинг, байк-парк); 3) для відображення 

текстового змісту на карті та в легенді використано, крім державної, англійську 

мову; 

3) доповненням картографічного зображення врізками окремих курортів, 

ілюстраціями, фотографіями, вдало підібраними текстовими описами пам’яток і 

цікавих місць, інформацією про відпочинок; 
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4) підвищенням якості оформлення та поліграфічного видання: для серіїї 

розроблено стильні наочні нестандартні художні натуралістичні та символічні 

картографічні значки (Рис. 1), підібраний вдалий шрифт для підписів 

культурних і природних об’єктів; сучасний нестандартний і оригінальний 

дизайн обкладинки відображає привабливість території. 

Мета дизайну туристських карт як особливого виду картографічних творів, 

де проявляється нестандартність композицій, яка пов’язана з ландшафтним 

різноманіттям, історичною та культурною значимістю території 

картографування – відобразити в загальній композиції специфічність території, 

використовуючи різноманітні засоби. Раціональне використання 

картосеміотичних аспектів та глибоке вивчення сутності явищ, розуміння 

специфічних рис об’єктів картографування полегшило пошук шляхів до 

збагачення інформаційних властивостей картографічних знаків, їхнього 

змістовного навантаження, забезпечило логічність передачі інформації, 

графічну чіткість та наочність картографічних знаків. 

 
Рис. 1. Фрагмент тематичної легенди 

Таким чином, успіх серії карт туристичних маршрутів Карпат як 

цілісної системи просторової, наочної, взаємодоповнюючої та порівняльної 

інформації про розміщення, стан, особливості природних, історико-

культурних і соціально-економічних туристичних ресурсів є закономірним і 

очікуваним. 
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КАРТОГРАФІЧНА ОСВІТА  

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ АТЛАСНИХ РІШЕНЬ 

 

Фахова картографічна освіта в Україні до «ери Інтернет» сформувалася під 

впливом модельно-пізнавальної концепції, що була основою картознавства К. 

Саліщева. Картографів тоді навчали за двома спеціалізаціями: на географічних 

факультетах трьох університетів (Москва, Ленінград, Київ) випускали 

географів-картографів, а відомчі навчальні інститути державної картографо-

геодезичної служби (Москва, Новосибірськ) готували картографів технічного 

профілю.  

Інтеграція України у світове картографічне суспільство та розвиток Веб-

картографії потребують як переосмислення картознавства К.Саліщева, так і 

врахування картографічних концепцій (парадигм), що панують за межами 

України. Переосмислення наукових основ картографії неминуче призведе до 

внесення відповідних змін в організацію навчального процесу з підготовки 

сучасних картографів [1]. Особливе місце у цьому процесі має зайняти атласне 

картографування. Адже створення атласу як системного зібрання карт, 

розроблених за єдиною програмою, завжди вимагало не тільки глибоких знань 

й відповідної інформації про об’єкт картографування, але й високої кваліфікації 

картографів. Сучасні електронні атласи, як інформаційні системи із значно 

розширеними можливостями подачі інформації (обсяг, форма тощо), ставлять 

підвищені вимоги до рівня підготовки картографів, зокрема технічної та 

технологічної. Майже напевне картографічну освіту прийдеться доповнювати 

елементами комп’ютерних наук. 

Після проголошення у 1991 р. незалежності атласне картографування в 

Україні одержало належний розвиток. Видано низку науково-довідкових і 

науково-популярних комплексних, загальногеографічних і тематичних атласів 

України, її регіонів і міст, навчальні шкільні атласи для вивчення географії та 
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історії. Вершиною атласного картографування стало видання у 2007 р. 

Національного атласу України. Разом з виданням традиційних за формою 

атласів у паперовому вигляді з кінця 1990-х років започатковується випуск 

електронних атласів. У 1999-2000 рр. випущено електронний атлас України 

(українська й англійська версії), що був пілотним проектом видання 

Національного атласу України. Після виходу у світ друкованої версії 

Національного атласу України була створена його електронна версія. 

Розроблено та видано низку навчальних електронних посібників та 

інтерактивних карт для загальноосвітніх закладів [2]. Такі комп’ютерно-

орієнтовані засоби навчання можна розглядати як атласні інформаційні 

системи.  

Перший автор роботи у 2016 р. очолив кафедру картографії та 

геопросторового моделювання Інституту геодезії Національного університету 

«Львіська політехніка». Його метою є організація навчального процесу таким 

чином, щоб студенти і аспіранти отримували сучасну картографічну освіту, яка 

має бути актуальною як з наукової, так і з промислової точок зору. Причому, як 

в Україні, так і за кордоном. 

У цій праці розглядаються дискусійні питання картографічної освіти з 

врахуванням трьох обмежень (обставин): 

1. В силу історичних причин картографія в Україні знаходиться під 

значним впливом картографічної парадигми, що відома як картознавство 

К.Саліщева. Розповсюджені на Заході картографічні парадигми в Україні відомі 

мало. Більш відомою є картосеміотична парадигма [3]. Також зазначимо нову 

теоретичну конструкцію двох авторів праці – реляційна картографія [4] 

2. Інститут геодезії «Львівської політехніки» є провідною навальним 

закладом України в геодезичній галузі. Однак кафедра картографії та 

геопросторового моделювання організована порівняно недавно і ще не має 

якоїсь усталеної концепції розвитку. Тому вона є максимально відкритою для 

впровадження нових ідей. 

3. З огляду на те, що дана доповідь готувалася в 2016 р. для конференції у 

Цюріху (об’єднано дві комісії МКА: Атласну і Тренінгу та навчання), питання 

картографічної освіти розглядається з точки зору можливого застосування 

отриманих навчальних навиків у атласній діяльності. Саме це обмеження 

(обставина) викликає найбільше питань, оскільки на даний момент невідомо, 

які навчальні заклади мають готувати спеціалістів для атласної діяльності. І 

взагалі, чи потрібно це робити – готувати спеціалістів для атласної діяльності? 

Може, хай залишається, як є: електронні атласи розробляють спеціалісти різних 

галузей – від картографії до комп’ютерної науки. 

У першій частині ми розглядаємо важливі для нас результати вчених 

університета Вісконсін-Медісон, що працюють під керівництвом проф. Роберта 

Рота. Мова йде про впровадження в картографічний навчальний процес 

бібліотеки картографічних патернів (БКП) і підходу, що знаходиться в основі 

БКП (далі – підхід БКП). Бібліотека картографічних патернів реалізована на 

тріаді HTML5+CSS3+JavaScript і на відомій картографічній бібліотеці Leaflet. 
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Головний розробник бібліотеки картографічних патернів Річард Донах’ю 

впроваджує отримані наукові результати у картографічному учбовому процесі 

університету Кентуккі в рамках онлайнової ініціативи New Maps Plus. 

У другій частині містяться три групи результатів: 1) огляд навчального 

застосування реалізованих в Україні у минулому десятиріччі електронних 

атласів (ЕА) і атласних інформаційних систем (АтІС), що називаються ЕА/АтІС 

класичного типу, 2) аналіз можливостей застосування БКП в ЕА/АтІС 

класичного типу, 3) опис додаткових елементів, які повинні доповнити БКП, 

щоб спеціаліст міг створювати ЕА/АтІС класичного типу. 

У третій частині описуються варіанти розширення БКП з точки зору 

ЕА/АтІС неокласичного типу. ЕА/АтІС неокласичного типу загалом 

називається покоління картографічних систем епохи Веб 2.0 (наприклад, 

OpenStreetMap). Оскільки поняття ЕА/АтІС Веб 2.0 досліджене мало, у розділі 

пропонуються думки стосовно перспективних напрямів досліджень. Третій 

розділ орієнтований по суті на аспірантів.  

Ініціатива New Maps Plus складається з сертифіката випускника (11 

кредитів) та ступеня магістра наук (30 кредитів). Курси пропонуються повністю 

в Інтернеті і проходять протягом десяти тижнів кожен в один з чотирьох 

термінів, починаючи з жовтня, січня, квітня та липня кожного року. Ці курси 

забезпечують навчальний план, багатий технічним навчанням в 

геоінформаційних системах (ГІС) та онлайновим картографуванням, 

включаючи створення та використання геоданих, найсучасніші методи для 

зняття геоданих з соціальних мереж та інших веб-джерел, а також онлайн-

просторова візуалізація такі інструменти, як Mapbox Studio та D3. Окрім того, 

ініціатива New Maps Plus закликає студентів критично впоратися з можливими 

підводними каменями онлайн-картографів, такими як конфіденційність місць та 

зміна технічних стандартів [5]. 

Університет штату Кентуккі добре позиціонує навчальні активи в 

критичних ГІС та онлайн-картографування, а також міцні зв'язки з 

академічними та промисловими мережами. Це дає змогу програмі New Maps 

Plus служити в значній мірі невикористаному ринку онлайн-режиму в ГІС та 

картографування для майбутнього, що розгортається [5]. 
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ПРАГМАТИЧНИЙ ПОГЛЯД 

НА МІСЦЕ КАРТОГРАФІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
 

Про необхідність реформування освітньої сфери в Україні говорилось з  

моменту отримання нею незалежності, але тільки у 2015 році почали 

відбуватись кардинальні зрушення, які отримали далеко неоднозначну реакцію 

як науковців, так і освітян. Будь-яка реформа, за ідеальних обставин, 

спрямована на подолання негативних моментів, а відповідно, в основу реформи 

має бути покладена логіка і орієнтація на прогрес. На наш погляд, ті зміни, які 

відбуваються з картографією не відповідають цим вимогам. Для пояснення 

нашої позиції слід звернутись до світового досвіду картографічної освіти. 

Основною тенденцією сучасного картографування в Україні, яке 

розвивається переважно саме науковцями вищих навчальних закладів, є перехід 

від традиційного до геоінформаційного картографування. Більше того, 

геоінформаційна складова все більше переважає над теорією картографії, все 

більше спостерігається ухил в бік технологій. І це неминуче мало статися не 

тільки з погляду на загальносвітові тенденції, але і в силу того, що ще з 

радянських часів  картографія розвивалась у двох напрямах: технічному і 

природничому (географічному). Навіть існувало два окремих напрямки 

підготовки фахівців картографів PhD – в галузі географічних і технічних наук.  

Але при цьому серед фахівців-картографів вищої кваліфікації майже 90% - це 

фахівці у галузі географічної картографії,  спрямованої на розробку 

картографічних творів для потреб практики. Можна стверджувати, що 

картографія, як галузь географічної науки в Україні – це реальна, прагматично 

спрямована галузь, яка має важливе значення при прийнятті управлінських 

рішень різного адміністративного чи господарського рангу – від локального до 

національного. 

Але прийняття 29 квітня 2015 року постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» ставить на цьому, за нашої 

думки, велику жирну крапку. Картографія зникла з географічних наук, та і сама 

спеціальність «Географія» зникла (частково відновлена 1 лютого 2017). 
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Для того, щоб з’ясувати, «може не все так сумно», ми звернулись до 

вивчення світового досвіду з метою встановлення покладеного в основу 

визначення місця картографії алгоритму у країнах світу та за якої схеми 

прагматичні традиції вітчизняної картографії не втратять свого значення. 

В англомовних країнах та деяких європейських доволі різне бачення місця 

картографії у системі наук. Згідно офіційних документів у США, в 1996 р. було 

прийнято схему класифікації галузей знань у вищих навчальних закладах, де їх 

представлено 24 (державна організація National Science Foundation). Серед 

природничих наук представлені усі дисципліни географічного циклу, окрім 

картографії. Ми знаходимо її у галузі «Технічні науки», спеціальність має назву 

«Інші технічні науки. Картографія». У 2006 році NSF оновила схему класифікації 

галузей знань, де їх представлено 34, а у 2012 відбулось їх скорочення до 27, де 

виділено більше 800 спеціальностей. У галузі «Науки про Землю, атмосферу та 

Світовий океан» немає картографії - вона твердо зайняла позицію у галузі 

технічних наук.  

У Польщі на 2011 рік  офіційний перелік областей підготовки у вищій освіті 

включав 8 галузей знань, серед яких є галузь «Природничі науки», до якої входять 

«Біологічні науки» і «Науки про Землю». До спеціальності «Науки про Землю» 

відносяться: геофізика, географія, геологія, океанологія. Картографія відноситься до 

галузі «Технічні науки», спеціальність «Геодезія і картографія», де поєднано науки 

із зовсім різним об’єктом дослідження, хоча дуже нагадує класифікацію наук у 

Німеччині, а також майже відтворює загальноєвропейську модель (ISCED). 

В Австралії та Новій Зеландії класифікація галузей дослідження була 

оновлена у 2008 (стара версія видана у 1998 році) Австралійським бюро 

статистики та Організацією «Статистика Нової Зеландії». Відповідно виділено 

41 розділ, які містять більше 900 спеціальностей. Галузь знань «Науки про 

Землю» поділяється на сім груп, серед яких представлено стандартні науки 

географічного циклу. Цікаво, що попри тісні історичні зв’язки з Великою 

Британією, системи наук цих країн відрізняються. Картографія відноситься до 

розділу «Технічні науки», групи «Геоматичні технічні науки», але тут вже 

немає поєднання наук із різним об’єктом дослідження, картографію не 

об’єднують із геодезією. Маючи велику кількість розділів, класифікація 

розроблялась згідно рекомендацій не тільки наукових та дослідних установ, а 

також професійних асоціацій, виробничих промилових підприємств. Такий 

підхід показує поглиблену зацікавленість виробників спеціальними 

кваліфікованими кадрами із визначеними практичними компетентностями. 

З 2000 р. у Канаді у класифікації навчальних програм (CIP Canada) було 

виділено 49 галузей знань. При оновленні у 2011 році структура класифікації 

залишилась, але невеликі зміни відбулись у змісті спеціальностей. Галузь 

«Природничі науки» української системи відповідає галузі «Фізичні науки» 

канадської системи. Вона включає в себе 8 спеціальностей, серед яких 

«Геологія та науки про Землю». Картографія ж відноситься до галузі 

«Соціальні науки», спеціальність «Географія та картографія», із окремо 

виділеною спеціалізацією «Картографія». 
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На території Великої Британії підготовка здобувачів вищої освіти 

відбувається відповідно до класифікації (Joint Academic Classification of 

Subjects) Агентства статистики у вищій освіті (HESA) від 2011 року. В ній 

виділено 20 галузей знань, серед яких немає галузі «Природничі науки» або 

«Науки про Землю», але найбільш подібна до них галузь «Ф – Фізичні науки» 

(«F – Physical Sciences»), куди відносяться фізико-географічні науки, серед яких 

окреме місце займає картографія. Цікаво, що не дивлячись на появу великої 

кількості нових дисциплін, картографія і географія у широкому розумінні були 

нерозривними та давали змогу комплексно досліджувати Землю як у 

природничому, так і у соціально-економічному напрямах. Визначальним є 

класичний підхід до встановлення місця науки – географія позиціонується як 

єдина комплексна дисципліна, а нові науки, які мають зв’язок із географією 

відносять до географічних. 

У Німеччині на 2016 рік затверджено 10 галузей знань, серед яких нас цікавить 

галузь «Природничі науки і математика», яка окремо включає спеціальності 

«Географія» та «Науки про Землю», серед яких картографія не виділяється, бо її 

відносять до галузі технічних наук, поруч із GIS. 

Отже, відповідно до світового досвіду встановлено, що картографія має 

неоднозначне місце в системі наук. Може не така вже й ситуація сумна, але 

картографічній спільноті, як професіоналам в галузі володіння унікальним і 

універсальним методом передачі просторово-часової інформації про оточуюче 

середовище варто виступити з пропозицією щодо розгляду картографії як науки 

не тільки технічної, але і географічної, такої, що може стати однією із 

спеціальностей в Науках про Землю. 
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GEODIVERSITY MAPS IN THE LIGHT OF THE NEW TERRAIN MODEL, 

TANDEM-X. 

 

An attempt to generate geodiversity maps using new elevation data from radar 

measurements made by the Terra-Sar satellite. Made for two test areas - the Badlands 

National Park in South Dakota (United States) and the Flinders Range (South 

Australia). Synthetic maps were prepared according to the method of prof. Zbigniew 

Zwoliński (2009), using a number of source maps - including maps of relative 

heights, lithological maps. The main objective of the study was to try to answer the 

question: Can only the remote sensing methods be used to investigate the landscape 

structure of a selected area of the globe? 

 Tandem-X elevation data is the newest and the most accurate data set. It allows 

you to generate a terrain model with a spatial resolution of about 12 m. The coverage 

of the data covers the whole world, also with areas in high latitudes for which 

consistent altitude models were previously unavailable. Thanks to this, it is possible 

to perform accurate analyzes of the area morphometry, in places previously 

represented, by much less accurate data, with a resolution of 100 -1000 meters. This 

opens the way, inter alia, for a detailed description of the Mountains of Siberia, 

Greenland, etc. This report uses test data provided free by the German Space Agency 

(https://tandemx-science.dlr.de/). Test areas - Badlands National Park in the United 

States and Flinders Mountains in Australia are very diverse in terms of geology and 

relief, thus they are a good base for making test maps of geodiversity. This is also 

helped by the free accessibility to other spatial data - geological maps (thanks to the 

geological services of the USA and Australia), detailed data on land cover). 

Working with geodiversity maps consists of several stages. First, a relative 

height map is generated from the numerical terrain model. The basic field for 

calculating the height differences and the smallest represented surface unit in other 

source maps is a hexagon with a side of 100 meters. From the numerical terrain 

model, a map of sculpture types is also created - for the purposes of this study an 

algorithm that divides terrain into six classes of relief complexity based on the 

morphometric value of the TPI (Topographical Positioning Index, calculations 

performed in SAGA GIS, Weiss 2000) was used. Vector geological maps are used to 

show the degree of variation in lithology in the studied area. Land cover maps are 

used to indicate areas susceptible to transformation and erosion of  relief (eg areas 
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devoid of vegetation or intensively urbanized). All source maps receive appropriately 

encoded intensity values of a given phenomenon (5 degrees, eg on a scale from 1-5, 

from 10-50, 100 - 500). The map of geodiversity is created as a synthesis of source 

maps. Currently, the method for statistical evaluation of the usefulness of individual 

source maps (Saati 1977) to create a final map of geodiversity is being refined. 

 
1. Saati T.L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of 

Mathematics and Psychology 15: 234-81 
2. Weiss, A.D. (2000). Topographic Position and Landforms Analysis. poster. 

(Http://www.jennessent.com/downloads/tpi-poster-tnc_18x22.pdf) 
3. Zwoliński, Z. (2009). The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian 

Mts. Landform Analysis, 11, 77-85. 
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ВЕБ-КАРТОГРАФУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Технології картографічних сервісів в Інтернет надають широкі можливості 

для отримання та розповсюдження картографічної інформації. Це стало 

причиною стрімкого розвитку картографічних сервісів у всьому світі та 

залучення мільярдів людей до користування геопросторовою інформацією 

засобами Інтернет. З розвитком картографічних сервісів стрімко з’являються 

нові підходи до створення та відображення тематичної інформації та 

картографічних творів. Об’єктом дослідження для веб-картографування обрано 

населення України, його зміни за період 2002 – 2017 роки. Предметом 

дослідження – прийоми та засоби веб-картографії для візуалізації тематичних 

картографічних творів. Мета дослідження – апробація методики веб-

картографування та публікація карт в Інтернеті на прикладі тематичних карт 

населення України.  

Для створення карт населення України були взяті дані з офіційного сайту 

Держкомстату України по чисельності наявного населення за 1990 та 2018 

роки, а також дані площ областей України. На основі статистичних даних 

побудовано дві карти: «Населення України 1990 р.» і «Населення України 2018 

р.».  

В якості статистичних джерел для створення анімаційної серії карт 

використано дані природного приросту/скорочення населення України за 

період з 2002 по 2017 рр. Держкомстату України. Для кожного року створено 

карти способом картограми. Важливим є розроблення єдиної відносної 

ступінчатої шкали для всіх карт. Шкала була розроблена з урахуванням 

мінімальних і максимальних значень приросту чи скорочення населення  за 

весь період, а також для кожного з років. 
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Створення веб-додатку та його завантаження на веб-сервіс ArcGIS 

Online. 

В ArcGIS Desctop створена базова карта міграції населення України за 

2017 рік. Використано два показники: 

1. Для картограми розраховано відносний показник – міграційний приріст 

на одну особу у 2017 році. 

2. Для картодіаграми обрано абсолютний показник кількості прибулих за 

2017 рік. 

У подальшому застосовано ArcGIS Online для створення веб-карти міграції 

населення, як проміжний етап на шляху до відображення цієї карти в мережі 

інтернет у якості веб-додатка. 

ArcGIS Online пропонує шаблони картографічних веб- та мобільних 

додатків для розробників веб-карт. ArcGIS Online також містить деякі 

інструменти для виконання завдань геокодування, геооброблення та 

маршрутизації. Доступ до усіх цих ресурсів ArcGIS Online можливий через веб-

браузер, мобільні пристрої або додатки ArcGIS Desktop/Pro. Для створення веб-

додатка використовувалась еталонна веб-карта (мозаїчна базова карта) зі 

сховища ArcGIS Online. Застосовано ArcGIS.com для створення  власної веб-

карти та її додатка. Загалом, наступні сім основних кроків створення мешапу 

веб-карти та поєднання даних із еталонною картою з ArcGIS.com:  

1. Обрання інструментального засобу (переглядача карт ArcGIS Online, 

ArcMap/Pro або ArcGIS Explorer Online). 

2. Обрання еталонної базової карти.  

3. Підготовка  власних даних в  ArcGIS Desctop. 

4. Додавання даних, як робочого шару поверх базової карти як мешап. 

5. Збереження карти. 

6. Створення картографічного веб-додатку. 

7. Розміщення веб-карти або картографічного веб-додатку на веб-сайті. 

Для виконання пункту 1 необхідно перейти до головної сторінки 

ArcGISonline.com http://www.arcgis.com/, увійти та зареєструватися. Перейти до 

вікна та знайти топографічну карту України (Ukraine topographic map). Ця карта 

розміщується на картографічному веб-сервісі World_Topo_Map від ESRI 
http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer  

Використано легкий вбудований переглядач, що базується на ArcGIS API 

для JavaScript, що міститься на ArcGIS.com. Використовуючи цей переглядач 

карт, додаємо карту, створюємо карту, розміщуємо шари на карті, виконуємо 

аналіз та оформлення, зберігаєм та поширюєм карту. Переглядач є вільним для 

використання та вимагає лише веб-браузер із Інтернет-з’єднанням.  

Створення мешапу з даних. Переглядач подає просторові об’єкти на карті 

для кожного елементу файлу та зберігає інформацію у веб-карті як шар 

просторових об’єктів. Додаємо клас просторових об’єктів до карти, 

відредаговуємо властивості та характеристики створеного шару.  
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Рис. 1. Веб-додаток карти міграції населення України. 

Оформлено вигляд шару прибулих мігрантів за 2017 р. унікальними 

символами – Unique symbols. Далі ми почнемо з вбудовування нашої веб-карти 

і створення веб-додатку. Вбудовування представлення у веб-сторінку показує 

вбудоване безпосередньо на веб-сторінці; представлення не відкривається за 

допомогою переглядача карт ArcGIS.com. Спершу ми створюємо веб-сторінку, 

яка міститиме нашу веб-карту Міграції населення України (рис. 1).  

 
Рис. 2. Веб-сторінка «Населення України». 

Побудова веб-сторінки «Населення України» та завантаження її на 

хостінг. Написання вихідного коду для створення веб-сторінки «Населення 

України» виконувалося у IDE (інтегрованому середовищі розробки) PHP Storm. 

Спочатку створюємо каркас за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML. 
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Потім за допомогою CSS надаємо веб-сторінці певного дизайну: змінюємо фон 

сторінки, вирівнюємо текст, розмір та тип шрифту, додаємо іконки. Також 

використовувалась бібліотека CSS – Bootstrap, яка має адаптивну резинову 

систему розмітки, що надає веб-сторінці певної структурованості, а також 

можливості проглядати веб-сторінку з різних пристроїв (мобільного телефону, 

планшету, ПК). Далі за допомогою мови JavaScript, використовуючи 

можливості бібліотеки JavaScript – jQuery, створюю невелику динаміку для веб-

сторінки (рис. 2). 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕШИФРУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ 

В ПРОЦЕСІ ОНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ 

 

Оновлення топографічних карт і планів за допомогою сучасних методів 

дистанційного зондування в основному стосується змін місцевості, пов’язаних з 

урбанізацією територій. Ринок нерухомості вимагає від фахівців 

геопросторових технологій оперативного оновлення інформації про місцевість 

в основному в межах населених пунктів, там де такі зміни постійно 

прогресують. Відповідно до класичної схеми дешифрування аерокосмічних 

зображень на першому етапі проводиться огляд всього поля знімка з метою 

виявлення відмінностей сучасного зображення від попереднього, яке було 

основою складання попереднього документа про місцевість. На цьому етапі 

потрібно постійно порівнювати зображення з метою виявлення відмінностей 

між ними. Цей етап є найбільш відповідальним і вимагає у дешифрувальника 

суттєвої концентрації уваги і неабиякого практичного досвіду. В зв’язку з цим 

існує необхідність автоматизації цього процесу за допомогою комп’ютерного 

алгоритму.  

Алгоритм передбачає спільну обробку двох растрових зображень потрібної 

ділянки місцевості, що отримані в різні моменти часу шляхом дистанційного 

зондування  земної поверхні. Якщо зображення отримані від різних джерел, 

будь-то космічні зображувальні системи, апаратура повітряного 

фотографування літаків або дистанційно пілотованих повітряних засобів, то 

основною задачею алгоритма є приведення зображень до стандартних 

параметрів і їх поелементне віднімання.  
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Під стандартними параметрами будемо розуміти наступне: 

- зображення повинне бути чорно-білим з кількістю градацій яскравості 30-

40, тому що граничні можливості ока людини з тонової роздільної здатності не 

перевищують 30-40 градацій, а остаточне рішення про наявність змін на 

кінцевому зображенні буде приймати все-таки дешифрувальник; 

- обидва зображення повинні бути трансформованими і приведеними до 

одного масштабу; 

- зображення обробляються медіанним фільтром з невеликими розмірами 

апертури, орієнтовно не більше ніж 9х9 пікселів для видалення дрібних об’єктів 

з зображення, що дозволяє очистити зображення місцевості від шумової 

складової, яка заважає працювати дешифрувальнику. 

Таким чином, алгоритм автоматизованого визначення районів найбільших 

змін місцевості буде складатись з наступних операцій: 

1. Отримання двох растрових зображень району, що відрізняються 

моментом часу отримання (старого і нового) і введення їх у вигляді двох 

інформаційних шарів до базового додатку геоінформаційної системи, що 

реалізує функції обробки та графічного подання на екрані монітора 

двовимірних просторових моделей [1,2].  

2. Приведення зображень до єдиного масштабу і прив’язка одне до одного 

по трьом або більшій кількості точок.  

3. Переведення кольорового зображення у чорно-біле шляхом визначення 

середнього значення кожного елемента зображення по трьох спектральних 

каналах (червоному, зеленому, блакитному). 

4. Обробка чорно-білого зображення медіанним фільтром для видалення 

шумової складової [3]. Апертура фільтра вибирається в залежності від 

роздільної здатності растрового зображення – чим більше роздільна здатність, 

тим більше апертура фільтра. Основною перевагою медіанного фільтра над 

іншими інструментами обробки растрових зображень у предметній області є 

зберігання граничних контурів полігонів. 

5. Приведення кількості градацій сірого кольору до 30-ти шляхом 

іквалізації гістограми. 

6. Поелементне віднімання елементів першого зображення від другого і 

взяття їх за модулем. 

7. Визначення дешифрувальником районів найбільших змін місцевості на 

растровому зображенні.  

Реалізація алгоритму проводилась на прикладі двох растрових зображень, 

отриманих у різні моменти часу зі супутника QuickBird, і які мають різну 

роздільну здатність (рис.1). Растрове зображення на рис.1,а має в три рази 

більшу роздільну здатність, ніж зображення на рис.1,б.  

Результати обробки растрових зображень, що представлені на рис.1 за 

пунктами 3-5 алгоритму, подані на рис.2. Зображення а оброблялось медіанним 

фільтром з апертурою 9х9 елементів, а зображення б – апертурою 3х3 

елементи. Кількість ділянок гістограми дорівнює 30. 
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а                                                             б 

Рис.1. Растрові зображення місцевості, що отримані із супутника QuickBird в 

різні моменти часу: а – попереднє зображення, б – наступне зображення 

                                  а                                                        б 

Рис.2. Результати обробки чорно-білих растрових зображень шляхом іквалізації 

гістограми та медіанним фільтром: а – апертура 9х9, б – 3х3. 

Результат поелементного віднімання в границях меншого зображення та 

визначення кожного елемента за модулем поданий на рис.3. 

Аналіз отриманого в результаті реалізації алгоритма растрового 

зображення дозволяє виділити райони змін, які показані на рис.3 цифрами 1, 2 

та 3. Цифрою 1 виділений район нульового циклу будівельних робіт, що 

відсутній на першому знімку. Райони 2 та 3 показують зміни в етажності 

будівельних споруд, яка суттєво збільшилась. 

Таким чином, запропонований алгоритм автоматизованого дешифрування 

урбанізованих територій може бути застосований для оновлення 

геопросторової моделі місцевості на етапі аналізу її змін. 
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Рис.3. Результат поелементного віднімання в границях меншого 

зображення та визначення кожного елемента за модулем. 
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ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ПРИ СТВОРЕННІ ОРТОФОТОПЛАНІВ І 

ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОСТІ 

Очевидна перевага використання аерофотознімання для створення і 

оновлення цифрових карт і планів тих територій, для яких відсутня практична 

можливість або економічна доцільність детального вивчення місцевості і 

визначення числових характеристик за космічними знімками або матеріалами 

традиційної наземної зйомки. На ринку існує безліч обладнання, таких як: 

електронні тахеометри, GPS приймачі, лазерні сканери, а так само програмне 

1 

2 

3 
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забезпечення (далі ПЗ) для обробки даних. Все це спрощує і прискорює 

виконання робіт, але іноді і цього буває недостатньо. Часто виникає проблема 

при інженерно-геодезичних вишукуваннях по картах М 1: 25000 або М 1: 

50000. Найчастіше відбувається невідповідність рельєфу і ситуації з 

місцевістю, тому що карти даного масштабу майже не оновлюються. У зв'язку з 

цим доводиться чекати, поки буде виконано топографічне знімання більшого 

масштабу. Наземним методом це відбувається не так швидко, а залучення 

безпілотних літальних апаратів (далі БПЛА) дозволяє оперативно вирішувати 

багато завдань, пов'язаних з картографією, містобудуванням, геодезією, 

землеустроєм і кадастром. Технологія отримання точної цифрової моделі 

місцевості (далі ЦММ), складається з двох основних етапів: отримання 

зображень і їх обробки. Отримання аерофотознімків виконується за допомогою 

БПЛА, обладнаного цифровою камерою з високою роздільною здатністю, 

встановленого на борту літака. Політ виконується повністю в автоматичному 

режимі - від зльоту до посадки. Перед початком робіт в офісі виконується 

планування польотів і планування фігури.[1] Для відображення території 

знімання вводять адресу розташування знімальної ділянки і уточнюється її 

фігура. Польоти плануються вздовж найбільшого проміру території.[2] 

Польові роботи складаються з двох видів робіт: розміщення опорних 

точок (Ground Control Points - GCP) і виконання польоту. Фактично кожна 

GCP описується двома парами X, Y - координат: вихідні координати - звичайні 

файлові координати всередині знімка, що підлягає трансформуванню; опорні 

(референц-) координати - координати в одиницях проекції карти, в якій 

зареєстрований знімок. Першим кроком в розташуванні GCP є рівномірне 

розподілення GCP маркерів по всій області, яка картографується. 

Розпізнавальні знаки закладаються і прив'язуються до пунктів GCP за 

допомогою GPS обладнання, а їх кількість залежить від розміру області роботи 

і роздільної здатності камери. Якщо область, яка картографується має помітні 

перепади висот (пагорби, міни, долини) треба впевнитися, що облікові мітки 

GCP розміщенні у різних висотах на відносно рівній поверхні. Отримані набори 

даних являють собою зображення, які прив’язані до розпізнавальних знаків 

(рис.1, а). 

 а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 1 Cхема розміщення: а) GCP маркерів б) хмари точок об’єкту 
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Після обробки зображень ці дані при використанні спеціального ПЗ 

перетворюються в цифрову модель місцевості (ЦММ). Цей процес дуже добре 

автоматизований, включаючи введення поправок для калібрування камери і 

прив'язки зображень до необхідної системи координат, отримання просторових 

координат точок, класифікацію точок і перетворення даних в формат 

тривимірної ЦММ (рис. 2). Це повне рішення, що поєднує в собі 

функціональність архітектурного дизайну, проектування інженерних систем, 

проектування будівельних конструкцій та відображення рельєфу. Відображення 

топо- поверхні на основі хмари точок відбувається автоматично після 

створення TIN моделі по хмарам точок (Рис.1, б). При допусках до 1м, за 

хмарою отриманою з БПЛА, можна за допомогою ПЗ Autodesk Revit створити 

3d mesh модель знімальної ділянки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Інтерфейс Drone Deploy 
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Якість даних може бути покращено за рахунок додавання певної кількості 

наземних даних (вимірювань) для прив'язки ЦММ до локальної системи 

координат.[3] Один квадратний кілометр можна відзняти на протязі 

півгодинного польоту на висоті 150 метрів і з просторовою роздільною 

здатністю 5 сантиметрів. Перетворення знімків в докладний ортофотоплан і 

ЦММ відбувається автоматично за допомогою спеціального ПЗ.[4]  

Користувач отримує оперативну цифрову інформацію для інтерпретації її в 

ортофотоплан (рис. 3) або детальну карту в масштабі 1: 500 - 1: 5000. 

 

Рис. 3 Фрагмент ортофотоплану території об’єкту 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ 

ТЕПЛОВИХ АНОМАЛІЙ МІСТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДЕШИФРУВАННЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Штучне середовище міст змінює температуру поверхні відносно 

природного ландшафту. Цей факт є причиною геоекологічних досліджень 
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феномену "острів тепла" в міських умовах, для цієї мети використовують 

матеріали теплової зйомки супутників "Острів тепла" (urbanheatisland (UHI)) 

вперше був зареєстрований британським хіміком-фармацевтом і метеорологом 

Люком Ховардом в 1810 році [1]. 

Серед різних видів дистанційного моніторингу, зйомка у тепловому 

діапазоні має особливе місце. Перші дані космічної теплової зйомки були 

отримані ще на початку 1960-х років сенсорами американських супутників 

TIROS. Хоча ці дані мали низьку просторову роздільну здатність, вони 

показали принципову можливість використання теплової зйомки в 

дистанційному зондуванні.  

Теплова зйомка - не нова, але перспективна технологія. Сьогодні ситуація 

стрімко змінюється. По-перше, дані теплової супутникової зйомки стали 

доступнішими. Наприклад теплові знімки, зроблені сенсором TIRS супутника 

Landsat-8 можна отримати від Геологічної служби США (USGS) що 

знаходяться у відкритому доступі на електронному ресурсі - 

http://www.glovis.usgs.gov/. По-друге, в рази зросла просторова роздільна 

здатність супутникової теплової зйомки - від декількох кілометрів у знімків, 

зроблених першими тепловими сенсорами,  до 100 м у знімків Landsat-8. І 

головне, на новий рівень виводить теплову зйомку здійснення її за допомогою 

БПЛА, що стало можливим буквально в останні роки.  

Збільшення температури на міській території безпосередньо впливає на 

збільшення вжитку енергії та навпаки [1]. В цьому відношенні проводилися 

дослідження з метою поліпшення співвідношення між якістю міського життя і 

швидкістю виснаження природних ресурсів [2]. В дослідженнях [3,4] показано, 

що необхідно забезпечити стійке зростання економіки без відповідного 

збільшення тиску на довкілля або забезпечити такий рівень економіки, який 

здатний підтримувати зростання валового внутрішнього продукту без 

зростання навантаження на довкілля. Більш того, необхідно враховувати ефект 

зворотного зв’язку, наприклад, між зростанням економіки та збитками, що 

пов’язані із зміною клімату [4].  

Найважливішим елементом всієї схеми на рис 1. є радіаційний баланс, на 

який впливають різні чинники - як антропогенні, так і природні. Найбільшим 

чинником є зростання концентрації парникових газів, перш за все СО2. З 

природних процесів потепління викликає занепокоєність зростання сонячної 

активності. Дуже сильним чинником є вплив на температуру поверхні 

техногеосистеми аерозолів антропогенного походження - забруднення 

атмосфери зваженими частками [4].  

На схемі зворотних зв’язків (рис.1) найпотужнішим зв’язком є зниження 

можливості довкілля поглинати СО2, що веде до зростання емісії метану, який 

переходе до іонних форм НСО3 та СО3. Баланс між ними залежить від 

температури атмосфери, кислотності води (рН) та ряду інших чинників [3]. 

Динаміка антропогенних викидів парникових газів в атмосферу - головний 

чинник, що визначає в XXI столітті температуру та подальші наслідки 

глобального потепління [4]. Метою доповіді є, використовуючи знімок у 



37 
 

тепловому інфрачервоному діапазоні, отримати картографічні моделі 

урбанізованих територій, для визначення стійких теплових аномалій, теплових 

структур місцевості, які пов’язані з природними і антропогенними системами, 

виявити зони на урбанізованих територіях, які розрізняються рівнем 

поверхневого тепла. 

 

 

Рис.1. Схема взаємодії та зворотних зв’язків зміни клімату 

Розвиток міста Енергодар залежить від таких містоутворюючих 

підприємств як Запоріжська АЕС та ТЕС, для міста Нікополь такими 

підприємствами є ПАТ «Нікопольский завод феросплавів» та низка 

машинобудівних підприємств. Основні екологічні проблеми міст - високий 

рівень забруднення повітряного басейну, ґрунтів, повна або часткова деградація 

ґрунтового покриву, порушення стану здоров’я населення та інше. 

Для дослідження були обрані різносезонні знімки (тепловий 

інфрачервоний діапазон, 2010 р.). В якості вихідних даних були використані 

мільтиспектральні знімки супутника Landsat 8 з сенсорами OLI (Operational 

Land Imager) та TIRS (Thermal Infrared Sensor) з роздільною здатністю 100 м. 

Аналіз знімків проводився з використанням програмного продукту ArcGIS 10.2. 

За значеннями теплових каналів (табл. 1) можна визначити радіояркістну 

температуру підстиляючої поверхні міської території [3]. Теоретично точність 

оцінки температури близько 0,5°С, однак, серпанок в атмосфері занижує 

значення на кілька градусів. 
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Таблиця 1 

Відповідність між діапазонами електромагнітного випромінювання 

 та номерами каналів супутників різного покоління Landsat 

Діапазон Landsat 1 Landsat 2 Landsat 3 Landsat 4 Landsat 5 Landsat 7 Landsat 8 

RED 5 5 5 3 3 3 4 

NIR 6 6 6 4 4 4 5 

Тепловий – – 8 6 6 61, 62 10, 11 

Вихідними даними щодо визначення температури є значення інтенсивності 

випромінювання R, що прийшло на сенсор супутника та зареєстровано 

відповідним тепловим каналом. Інтенсивність випромінювання R визначається 

у вигляді : 

RR AQMR  , 

де RM  , RA   - калібровочні коефіцієнти можна знайти у файлі метаданих з ім’ям  

«*_mtl.txt», Q  - дискретне калібровочне значення пікселя.  

Для Landsat 8 температура T визначається відповідно до формули: 

)(15,273

1ln 1

2 C

R

K

K
T 











 , 

де значення констант K1 та K2 отримуються  відповідно до кожного теплового 

каналу даної сцени з її файлу метаданих (рис.2). 

 

Рис. 2. Метадані сцени Landsat 8: калібровочні константи для обчислення 

температури поверхні на урбанізованих територіях 

Кластеризація обраних теплових знімків дозволила виявити структуру 

теплового поля міст Енергодар та Нікополь, визначити відповідність об’єктів 

до природних і антропогенних урбосистем. На основі даних неконтрольованої 

класифікації проведено картографування теплової структури и теплових 

аномалій місцевості. Виявлення теплових аномалій пов’язано з об’єктами 

підвищеної інтенсивності теплового випромінювання (промислові об’єкти). 

Приклад результатів визначення значень температури поверхні на 

урбанізованих територій для міста Енергодар та Нікополь по даним теплового 

каналу показано на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Теплова структура міста Енергодар: 1 − теплове забруднення водоймища  

скидами промислових вод від АЕС, 2 − локалізація зон теплового забруднення, 

джерелом якого є  промислові об’єкти ТЕС 

 

Рис.4. Теплова структура міста Нікополь: 1 − теплове забруднення від заводу 

стальних труб, 2 − забруднення, джерелом  якого є завод феросплавів 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: по-перше, створені 

картографічні моделі на основі дешифрування теплових даних космічної 

зйомки, дозволяють виділити об’єкти, що надають максимально великий вплив 

на загальну інтенсивність теплового випромінювання на території міст; по-



40 
 

друге, присутність на  картографічних моделях теплових аномалій свідчать 

про  наявність в  міському середовищі зон екологічної напруженості, які 

впливають на  природно-техногенну структуру міста та  комфортне мешкання 

населення. Великі промислові підприємства  є об’єктами, що підвищують 

ступінь  інтенсивності теплового поля в  техногеосистемі;  по-третє, в 

контексті територіального планування та проектування, визначення теплових 

аномалій техногеосистем можна використовувати як один з елементів в 

розробці та прогнозуванні нового стійкого, низьковуглеродного напряму 

розвитку міського середовища з використанням поновлюваних енергетичних 

ресурсів [3]. 
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МЕТРИКА ДИНАМІКИ ОБ’ЄКТІВ АНІМАЦІЙНИХ КАРТ 

 

З розвитком інформаційних технологій, доступністю інтернет-зв’язку 

швидко зросла кількість та рівень користувачів електронних картографічних 

зображень. В роботі з картографічним зображенням користувачі успішно 

виконують вимірювальні операції, зокрема, це користувачі WEB-картографії та 

ГІС-технологій.  

Динамічні картографічні зображення як новий вид зображень Землі або її 

частини можуть бути у вигляді анімацій, картографічних фільмів, 

мультимедійних карт. Динамічні картографічні зображення програмно-

керовані, при демонстрації відтворюють ефект руху, переміщення зображення 

або окремих об’єктів по екрану. 

Динамічні картографічні зображення передають динамічну послідовність 

електронних карт, які відображають на екрані комп’ютера динаміку, еволюцію 

зображуваних об’єктів та явищ, їх переміщення в часі та просторі [1].  
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Перш ніж розглядати метричні характеристики багатомірних динамічних 

картографічних зображень необхідно, з’ясувати можливу вимірність таких 

зображень. За визначенням динамічні геозображення можуть бути двовимірні і 

тривимірні, що відображають динаміку, еволюцію об’єктів чи явищ, 

переміщення в просторі тощо [3]. Але оскільки зображення представлені в 

динаміці, то метрика таких зображень не може бути обмежена лише 

просторовими вимірюваннями тобто вимірюваннями координат та 

геометричних характеристик. Метричні характеристики динамічних 

картографічних зображень обов’язково мають часові параметри для 

вимірювання. Такі часові параметри дають можливість розробляти методи 

кількісного аналізу в реальному або близькому до реального масштабах часу. 

Так, наприклад, на анімаційних динамічних картах хмарності та опадів часові 

параметри надають можливість визначати час очікуваних опадів [4], а на картах 

еволюції льодовиків – це може бути визначення приблизного часу, за якого 

льодовик досяг максимальної площі [5] та ін. 

Слід також зазначити, що не всі анімаційні карти мають динаміку у часі, 

тобто мають часові параметри, тому їх метричні характеристики дво- та 

тримірні. Такі картографічні зображення до багатомірних не відносяться.  

Вимірювання на динамічних картографічних зображеннях як і на інших 

картографічних зображеннях виконують застосовуючи масштаб зображень.  

Як відомо, масштаб карти відображає ступінь зменшення лінійних розмірів 

земного еліпсоїда (кулі) при зображенні їх на карті [1-3]. Таке визначення не 

можливо повною мірою віднести до динамічних картографічних зображень. 

Оскільки при проектуванні динаміки картографічних зображень застосовують 

не тільки зменшення лінійних розмірів, а і змінення у часі, тому можна 

стверджувати про часовий масштаб. Поняття часового масштабу 

сформульовано А.М. Берлянтом [1]. І це не просто інший вигляд масштабу, як 

наприклад, види масштабів в чисельному, іменованому та графічному вигляді. 

Це масштаб інший за метричними показниками. 

Якщо класичний масштаб карти відображає відношення відрізків на карті 

до відповідних йому відрізків на земному еліпсоїді, то часовий масштаб 

відображає відношення часу демонстрації зображення до часу реального світу. 

Спостерігаючи за еволюцією зірок на динамічному зображенні зоряного неба 

часовий масштаб відображає відношення часу відображення змін на екрані до 

часу еволюції зірок. Наприклад, 1 секунда демонстрації дорівнює приблизно 

одному року.   

Метричні характеристики сучасних картографічних зображень можуть 

передбачати вимір: координат об’єктів, геометричних характеристик, 

просторово-часових параметрів, а також вимірювання безпосередньо динаміки 

самих об’єктів.  

Динаміка об’єктів анімаційних картографічних зображень створюється 

наступними основними способами:  

 анімацією руху коли об’єкт змінює своє положення в просторі з 

плином часу анімації.  
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 анімацією форми коли з плином часу об’єкт частково або повністю 

змінює свою форму.  

Анімація руху об’єкта може бути із умовною швидкістю за визначеною 

траєкторією (наприклад, маршрут літака [6]). Це найпростіша анімація 

картографічного зображення, її найчастіше застосовують, наприклад, для 

зображення руху об’єктів, процесів коли немає необхідності опису 

характеристик руху, а є лише необхідність самого факту руху. За такої анімації 

вимірювання динаміки об’єктів немає сенсу оскільки швидкість руху 

переміщення об’єкту є умовною величиною.  

  В анімаційній картографії динаміка об’єктів чи процесів може бути із 

заданою швидкістю, наприклад, переміщення циклонів та інших погодних 

явищ, де швидкість руху (іноді і характер руху) є важливою метричною 

величиною [4]. Рух об’єктів може бути із рівномірною чи постійною 

швидкістю або, найчастіше, із швидкістю руху нерівномірною. Такі більш 

складні анімації картографічного зображення побудовані з розбивкою 

траєкторії або шляху динаміки об’єкту на ділянки, де об’єкт рухається з різною 

швидкістю або змінює швидкість руху. 

Метричні характеристики динаміки об’єкта із заданою швидкістю можуть 

бути представлені декількома видами: 

 загальна швидкість об’єкта, який рухається з початкової точки до 

кінцевої точки; 

 швидкості руху об’єкта картографування на визначених ділянках його 

траєкторії. 

Анімація форми передбачає змінення не місцеположення об’єкту на карті, 

а змінення самого об’єкта. Найпростішим видом анімації форми є зміна розміру 

об’єкта, наприклад, еволюція розмірів льодовика [5].  

Вимірювання метричних кількісних характеристик, а саме змін розміру 

анімації форми, збільшення/зменшення об’єкта зручно виконувати для 

масштабних умовних знаків впродовж заданого відрізка часу. Оскільки вимір 

розміру форми масштабного умовного позначення відповідає 

збільшенню/зменшенню чисельної характеристики об’єкту.  

При створенні анімації форми для побудови умовного позначення 

використовують декілька значень впродовж заданого часового відрізка.  На 

основі цих значень створюється умовний знак в ключових кадрах анімації з 

розміром, відповідним чисельної характеристиці. При недостатньої кількості 

відомих чисельних значень додаткові значення обчислюються за допомогою 

інтерполяції, і за ключовими кадрами створюється анімація умовного знака. 

Зрозуміло, що використання значень показників об’єкту картографування 

впродовж заданого часу неможливо застосувати для позамасштабних умовних 

знаків. 

На анімаційних картографічних зображеннях окрім зміни розміру об’єкта 

можлива зміна його форми. Як відомо, завжди зі зміною змістовного 

навантаження (інформативності) змінюються елементи, які формують умовне 

позначення [2]. Зміна якісних характеристик об’єкту картографування 
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впродовж заданого часу зумовлює зміну форми умовного знака. Якщо об’єкт 

картографування на визначеному відрізку часу набуває інших якостей, то для 

відображення процесу таких відмінностей створюють анімацію зміни форми. 

Наприклад, за певний час річка поступово пересихає, що зумовлює зміну 

умовного позначення.  

При анімації руху в умовному позначенні змінюється місце його 

розташування на карті і відповідно і його координати. Всі зміни координат 

умовного знака повинні вноситися в базу даних. При анімації форми 

змінюються характеристики умовного знака і значення цих характеристик 

також повинні вноситися в базу даних. Згодом, при відтворенні анімації, 

користувач зможе переглянути кількісні та якісні характеристики об’єкту із 

відображенням зміни умовного знаку. 

Інформація представлена на анімаційних картах в динамічному вигляді 

відіграє важливу роль у дослідженнях різних наукових напрямів. Її 

опрацювання дозволяє не тільки більш наочно показати різні процеси та явища, 

а й з’ясувати деякі метричні показники, насамперед, показники, одиницями 

виміру яких є час. 

Зазначене надає можливість широко використовувати динамічну 

картографію як у наукових дослідженнях так і у навчальному процесі. А в 

картографічній освіті доречним було б викладання дисциплін 

“Картографування динаміки об’єктів анімаційних карт” та “Анімаційна 

картографія”.      
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Впродовж тривалого часу основним для укладання та оновлення 

топографічних карт був стереофотограмметричний метод, який, в класичному 
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його розумінні, ґрунтується на стероскопічних вимірюваннях та зборі 

інформації в зоні перекриття двох знімків однієї і тієї ж місцевості.  

Фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження 

комп’ютерної стереоскопії, які здійснювалися в останні десятиліття, призвели 

до суттєвих змін не тільки у використанні аерокосмічних фотоматеріалів при 

укладанні карт, але й до стрімкого розвитку спеціалізованих програмних 

засобів. На зміну широко відомим програмним комплексам таким, як ЦФС 

(цифрова фотограмметрична система) Photomod, ЦФС Digital for Windows, 

ЦФС Trimble Inpho, Leica Photogrammetry Suite та ін., які працюють як з 

поляризаційними та/або анагліфічними окулярами, так і з професійним 

апаратним забезпеченням стереоскопічного зору інформації, і використання 

яких вимагало спеціалізованої та тривалої підготовки фахівців-

фотограмметристів, прийшли новітні програмні продукти, основне призначення 

яких - автоматизація процесів, мінімізація ручної праці оператора, а також 

значне прискорення процесів фотограмметричної обробки даних з 

використанням обчислювальних можливостей персональних комп’ютерів.  

Серед них лідери на ринку фотограмметричних послуг в Україні - 

Pix4Dmapper та Agisoft PhotoScan.  

Ці програмні засоби дозволяють проводити автоматизовану обробку 

аерофотознімків з попередньо визначеними елементами зовнішнього 

орієнтування. Більш того, процедура орієнтування та обробки цифрових 

аерознімків в таких програмах значно спрощена і полягає у коректному 

завантаженні в створений проект фотознімків. По великому рахунку ми лише 

повинні імпортувати файл метаданих, який містить інформацію про параметри 

камери (елементи внутрішнього орієнтування знімка) та попередні дані 

зовнішнього орієнтування, які автоматично отримують з встановлених на 

носієві GNSS-модулів. Застосування при виконанні аерознімання GNSS-

модулів дозволяє додатково реєструвати параметри зовнішнього орієнтування 

аерознімального обладнання, що надалі істотно зменшує час обробки 

матеріалів аерознімання і підвищує якість кінцевої продукції. 

Інший аспект, який докорінним чином змінив більшість процесів 

фотограмметричного оброблення знімків – удосконалення, зменшення 

елементної бази, і як наслідок, фізичних розмірів високоякісних цифрових 

камер з потенційно необмеженим ресурсом флеш-пам’яті. Це, в сою чергу, 

призвело до зміни поняття розрахункової величини зон перекриття кадрових 

знімків. 

Слід врахувати, що сучасними цифровими камерами часто ведеться 

знімання зі значним повздовжнім перекриттям, яке потенційно може досягати 

значень понад 90% і залежить тільки від швидкодії камери та поставленого 

завдання. Як наслідок, отримуємо три-, чотири-, п’ятикратне повздовжнє 

перекриття, тобто зростає кількість потенційних стереопар з можливістю їх 

подальшої обробки.  

Подібна ситуація виникає і при розрахунку зони поперечного перекриття 

знімків, з наближенням її значень до 60-70%.  
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Новітнім у технології виконання аерофотознімання стало впровадження 

схеми проведення аерофотознімання забудованих територій за подвійною 

сіткою (double grid image) з кутами нахилу оптичної осі камери від 10 до 35 °, 

для того щоб всі зображення фасадів будівель (північ, захід, південь, схід) було 

видно на знімках (рис. 1).  

 
Рис. 1 Схема польотного маршруту за подвійною сіткою [1]. 

Це дозволяє укладати більш якісні ортофотоплани, але накладає додаткові 

умови на роботу програмних модулів при вимірюваннях зв’язуючих точок та їх 

зрівнювання. 

За допомогою програмних засобів стало можливим: спостереження кількох 

стереоскопічних моделей одночасно – мультископічних моделей, 

автоматичний перехід з моделі до іншої, що слідує за рухами користувача по 

досліджуваній місцевості.  

Таким чином, виникає мультиможливість та мультизадачність при обробці 

матеріалів подібних знімань.  

Висновки. На даний час особливим моментом в розвитку автоматизації 

процесу обробки масивів фотознімків стало поєднання можливостей цифрових 

камер, ефективності програмних засобів та доступності безпілотних носіїв 

знімального обладнання. 

Видалення людського фактору в процесі автоматизованого 

фотограмметричного мультимоделювання виключає суб’єктивізм виконавця, 

що забезпечує стабільність кінцевих результатів та підвищує їх точність. Це ж 

робить мультископічні моделі повторюваними, тобто з можливістю повторного 

(надлишкового) вирівнювання, з досягненням характеристик підвищеної 

точності та можливістю автоматичної перевірки достовірності моделей.  
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СТАН РІЧКОВО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ БИСТРИЦІ  

(БАСЕЙН ДНІСТРА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ЙОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ У СТВОРЮВАНОМУ ГЕОЕКОЛОГІЧНОМУ АТЛАСІ 

 

Актуальність теми. Дослідження станів річково-басейнових систем 

(РБС), розташованих у гірсько-передгірських регіонах, які тепер перебувають 

не лише під антропогенним пресингом, а й під впливом глобальних та 

регіональних трансформацій клімату, стає вкрай актуальним завданням.  

Рівень вивчення проблеми. Питання оцінювання станів РБС та 

визначення масштабів їх змін під впливом природних й антропогенних 

чинників перебувають в полі зору багатьох дослідників [1-4, 7-9]. Однак спроб 

відображення станів РБС на тематичних картах, а тим більше в геоекологічних 

атласах зовсім небагато. Серед українських вчених ці питання досліджувалися 

проф. І.П.Ковальчуком та його учнями – А.В.Михновичем, О.В.Пилипович, 

Л.П.Курганевич, Т.С. Павловською, Ю.М.Андрейчуком, Н.С.Крутою, 

О.І.Швець (Микитчин) та ін.; проф. Ю.С.Ющенком та його учнями – 

М.Д.Пасічником, А.Кирилюком, О.В.Паланичко, М.Г.Настюком, Л.В.Костенюк 

та ін., частково проф. О.Г.Ободовським і проф. В.М.Самойленком та їхніми 

учнями. Водночас згадаємо виконані міжнародними колективами проекти, які 

завершилися створенням атласів екологічної тематики на басейни річок 

Сіверський Донець, Південний Буг та Дністер [1, 2, 7] та гідрологічної – на  

басейн річки Прут [8]. Зазначимо, що карти в цих атласах мають дрібний 

масштаб та доволі вузьку тематику. Виходячи з цих позицій, нами у 2015 році 

розпочаті роботи зі створення геоекологічного атласу річково-басейнової 

системи Бистриці.  

Результати досліджень та їх обговорення. В основу атласу РБС Бистриці 

покладена оцифрована топооснова масштабу 1:100000. Обґрунтована концепція 

цифрового геоекологічного атласу річково-басейнової системи [2, 9]. 

Передбачено, що буде укладено від 100 до 165 тематичних карт, які 

відображатимуть стан компонентів природи РБС, впливаючі на нього природні 

та господарські чинники, рівень трансформованості басейнових геосистем і 
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річкових систем, структуру природокористування, його геоекологічні наслідки, 

рекомендації з оптимізації стану річково-басейнових геосистем та 

природокористування в них, поліпшення умов проживання населення.  

У структурі цифрового атласу виокремлено 7 блоків: 1) Вступна частина; 

2) Природні умови РБС; 3) Господарська діяльність у РБС; 4) Водні ресурси і 

гідрологічний режим РБС; 5) Геоекологічний стан РБС; 6) Прогнозні оцінки 

змін стану РБС; 7) Заходи з оптимізації стану і функціонування РБС.  

Кожний блок містить серію тематичних карт, які відображають стан 

компонентів басейнової геосистеми, характер природокористування та його 

геоекологічні наслідки, впливаючі на басейнову геосистему природні та 

антропогенні чинники, параметри землекористування, водокористування, 

лісокористування, поселенського, транспортного, гірничопромислового, 

рекреаційного  та інших видів навантаження, рівень антропогенного 

перетворення компонентів басейнової геосистеми та геоекологічну ситуацію в 

різних частинах РБС, а також прогнозні та рекомендаційно-оптимізаційні 

карти. Наведемо, для прикладу, дві укладені нами карти, які відображають 

ступінь антропогенного навантаження на РБС Бистриці (рис. 1), розрахований 

за методикою Ф.М.Милькова [6] та інтегральну оцінку геоекологічної ситуації 

в її суббасейнах, отриману з використанням методики Є.Клементової та 

В.Гейніге [5] (рис. 2). Картографічні моделі свідчать про суттєво вищий рівень 

антропогенного навантаження на суббасейни Передкарпатської і низькогірно-

карпатської частин РБС Бистриці та кращу геоекологічну ситуацію у 

середньогірно-карпатській частині цієї  РБС. 

 
Рисунок 1. Рівень антропогенної          Рисунок 2. Рівень геоекологічної     

трансформації РБС Бистриці                   стабільності РБС Бистриці 
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Висновки. 1. Стан річково-басейнової системи оцінюється на основі 

аналізу її структури (співвідношення кількості і довжини річок різних порядків 

– складових річкової системи та структури субводозборів), співвідношення 

площ природних й антропогенно змінених геосистем та їх компонентів у 

субводозборах та величини антропогенного навантаження.  

2. За результатами виконаних досліджень укладено серію картографічних 

моделей, які відображають стан РБС Бистриці, антропогенне навантаження на 

суббасейнові геосистеми, масштаби змін природного середовища, 

геоекологічну напругу. Ці та інші карти входять до цифрового геоекологічного 

атласу річково-басейнової системи Бистриці. 
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КАРТОГРАФІЧНИЙ  МЕТОД  ДОСЛІДЖЕННЯ  У  ПИТАННЯХ 

НЕБЕЗПЕК ТА РИЗИКІВ, ОБУМОВЛЕНИХ АВАРІЯМИ НА АЕС 

  

Сучасний стан навколишнього середовища і соціально-економічний 

розвиток України  визначають необхідність постійної уваги з боку держави і 

наукових установ до питань екологічної безпеки. 

http://ukr.net/
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Більше половини надзвичайних ситуацій (НС) в Україні зумовлюються 

техногенними явищами [1], основними причинами яких є високий рівень 

зношеності устаткування, а також неврахуванням природних чинників, які при 

певних обставинах можуть спровокувати техногенні катастрофи [2]. Особливої 

уваги серед НС техногенного характеру заслуговують такі  НС, що пов’язані з 

атомної енергетикою. Адже у випадку аварії на АЕС межа комплексного 

забруднення навколишнього середовища сягає багато сотень кілометрів і 

призводить до важких екологічних наслідків. Сумний досвід аварії на ЧАЕС 

1986 року надає змогу усвідомити надзвичайну важливість різнобічного аналізу 

та вивчення небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, зокрема за 

допомогою картографічного методу дослідження. Зростання небезпеки та 

ризиків виникнення НС збільшує актуальність просторових досліджень 

генезису, можливих ризиків виникнення та наслідків природних та техногенних 

НС із широким застосуванням картографічного методу. Картографування 

небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, як і картографування 

надзвичайних ситуацій загалом, належить до такого порівняно нового 

проблемного напряму тематичного картографування як екологічне 

картографування. Еколого-географічне картографування (екологічне 

картографування) – це проблемний напрям у дослідженні територіальних 

відмінностей в умовах життєдіяльності населення, виявлення закономірностей 

формування та прояву еколого-географічних проблем і ситуацій шляхом 

розробки, складання та цілеспрямованого використання карт [2].  Це карти 

різноманітних зв’язків та відношень суб’єктів та середовища і процесуальних 

циклів в цілому: потреби, ресурси, умови існування, джерела впливу на систему 

«суб’єкт-середовище» («суспільство-природа»), зміни, викликані в підсистемі 

«середовище», наслідки для суб’єкта, викликані цими змінами та тощо.  

При картографуванні небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС 

застосовуються традиційні підходи до екологічного картографування, а саме: 

компонентний, проблемний, комплексний, регіональний, географічний, 

екологічний, ландшафтний, генетичний, історичний, типологічний, 

конструктивний, а також системний підхід, який ґрунтується на синтезі усіх 

вищеназваних підходів і може бути визначений як основний в екологічному 

картографуванні [1]. Слід зазначити, що застосування системного підходу у 

картографії має два аспекти. Перший полягає у використанні системного 

підходу як основи для розкриття складних географічних систем з урахуванням 

різних зв’язків між елементами системи, що картографується, а також 

картографічне відображення системного підходу безпосередньо у процесі 

розробки та створення карт. Другий аспект полягає власне в розробці системи 

взаємопов’язаних карт  [3]. Обидва зазначені аспекти реалізуються у процесі 

картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС. 

Об’єктами картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на 

АЕС є перш за все радіаційно-небезпечні об’єкти, які розміщені на території 

України, зокрема: чотири діючі атомні електростанції (АЕС) з 15 

енергоблоками [4]; 3 енергоблоки на етапі зняття з експлуатації Чорнобильської 
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АЕС; 2 діючих сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької та 

Чорнобильської АЕС, та сховище, що будується на Чорнобильській АЕС; два 

дослідницькі реактори (у м. Києві та Севастополі); об’єкт «Укриття» та 

післяаварійні відходи у 30-км зоні Чорнобильської АЕС; підприємства з 

видобутку та переробки уранової руди (Дніпропетровська, Кіровоградська та 

Миколаївська обл.); підприємства, діяльність яких пов’язана із радіоактивними 

відходами: 6 спецкомбінатів ДО "Радон", ДСП "Комплекс", ДСП «Техноцентр"; 

підприємства, що використовують джерела іонізуючого випромінювання та 

радіаційно-небезпечні технології [4]. Як відомо, найбільш небезпечними за 

дією та наслідками є аварії на АЕС з викидом радіонуклідів у навколишнє 

середовище. При  дослідженні та прогнозуванні цієї небезпеки важливим є 

ранжирування підприємств атомної енергетики за рівнем техногенно-

екологічної безпеки, а також визначення параметрів зони імовірного 

радіаційного зараження території (конфігурація, площа, кількість населення, що  

проживає в її межах). Зазначені параметри можуть бути розраховані на можуть 

бути розраховані на основі наступних даних: тип і потужність реактора, 

потужність вибуху і тривалість періоду викиду радіоактивних речовин, 

метеоумови на час початку аварії, рельєф місцевості, інформація про 

розміщення різних народногосподарських об’єктів. Картографічний метод дає 

змогу наочно та метрично представити результати розрахунку показників у їх 

поєднаннях. Картографування радіаційної небезпеки, зокрема небезпек та 

ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, слід здійснювати за наступними 

показниками: тип об’єкта, його місце розташування та основні характеристики 

(потужність, обсяг виробництва тощо), зони можливого радіаційного ураження, 

кількість населення у зоні, імовірна кількість потерпілих, збитки у разі НС на 

об’єкті. Серед основних джерел даних для створення карт можна виділити 

наступні: картографічні (загальногеографічні та тематичні карти, кадастрові 

дані, плани, карти), дані ДЗЗ, дані безпосередніх натурних спостережень і 

вимірювання, матеріали екологічного та інших видів моніторингу, статистичні 

дані, результати лабораторних аналізів, літературні (текстові) джерела. Всі ці 

дані можуть бути як в електронному, так і в аналоговому вигляді і мати дані як 

про просторові об’єкти, так і атрибутивні дані [5]. 

Розробка знакових систем для відображення показників картографування 

при складанні карт небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, повинна 

базуватися на положеннях традиційної картографії, геоінформаційного 

картографування та технічних можливостях їх реалізації.  

Картографування небезпек та ризиків, пов’язаних із надзвичайними 

ситуаціями, а зокрема обумовлених аваріями на АЕС, є новим, проте 

надзвичайно актуальним напрямом картографічних досліджень. Як відомо, 

аварії на АЕС характеризуються низькою імовірністю та частотою, проте шкода 

та збитки, які можуть завдати такі катастрофи є дуже масштабними. Сумний 

досвід аварії на ЧАЕС 1986 року надає змогу усвідомити надзвичайну  

важливість різнобічного аналізу та вивчення небезпек та ризиків, обумовлених 

аваріями на АЕС, зокрема за допомогою картографічного методу дослідження. 
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Тому постає завдання розробки теоретико-методичних засад 

картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, та 

створення у рамках цього відповідних картографічних моделей з метою їх 

практичного застосування. Створення таких карт повинно базуватися на 

підходах та методах традиційної картографії, а також широко застосовувати 

геоінформаційні технології. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ «WIKIMAPIA» 

 

Створення просторових фотограмметричних моделей місцевості в умовах 

щільної забудови є складним комплексом поєднанням цифрових технологій 

знімання та оброблення. З оглядом на це кожен етап робіт має ряд проблем, які 

треба вирішувати на основі наукового підходу та вдосконаленням теоретичних 

і практичних розробок. 

Використання цифрових технологій геодезичного забезпечення із 

застосуванням ГНСС та електронних геодезичних приладів, запровадження 

нових методів побудови геодезичних мереж, поєднання наземного та 

аерокосмічного методів збору інформації, уніфікація обмінних форматів 

результатів вимірювань та їх широке застосування сприяють поліпшенню 

комплексного оброблення отриманої інформації. 

Водночас, обґрунтування вибору та застосування дистанційних методів 

збору просторової інформації з метою підвищення точності кінцевої продукції, 

потребує виявлення, аналізу та врахування низки похибок. 

Мета проведених досліджень полягала у визначення точності вимірювання 

координат на території Голосіївського району міста Києва з використанням 

картографічного сервісу «Wikimapia». 
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В наш час, існують декілька широко відомих картографічних сервісів, за 

допомогою яких є можливість проводити різноманітні вимірювання, в тому 

числі з метою визначення довжин, площ та планових координат. Так, за 

допомогою засобів GOOGLE та ВІЗІКОМ, є можливість здійснювати 

вимірювання відстані між ідентичними контурами. Розробники GOOGLE 

надають можливість визначення відстані в метрах (m=±0,34 м). У ВІЗІКОМ 

вимірювання виконуються з точністю ±0,49 м. [1] 

 З вище наведеного, можна зробити висновок про те, що дані 

картографічні сервіси та представлена на цих ресурсах растрова інформація, 

може бути використана для укладання уточнених схем та абрисів, а також 

оперативного визначення координат конкретних об’єктів. Точність 

вимірювання по растру залежить і від розміру вимірювального курсору. 

Вікімапія (Wikimapia, скорочено WM) - міжнародний безкоштовний веб-

сайт, географічна онлайн-енциклопедія з наданням до неї вільного доступу. 

Проект заснований Олександром Корякіним і Євгеном Савельєвим 24 

травня 2006 року. Мета даного проекту полягає у зборі, впорядкуванні і 

відображенні найбільш повної інформації про усі географічні об’єкти на Землі.  

Wikimapia поєднує в собі інтерактивний картографічний ресурс з 

дотриманням принципу вільного редагування. Наповнення ресурсу 

інформацією відбувається за принципом краудсорсингу, тобто всі відомості на 

Wikimapia додаються і редагуються самими користувачами сайту за їх власною 

ініціативою. Організація розробила та оприлюднила декілька ліцензійних угод 

стосовно авторських прав, відомих як Creative Commons licenses. Ці ліцензії 

(залежно від обраної), застерігають лише певні права на авторську роботу. 

Одна з основних технологічних проблем розвитку сучасної веб-картографії 

полягає в тому, що на сьогодні відсутні надійні відпрацьовані технології 

верифікації краудсорсингових даних. Це дає незначний відсоток помилок і 

неточностей, але досі невідомо (або не встановлено) про випадки навмисного 

стороннього викривлення даних чи цілеспрямованої масштабної дезінформації 

в рамках означених проектів. [2] 

Wikimapia є інтерактивною картою на основі Google Maps API, яка 

складається з інформаційного шару, створюваного користувачами, 

супутникових знімків (картографічної підоснови) Google maps та інших джерел.  

Однією із особливостей ресурсу є надання можливості визначення 

географічних координат. 

З метою дослідження точності визначення координат за допомогою 

ресурсу Wikimapia,  на досліджуваній території були розбиті замкнені полігони 

у вигляді маркерних точок. Маркерні точки на місцевості були вибрані на 

чітких контурах та ідентифіковані на зображенні «Wikimapia». Між вибраними 

точками інструментально виконані лінійні вимірювання. Отримані за 

допомогою інтернет-ресурсу в системі WGS-84 еліпсоїдальні координати, були 

переобчислені в просторові прямокутні за наступними формулами :  

X=(N+H)cosBcosL 

Y=(N+H)cosBsinL                                            (1) 
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де, B і L - відповідно геодезичні широта і довгота пункту, H  - висота пункту 

над прийнятим референц-еліпсоїдом, 

N=
𝑎

√1−𝑠𝑖𝑛2𝐵∗𝑒2
                                                  (2) 

де, N - радіус кривизни першого вертикалу, е - ексцентриситет меридіанного 

еліпсу. 

𝑒 = √
𝑎2−𝑏2

𝑎2
                                                           (3) 

де, a і b – велика і мала півосі еліпсоїда. 

За прямокутними координатами точок були обчисленні горизонтальні 

прокладення між точками полігону і знайдені різниці між інструментальними 

вимірюваннями. З метою визначення точності обчислена середня квадратична 

похибка планового положення маркерних точок за формулою Бесселя. 

 𝑚 = √
[V2]

n−1
                                                         (4) 

Середня точність визначення планового положення маркерних точок за 

допомогою Wikimapia склала ±0,49 м, що відповідає графічній точності 

топографічних планів масштабу 1:5000. 

Проведені експериментальні дослідження доводять принципову 

можливість використання ресурсу «Wikimapia» для оперативного визначення 

планових координат топографічних об’єктів та визначення їх лінійних та 

площинних параметрів. Аналіз результатів вимірювань показав, що точність 

визначення планового положення точок по растровому зображенні за 

допомогою маркера Wikimapia співставна з графічною точністю топографічних 

планів масштабу 1:5000.  
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ФУНКЦІЯ ЕНТРОПІЇ ЯК ПРИЙОМ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В 

ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Традиційно в електоральних дослідженнях для отримання інформації про 

розподіл, інтенсивність, просторові взаємозв’язки, динаміку явищ 

використовують прийоми візуального і картометричного аналізу. Для 

представлення інформації по електоральним уподобанням використовуються 

найчастіше спосіб картограм, картодіаграм, значків, ізоліній [4,6]. У більшості 

випадків одне зображення представляє інформацію по окремому елементу 

електорального процесу. Наприклад, розподіл голосів по шістьом кандидатам 

(К1…К6), що набрали найбільшу кількість голосів на виборах Президента 

України 2014 року представлено на рисунку 1. 

 
Рис.1 Розподіл голосів на виборах Президента України 2014 року 

Для відображення цілісності електорального процесу необхідно будувати 

серії картзображень або застосовувати інтегральні показники [2,3]. 

Застосування математичних прийомів картографічного методу дозволяє 

виробити інтегральні показники для візуалізації багатофакторних 

електоральних явищ. В просторовому аналізі електоральних уподобань, разом з 

математичною статистикою, доцільно використовувати прийоми теорії 

інформації, зокрема, логарифмічну функцію ентропії. Обрахування 

інтегрованих показників допомагає оцінити ступінь однорідності територій за 

різними параметрами соціально значущих явищ і дозволяє отримати ціннісну 
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інформацію, наприклад, неоднорідність в їхньому сукупному розподілі [1]. 

Результати по неоднорідності розподілу дозволяють провести зонінг території. 

На прикладі відкритих даних по виборам Президента України 2014 року, 

які отримані з сайту ЦВК [5] було здійснено оцінку однорідності території 

країни за електоральними уподобаннями. Результати обрахунку складають 

зведену таблицю 1 в якій наведено дані про кількість відданих голосів шістьом 

кандидатам, що набрали найбільшу їх кількість (% від всіх голосів). Інші 

кандидати показали результати на рівні статистичного шуму. 

Таблиця 1  

Зведені результати по голосуванню на виборах 2014 р. по регіонах 
NAME K1 % K2 % K3 % K4 % K5 % K6 % SUM % DIFF % E1 E2 

Львівська 69.92 11.19 6.78 5.86 0.83 0.11 94.69 5.31 1.29 1.51 

Вінницька 67.32 15.57 5.55 4.11 1.68 0.47 94.70 5.30 1.36 1.58 

Івано-

Франківська 65.13 14.78 9.01 4.63 0.57 0.11 94.23 5.77 1.38 1.62 

Київ 64.10 9.38 6.58 7.00 3.26 0.69 91.01 8.99 1.47 1.78 

Київська 61.67 13.61 9.75 5.12 2.16 0.43 92.74 7.26 1.52 1.80 

Тернопільська 60.63 15.17 10.12 7.54 0.69 0.11 94.26 5.74 1.53 1.76 

Закарпатська 62.02 12.87 7.41 4.02 3.14 2.07 91.53 8.47 1.55 1.85 

Чернівецька 56.72 18.84 10.50 3.12 2.70 0.43 92.31 7.69 1.59 1.87 

Житомирська 58.64 15.08 9.54 4.42 3.55 0.61 91.84 8.16 1.60 1.90 

Хмельницька 56.26 16.95 11.82 4.73 2.05 0.60 92.41 7.59 1.63 1.91 

Рівненська 55.46 16.06 13.23 5.04 2.10 0.28 92.17 7.83 1.64 1.93 

Черкаська 54.61 14.08 11.88 9.04 2.18 0.51 92.30 7.70 1.71 2.00 

Волинська 52.41 17.32 14.55 6.15 1.90 0.43 92.76 7.24 1.72 2.00 x1/2 
Полтавська 54.55 13.95 10.64 5.52 4.26 1.38 90.30 9.70 1.73 2.05 

Сумська 55.40 14.34 9.33 5.69 4.18 2.01 90.95 9.05 1.73 2.05 

Кіровоградська 50.96 16.15 11.55 5.83 4.09 1.32 89.90 10.10 1.79 2.12 

Одеська 41.78 9.48 3.58 2.93 18.57 3.85 80.19 19.81 1.80 2.26 

Херсонська 48.71 11.48 5.87 5.96 10.31 2.67 85.00 15.00 1.82 2.23 

Миколаївська 45.97 9.74 5.22 4.14 13.11 4.31 82.49 17.51 1.84 2.28 

Донецька 36.15 7.64 2.90 4.16 19.66 6.81 77.32 22.68 1.88 2.36 

Дніпропетровська 44.72 9.43 6.29 6.26 10.53 4.74 81.97 18.03 1.89 2.34 

Чернігівська 44.81 19.48 16.59 6.23 3.76 1.16 92.03 7.97 1.91 2.20 

Запорізька 38.15 9.73 4.91 6.22 13.74 5.98 78.73 21.27 1.96 2.43 

Луганська 33.17 7.77 6.17 4.55 15.74 8.02 75.42 24.58 1.98 2.47 

Харківська 35.28 7.64 3.92 4.42 8.54 26.25 86.05 13.95 2.01 2.40 

АР Крим Вибори не відбулися 

Севастополь Вибори не відбулися 

В полях таблиці подано наступні дані: К1.. К6 – кандидати. SUM – сума 

голосів набраних шістьма кандидатами у відсотках. DIFF – сума голосів віддані 

за інших кандидатів або визнані недійсними. Е1 – показник ентропії 

розрахований для кожного регіону (6 кандидатів). Е2 - показник ентропії 

розрахований для кожного регіону (6 + голоси віддані за всіх інших або визнані 

недійсними). 

Показник ентропії (Е1) було обраховано, для кожного кандидату з шістки 

по підсумковому результату, за формулою 1 [1]. Для розрахунку показники у 

%, які подані офіційно, були переведені у долі одиниці (1% = 0.01). 

Е1 =    (1) 
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Також було визначено показник ентропії (Е2) за формулою 2, при 

обрахуванні якого додавалися голоси віддані за решту кандидатів. 

Е2 = +    (2) 

де d = значенню DIFF в таблиці 

Функція ентропії приймає значення 0 у випадку, коли інує тільки один 

стан (одностайне голосування). Функція ентропії приймає максимальне 

значення, якщо всі показники неоднакові, тобто мають однакову ймовірність. 

При аналізі регіональних статистичних даних визначено території із 

мінімальними та максимальними показниками ентропії. 

На гістограмах, що відображені на малюнку 2, можна побачити розподіл 

електоральних уподобань по адміністративними областями із найнижчим та 

найвищими ентропійними показниками. Подібність електоральної поведінки і 

однорідність, за волевиявленням виборців, помітною є в регіонах з найнижчими 

ентропійними показниками. Для регіонів з найвищими показниками помітним 

існує невизначеність населення в електоральних уподобаннях та неоднорідність 

за волевиявленням виборців.  

За значеннями ентропійних показників (Е1) вище медіанного значення 

(x1/2) та нижче було виділено два класи об’єктів, що зображені на малюнку 3. 

 

Рис.2. Розподіл електоральних уподобань по областям 

 

Рис.3. Показник ентропії 

Показник досить об’єктивно передає існуючу картину і може бути 

використаний для статистичного аналізу складних суспільних процесів, які 
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залежать від ряду функціональних факторів. Результати, що описуються такими 

показниками, можуть бути картографовані і використані при візуальному 

аналізі картзображень. Інтегрований показник ентропії дозволяє оцінювати 

відповідність і зв'язки між кількома електоральними явищами, застосовуватися 

для проведення зонінгу територій тощо.  
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Міждисциплінарні підходи й методи пізнання виникають на межі різних 

наукових дисциплін. Такі підходи притаманні сучасним науковим 

дослідженням. Вони відображають інтегративні тенденції в розвитку науки. 

Вивчення за їхньою допомогою об’єктів дослідження дає можливість отримати 

нове знання. До міждисциплінарного інструментарію належать різноманітні 

підходи, серед яких можна виділити наукознавчі, організаційні, історичні, 

інформаційні та інші. 

Особливість будь-якої науки полягає у можливості і необхідності 

використання нею методів різних наук: філософії, історії, математики, фізики  

тощо. Методи різних наук можуть бути об'єднані в рамках міждисциплінарного 

підходу. Необхідність залучення методів різних наук випливає на різноманіття 

об'єктів дослідження та  результату. 

У сучасному суспільстві міжнауковий синтез, інтеграція та взаємозв’язок 

наук набувають масштабного характеру. Міждисциплінарні підходи стають 

головною особливістю сучасної науки. Тому розширюється спектр 

міждисциплінарних досліджень і в галузі картографії. 

Метою дослідження є питання про необхідність впровадження 

міждисциплінарного підходу для підвищення ефективності підготовки 

майбутніх фахівців картографів та землевпорядників. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6107
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6107
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.cvk.gov.ua/vp_2014/
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У процесі навчання у вищих навчальних закладах формується комплекс 

професійних компетенцій майбутніх фахівців, який включає предметні, галузеві 

та комунікативні компетенції.  

Проектування міждисциплінарних освітніх програм повинне ґрунтуватися 

передусім на принципах інтеграції змісту освіти в різних предметних галузях, 

профілях, напрямах підготовки. Основою для інтеграції є освітні програми 

системи вищої і післядипломної освіти. Міждисциплінарність можливо 

розглядати як реальний інструмент об’єднання наук (дисциплін), появи 

інтегрованих продуктів, проектів, міждисциплінарних об’єктів дослідження, 

подальше опанування яких є принципово важливим і для науки, і для освіти. 

Залучення України до загальноєвропейського освітнього простору висуває 

нові вимоги до системи вищої освіти у нашій державі. Тому з’являються 

міждисциплінарні дослідження, що розкривають численні вимоги до 

професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі картографії. Фахівці з 

високим рівнем професійної компетентності, готові до пошуку і освоєння знань 

із різних галузей науки, культури та освіти, здатні встановлювати 

міждисциплінарні зв’язки у своїй професійній діяльності, стають більш 

затребуваними в нових реаліях. 

Міждисциплінарність – на сьогодні це актуальний напрямок розвитку 

наукових досліджень у розвитку вищої освіти. Розвиток міждисциплінарної 

підготовки та формування майбутніх  працівників є сучасною вимогою  до 

освітнього процесу. Реалізація принципу міждисциплінарності  в освіті полягає 

у взаємозв’язку двох і більше дисциплін, у формуванні компетенцій, глибокого 

світогляду, використанні підходів і методів різних галузей науки й сприяє 

набуттю необхідного досвіду. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОЇ  БАЗИ ВІЙСЬКОВОГО 

ТУРИЗМУ США (ХХ-ХХІ ст.) ДЛЯ ПОТРЕБ КАРТОГРАФУВАННЯ 
 

 США має потужну ресурсну базу для розвитку військово-історичного 

туризму, незважаючи на те, що їхня історія, як незалежної країни, налічує дещо 

більше, ніж 200 років. У США існує децентралізована туристична система, 

тобто кожен штат регулює туристичну діяльність самостійно. І хоча у США 



59 
 

військова історія коротка, проте вони активно використовують її для розвитку 

туризму та військово-патріотичного виховання. 

 У даній статті розглядається ресурсна база військового туризму США ХХ-

ХХІ ст. Основні військові події цього періоду історії США – це участь у І та ІІ 

Cвітових війнах.  США, будучи позаблоковою державою, спочатку визнали 

свій нейтралітет у І Світовій війні, проте, в силу низки внутрішніх та зовнішніх 

чинників, 6 квітня 1917 р. США офіційно оголосили про участь у війні на боці 

держав Антанти. З офіційним оголошенням стану війни Центральним  

державам, Сполучені Штати мобілізували та скерували до Європи більш, ніж 4 

млн військовослужбовців, а втратили - близько 110 тис. осіб . Оскільки, на 

території США в період І Cвітової війни не здійснювалося бойових дій, то і 

військово-туристичних пам’яток, пов’язаних з цією подією в країні відносно 

небагато (табл.1).  

Таблиця 1 

Ресурсна база військового туризму США (ХХ-ХХІ ст.)1 

№ Штат Місто 
Пам’ятка (назва) 

українською англійською 
І Світова війна (англ.  I World War) 

1. Міссурі Канзас 1.1.Національний музей і меморіал І 

Світової війни 

 National World War I Museum 

and Memorial 

2. Іллінойс Вітон 2.1.Музей Першої дивізії First Division Museum 

3. Віргінія Арлінгтон 3.1.Могила Невідомого солдата, 

загиблого у І Світовій війні 

Tomb of the Unknown  Soldier 

of the World War I 

ІІ Світова війна ( англ. II World War) 

4. Федеральний 

округ Колумбія 

Вашингтон 4.1.Меморіал ІІ Світової війни The World War II Memorial 

5. Луїзіана Новий 

Орлеан 

5.1.Національний музей ІІ Світової 

війни 

The National World War II 

Museum 

6. Віргінія Арлінгтон 6.1.Монумент «Іводзіма»                                                            Iwodzima Monument 

7. Гаваї Гонолулу 7.1. Монумент «Перл Харбор» 

 

Perl Harbour Monument 

8. Нью-Джерсі Кейп-Мей 8.1.Музей морської авіації 

«Вайлдвуд» 

The Naval Air  Station 

Wildwood Aviation Museum 

9. Вашингтон Сіетл 9.1.Льотний музей The Museum of Flight 

10. Каліфорнія Індепенденс 10.1.Історичний парк «Манзанар» Manzanar Historic Site 

11. Массачусетс Фоллз Рівер 11.1.Музей «Бухта броненосців» The Battleship Core Museum 

12. Коннектикут Гротон 12.1.Військово-морська база 

підводних човнів Нью-«Лондон» 

The Naval Submarine Base 

«New London» 

Корейська та В’єтнамська війни (англ. Korean and Vietnam Wars) 

13. Федеральний 

округ Колумбія 

Вашингтон 13.1.Меморіал ветеранів Корейської 

війни 

The Korean War Veterans 

Memorial 

   13.2.Меморіал ветеранів В’єтнаму The Vietnam Veterans 

Memorial 

Інші об’єкти (англ. Other objects) 

14. Віргінія Арлінгтон 14.1.Арлінгтонський національний 

цвинтар 

The Arlington National 

Cemetery 

   14.2.Будівля Міністерства оборони 

США «Пентагон» 

The Pentagon 

1Авторська розробка за [3] 

ІІ СВІТОВА ВІЙНА - наймасштабніша світова війна в історії людства. 

Почалася 1 вересня 1939 р. і тривала до 2 вересня 1945 р. Ця війна значно 

вплинула на долю людства. В ній брала участь 61 країна (80% населення Землі). 
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Військові дії відбувалися на територіях 40 країн, переважно Європи, було 

мобілізовано 110 млн осіб в усьому світі. Загальні людські втрати досягли 50-55 

млн, з них загинуло на фронтах 27 млн осіб. Офіційно США вступили в ІІ 

Світову війну 7 грудня 1941 р. після нападу Японії на американські військові 

бази в Перл-Харборі (Гавайські острови), Філіппінах, островах Гуам, Уейк і 

Мідуей. Діяли американські війська на території Франції (головним чином, у 

Нормандії), Італії, Тунісу, Алжиру, Марокко, Німеччини, Нідерландів, Бельгії і 

Люксембургу, а також у Тихому океані і Південно-Східній Азії. США втратили 

в ІІ Світовій війні 418 тис. вояків. Найбільші втрати Збройних сил США були 

під час Арденнської операції — 19 тис. осіб.  Після неї за кількістю втрат йдуть 

Битва за Окінаву, Нормандська операція (Overlord), Битва при Монте-Кассіно і 

Битва за острів Іводзіму в Тихому океані. Без вісті зниклими під час ІІ Світової 

війни все ще вважаються 74 000 американських вояків. З участю США у ІІ 

Світовій війні пов’язані такі військово-історичні туристичні об’єкти  (табл.1).  

Протягом другої половини ХХ ст. на території США не проводилося 

бойових дій, проте сама країна брала активну участь у таких війнах, як 

Корейська та В’єтнамська. У країні є військово-історичні туристичні пам’ятки 

присвячені цим подіям (табл.1). Корейська війна — збройний конфлікт між 

Корейською Народно-Демократичною Республікою та Південною Кореєю, 

який тривав з 25 червня 1950 р. до 27 липня 1953 р. Офіційно оголошені втрати 

США у цій війні становили 37 904 вояків загиблими, полоненими та зниклими 

безвісти. 27 липня 1995 р. у м. Вашингтоні був відкритий Меморіал ветеранів 

Корейської війни.  

В’єтнамська війна тривала з 26 вересня 1959р. до 30 квітня 1975 р. Це була 

війна між комуністичним Північним В'єтнамом (підтримуваним СРСР та КНР) і 

Південним В'єтнамом (підтримуваним США, Австралією, Новою Зеландією, 

Південною Кореєю тощо. Американська військова підтримка Південного 

В'єтнаму у 1964—1975 рр. являла собою найбільший збройний конфлікт в 

період після ІІ Світової війни, що чаїв у собі світову загрозу. Ця війна не 

користувалася підтримкою американського народу, особливо молоді, що і 

відбилося у спорудженні Меморіалу ветеранів В’єтнаму у м. Вашингтон, округ 

Колумбія у 1983 р.  

Таблиця  2 

Регіональний розподіл ресурсної бази військового туризму США  

(ХХ-ХХІ ст.)1 

 

№ 

 

Штати 

 

Усього 
об’єктів  

У тому числі пов’язаних з 

І Світовою 

війною 

ІІ Світовою 

війною 

Корейською 

війною 

В’єтнамською 

війною 

Інші 

об’єкти 

1 Федеральний  округ 

Колумбія, м. Вашингтон 
3  1 1 1 

 

2 Віргінія  4 1 1   2 

3 Гаваї 1  1    

4 Іллінойс  1 1     

5 Луїзіана  1  1    

6 Міссурі 1 1     

7 Нью-Джерсі 1  1    

8 Вашингтон 1  1    

9 Каліфорнія 1  1    
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10 Массачусетс 1  1    

11 Коннектікут 1  1    

 РАЗОМ 16 3 9 1 1 2 
1Авторська розробка за табл.1. 

Регіональний розподіл ресурсної бази військового туризму США (ХХ-ХХІ 

ст.) показано в табл.2. Як видно, у США нараховується 16 об’єктів, пов’язаних 

з військовими подіями, де вони брали участь у ХХ-ХХІ ст., а саме – з ІІ 

Світовою війною – 9, І Світовою війною – 3, з Корейською війною – 1, 

В’єтнамською війною – 1, інших об’єктів – 2. За штатами їхній розподіл 

торкається 11 штатів (включаючи Федеральний округ Колумбія), при цьому 

найбільше об’єктів зосереджено у штаті Віргінія (4) та у Федеральному окрузі 

Колумбія (3), у решті штатів -  по одному об’єкту. При цьому по одному 

об’єкту, пов’язаному з І Світовою війною, мають штати Іллінойс та Міссурі 

(крім штату Віргінія), по одному об’єкту, пов’язаному з ІІ Світовою війною, - 

Гаваї, Луїзіана, Нью-Джерсі, Вашингтон, Каліфорнія, Массачусетс і 

Коннектікут. Знання та картографування цих регіональних особливостей надає 

можливість оптимально організувати маршрути та розподіл туристопотоків при 

організації військового туризму, а використання відповідних відеоматеріалів з 

інтернету можна застосувати у туристичній рекламі. 
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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕТОДАМИ ДЗЗ 

 

Вступ. У 2015 році Україна приєдналась до глобальних зусиль у 

досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР) в рамках Саміту ООН для прийняття 

Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року. Цей інтегральний 

план дій побудовано на основі гармонізації економічного, екологічного та 

соціально-інституційного вимірів розвитку задля, зокрема, подолання 

злиденності в усіх її формах й посилення боротьби зі зміною клімату. 

Глобальна система оцінки ЦСР охоплює близько 230 показників [1], отримання 

високоякісних даних за якими часто стає викликом для національних 

статистичних органів.  

Адекватні дані безумовно мають важливе значення для прийняття 

обґрунтованих рішень та відслідковування прогресу на шляху досягнення ЦСР. 
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Це вимагає збирання, обробки, аналізу і розповсюдження безпрецедентного 

обсягу даних та статистичної інформації на усіх рівнях, зокрема і даних з нових 

та інноваційних джерел, як вказано у звіті “ЦСР 2016” [2]. У цьому ж звіті 

особливо наголошено на важливості дослідження нових джерел даних, нових 

технологій збирання даних, інтеграції різних джерел даних, зокрема, поєднання 

геопросторової інформації та статистичних даних. У глобальних звітах зі 

сталого розвитку [3] неодноразово наголошувався потенціал застосування так 

званого підходу “великих даних” (англ. “big data”) у вимірюванні прогресу зі 

сталого розвитку, тобто використання супутникового дистанційного 

зондування і комунікаційних технологій.    

Попередні дослідження. Яскравим прикладом імплементації такого 

підходу може слугувати програма ARSET (скор. від Applied Remote Sensing 

Training) НАСА [4], в рамках якої проходять тренінги з упровадження 

супутникових даних в прийняття рішень.  Наприклад, один з вебінарів ARSET 

2017 року було присвячено використанню супутникових даних з вмісту 

завислих часток розміром менше 2,5 мкм для оцінювання якості повітря з 

огляду на показники ЦСР 3 “Підтримання здоров’я” та ЦСР 11 “Сталі міста” 

[6], ще один - з грунтово-рослинного покриву для аналізу прогресу на шляху 

досягнення ЦСР 15 “Забезпечення життя на землі”.  

Визначення економічного стану країни або регіону — питання досить 

непросте. Один зі способів непрямого оцінювання економічної активності 

ґрунтується на аналізі зміни освітленості на досліджуваній території в нічний 

час на основі супутникових знімків [7]. У роботі [8] оцінено економіку 

африканських країн на південь від Сахари. У роботі [9] зроблено спробу 

оцінити економічну ситуацію на Сході України за допомогою вивчення зміни 

освітлення за період військових дій, а в роботі [10] — на основі даних про 

споживання електроенергії на цих територіях, отриманих із супутникових 

знімків. Інтенсивність освітленості тісно пов’язана з важливим показником 

економічної активності — споживанням електроенергії. Автори відповідної 

методики Дж. Хендерсон з колегами [7] встановили, що в країнах з низьким і 

середнім рівнем доходу на душу населення змінення нічної освітленості на 1 % 

приблизно дорівнює зміненню доходів на 1 %.  

З метою визначення сили зв’язності між показниками сталого розвитку та 

освітленості регіонів було відібрано ключові показники, що характеризують 

індекс сталого розвитку. 

В результаті було отримано кореляційну матрицю перевірки зв’язності між 

статистичними показниками освітленості регіонів та їх відображенням в 

основних параметрах сталого розвитку. 

Аналіз цієї матриці дозволяє встановити тісноту зв’язку між освітленістю 

регіонів та складовими оцінки сталого розвитку. Перевірка статистичних 

викидів максимальних та мінімальних значень показує відсутність тісних 

зв’язків. Розрахунки середніх значень, навпаки, вказують на наявність значних 

залежностей між показниками. Серед економічних показників найбільшу 

тісноту зв’язку вказує індекс економічного виміру 0.837093, що свідчить про 
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вірність математичної моделі розрахунку. Але найбільший індекс кореляції має 

показник впливу на змінювання клімату, який дорівнює майже 1 (0.997755). 

Загроза «Вплив на змінювання клімату» оцінено як неактивний внесок в 

змінювання клімату кожного регіону України за допомогою показника 

щільності викидів двоокису карбону. 

Середній розподіл показників освітлення у 2014 році за регіонами України. 

Найвище значення має м. Київ. Незважаючи на військові дії Донецька область 

продовжувала мати високе значення освітлення. Наступні позиції посідають 

Харківська, Дніпропетровська, Київська, Львівська та Волинська області. 

Найменші значення освітлення мають Херсонська, Кіровоградська та 

Житомирська області. 

Для використання методу географічно зваженої регресії та кореляції 

використовуються перетворення атрибутивних даних з тематичних растрів 

пожежної небезпеки та щільності розподілу згарищ до точкового векторного 

шару, що містить атрибутивні ознаки кожного растрового шару. Організація 

даних у такій моделі дозволяє застосувати алгоритми географічно-зваженої 

кореляції на мові Python. 

 
Рис. 1. Значення просторової кореляції регіонів України за показниками 

середньої освітленості та індексу економічного виміру. 

Оцінка просторової кореляції між даними показує наявність найбільш 

тісного зв’язку між показниками для центральної частини України та її 

відхилення для східної та західної частини країни. На сході зниження тісноти 

зв’язку може бути пов’язано з військовими діями та окупацією території. На 

заході з неврахуванням частини економічних доходів засобами офіційної 

статистики. 

Висновки. Освітлення території, яке вимірюється на знімках нічного часу 

є індикатором багатьох соціальних процесів, в тому числі економічного 

розвитку. За результатами сумісного аналізу освітленості та індикаторів 

сталого розвитку можна зробити наступні висновки.  
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Статистика освітленості може бути використана в якості індикатора 

соціально-економічного розвитку. Розрахунок індексу економічного виміру має 

достатньо високе значення кореляції з освітленістю (0,83), що підтверджує 

правильність розрахунків. Найбільше значення кореляції мають показники 

регіональної освітленості з загрозою «Вплив на змінювання клімату». Таким 

чином, статистика освітленості може використовуватися також для оцінки 

емісії вуглецю. Тісна кореляція між цими показниками вказує на низьку частку 

альтернативної енергетики у структурі виробництва електроенергії.  
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КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

В Україні, як і колись на теренах СРСР, склалися дві системи навчальної 

картографії: шкільна і для вищих закладів освіти. Шкільна картографія з 30-х 

років ХХ ст. мала організовану структуру на державному рівні. Історія 

створення карт для закладів вищої освіти (ЗВО)  відноситься до другої 

половини ХХ ст. У цей період спільна робота науково-педагогічних сил 

географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, науковців інституту географії НАН України та ДНВП «Картографії» 

сприяла створенню певного набору карт для ЗВО. 

Вже на початку 90-х рр. виникла необхідність удосконалити навчальних 

карт й атласи, змінити застарілі методичні підходи та наукові концепції. З 

розпадом Радянського Союзу, одночасно зникла і система ГУГК СРСР. У 

1992 р. на Україні було створено власну картографо-геодезичну службу – 

Департамент Геодезії картографії та кадастру України 

(Укргеодезкартографія). Окрім традиційно картографічних підприємств: 

Науково-виробниче підприємство (НВП) «Картографія» та Вінницької 

картографічної фабрики, створенням картографічної продукції, зокрема 

шкільних карт та атласів почали займатися недержавні картографічні 

підприємства. Утворилися і плідно працюють малі підприємства ПрАТ 

«Інститут передових технологій», «Мапа ЛТД», «Географіка», тощо. 

Виготовлення високоякісних шкільних навчальних творів з використанням 

сучасних комп’ютерних технологій є одним із напрямків цих підприємств. А 

загальна комп’ютеризації суспільства, і зокрема навчальних закладів, 

привела до появи нового виду картографічної продукції – електронних карт 

та атласів на компакт-дисках (CD-ROM). 

Шкільні та вузівські карти за кількісним набором, тематикою та 

глибиною опрацювання змісту різні. Набір шкільних карт підпорядковується 

прийнятої структурі освіти. Карти слугують демонстративним матеріалом для 

різних категорій учнів (з урахуванням вікових особливостей учнів). Звідси і 

поділ на карти для початкової та середньої школи. Ключовим моментом змісту 

всіх шкільних карт є сувора відповідність навчальним програмам. Набір карт 

методично-визначений і досить стабільний. Тематика й зміст вузівських карт не 

регламентована. Вони включають серії карт на різні території, за окремими 
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галузями наук про Землю та суспільство, комплексні карти. Вузівські карти 

видаються обмеженим тиражем, більшість з яких не перевидавалися. 

Інститутом географії Національної академії наук України в 1993–1994 рр. 

було розроблено серію стінних географічних карт України, які за своїм змістом, 

детальністю відображення природних явищ та об'єктів швидше можуть бути 

віднесені до вузівських карт. Усього в 1995–1997 рр. видано 18 карт, зокрема 

НВП «Картографія» – 14 карт. 

Важливою подією в суспільному і науковому житті став вихід у світ 

Національного атласу України (НАУ), який розроблено відповідно до Указу 

Президента України (від 1 серпня 2001 р.) та Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 грудня 2003 р. «Про затвердження програми підготовки та 

видання Національного атласу України». До розробки атласу долучилися вчені 

та фахівці установ Національної академії наук України, Академії аграрних 

наук, провідних вищих навчальних закладів держави, окремих міністерств, 

державних та громадських організацій. В Атласі послідовно і взаємопов’язано 

висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, 

економічного потенціалу країни, що базуються на сучасних даних. 

Для підвищення ефективності навчання, залучення до навчального 

процесу сучасних технологічних рішень, розвитку зацікавленості до предмету 

який вивчається, доцільно використовувати новітні розробки в галузі географії 

та комп’ютерної техніки — електронні навчальні посібники. Використання 

інтерактивних карт істотно розширює сферу навчальної  діяльності студентів та 

викладачів в процесі вивчення географії та підвищує ефективність навчального 

процесу. Вони ефективно доповнюють наявні комплекти навчально-

методичних матеріалів і деколи успішно конкурують з ними завдяки своїм 

технічним можливостям. 

Інтерактивні карти дозволяють розглядати процеси в просторі та в часі. 

На інтерактивній дошці зверху відкритих карт можна робити записи від руки 

спеціальним маркером і зберігати зміни. Виділяти ареали, наносити маршрути, 

розташовувати об'єкти, природні зони. Крім того, інтерактивні карти часто 

супроводжуються ілюстраціями, відеосюжетами, що дозволяє сформувати 

географічний образ, зробити його яскравим, таким, що легко запам'ятовується. 

Можна не тільки використовувати готові карти, але й створювати свої, 

наповнюючи їх різним змістом. Це робить їх ефективним матеріалом для 

здійснення аналізу, обговорення варіанту рішення або відповіді, вислову 

власних думок, ідей. 

Окрім інтерактивних карт активно розвивають і електронні глобуси. 

Електронні версії глобусу вже реалізовано в комп'ютерних інформаційно-

довідкових картографічних системах типу «Google Earth», «World Wind», 

«Encarta», «Mother Earth», «Univers Sandbox» тощо. 

Використання навчальних глобусів не обмежується середньою школою. 

Вони  використовуються у практиці ВНЗ при вивченні географії, астрономії, 

планетології, геофізики, геології, метеорології тощо. 
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Сучасні технології значно розширили властивості глобусів, використання 

яких не обмежується середньою школою. Вони  використовуються у практиці 

ВНЗ при вивченні географії, астрономії, планетології, геофізики, геології, 

метеорології тощо. Знято багато обмежень, пов'язаних з їх виготовленням і 

використанням, що розширило сферу їх застосування. Існує можливість 

оперативної зміни тематичного змісту глобуса (за наявністю відповідних баз 

даних природного, соціально-економічного, екологічного наповнення) [3].  

Підсумовуючи варто зазначити, що на сьогодні підготовка навчальних 

карт для вищих освітніх закладів у паперовому вигляді є малоперспективною. 

Це пов’язано, у першу чергу, з відсутністю державного замовлення на подібні 

картографічні твори. По друге - картографічні підприємства вважають 

економічно неперспективним підготовку подібних картографічних творів через 

мінімальні тиражі та низьку купівельну спроможність навчальних закладів. 

Вирішити питання щодо забезпечення вищих закладів освіти картами та 

атласами може створення єдиного навчального геопорталу ЗВО (наповненого 

інтерактивними картами різної тематики).  

Численні картографічні веб-сервіси (КВС), що розвиваються, 

використовуються в повсякденному житті все більшою кількістю людей. 

Однак, можливості створення тематичних карт (ТК) у більшості з них обмежені 

або зовсім відсутні. Ті з КВС, які мають такі можливості, як правило, надають 

користувачу обумовлені набори тематичних даних, не дозволяючи 

використовувати власні для побудови тематичних карт. Можливості створення 

ТК на основі даних користувача є в настільних картографічних програмних 

засобах, наприклад, в геоінформаційних системах (ГІС). Однак, настільні ГІС 

висувають певні, часто досить високі вимоги до апаратного та програмного 

забезпечення користувача, а для побудови тематичної карти вимагають від 

нього високого рівня професійних знань. 

Крім того, питання публікації картографічних даних в мережі інтернет, в 

науково-методичному відношенні, опрацьовані недостатньо. При всьому 

різноманітті КВС, існуючих в мережі інтернет, не сформовані загальні базові 

принципи їх функціонування. Усунення зазначених недоліків вимагає 

проведення дослідження існуючих картографічних веб-технологій і 

переосмислення традиційних методичних рішень з урахуванням можливостей 

веб-технологій. 

Для поєднання усталеної картографічної науки з новими можливостями 

необхідні серйозні теоретичні й методичні розробки з практичними 

рекомендаціями щодо створення навчальних карт в нових технологічних 

умовах. Невичерпне джерело фундаментальних знань і володіння новими 

технологіями слугують гарною базою для постановки картографічного 

забезпечення процесу освіти і підвищення загальної картографічної культури в 

нашій країні, а також перспективою для розвитку глобальної картографії 

взагалі. 
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БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК КАФЕДРИ-ЮВІЛЯРА НА  

ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

 

Підготовка фахівців географів (так само, як геологів, біологів, археологів) 

немислима без польових практик. У існуючих стандартах освіти картографів, 

наприклад, передбачається 15 тижнів практичної підготовки за період навчання 

за КР «бакалавр». Навіть маючи певні знання, без необхідних вмінь та навичок 

такий фахівець нікому не потрібний. Це стосується і географічних і, всіх інших 

спеціальностей, (гідрологів, метеорологів, туристів, освітян тощо), які 

готуються на географічному факультеті за відповідними освітніми програмами. 

Аналіз досвіду організації навчальних практик на кафедрі не проводився, а 

потреба в цьому є. 

Останні, приблизно 20 років факультет використовує три організовані бази 

практик: Карпати, Богуслав і Канів («Плюти» ми втратили як і «Хутір Жуків», 

але спочатку ми втратили Крим). Перша з них – Карпатська база, знаходиться 

в єдиній зараз в Україні гірській країні, і розміщена вона в урочищі «Чорна 

Тиса» в Рахівському р-ні Закарпатської обл., яку започаткували і з 1939 р. 

використовували геоморфологи географічного факультету МДУ. Географи 

Київського університету доклали всіх зусиль, щоб закріпити за університетом 

право власності на будівлю бази і досягли поставленої мети, але виконані нами 

ще у 2004 р. землевпорядні роботи, технічна документація, що неодноразово 

оновлювалась за участю місцевих органів і погодження на всіх рівнях, 

одержати «Акт на право землевласності» в Закарпатті не дають. В той же час, 
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географи, як ніхто інший, професійно мають знати особливості природи і 

потреб населення гірської країни, зокрема: гідрологи і метеорологи - влітку і 

взимку, а туристи, чи не найбільше, хоч там бувають геологи, філологи, 

етнографи нашого університету тощо. Картографи лише один раз 

організовували тут свою практику, маючи на меті здійснити фототеодолітні 

знімання в гірській місцевості і, можливо, одержати таким чином, власні 

фототопографічні матеріали Говерли, як колись ми мали власні знімки з 

Кавказу. Зараз ці плани змінюються, зважаючи на можливості знімання з 

використанням БПЛА (дронів) і орієнтування на проведення такого виду 

практики студентів не лише картографів, але і інших географічних 

спеціальностей і, не тільки.  

Важливо, що географи за матеріалами тривалих досліджень цього регіону 

підготували ряд наукових публікацій [1,4]. 

Друга база на Росі, на західній околиці м. Богуслав Київської обл., 

організована на початку 80-х років минулого століття на території вже існуючої 

на той час польової експериментальної гідрометеорологічної бази (БПЕГБ) 

УкрГМІ, з ініціативи тодішнього завідувача кафедри гідрології географічного 

факультету д.г.н., проф. В. І. Пелешенка як гідролого-гідрохімічний стаціонар, 

де проходили практику студенти кафедри гідрології, та кафедри метеорології, а 

з середини 90-х років – кафедри геодезії та картографії за участю курсантів 

ВІКНУ, та студенти геологічного факультету. Саме кафедра геодезії та 

картографії, 180-річчя якої відзначається цього року, доклала зусиль, щоб 

погодити з УкрГМІ і виконати необхідні землевпорядні роботи для того, щоб 

обидві установи одержали право на довічне користування земельними 

ділянками цієї бази. 

База задовольняє вимогам, щодо виконання всіх необхідних умов програм 

практик студентів 1-го та 2-го курсів, забезпечити які в умовах м. Києва вона не 

може: власна територія, без околиць – понад 5га (спільно з УкрГМІ), 

різноманітна місцевість, помірно пересічений, як для топографічного та ін. 

видів знімання рель‘єф, наявність розгалуженої мережі ДГМ, яка дає 

можливість розвитку мережі згущення для організації знімань за традиційною 

технологією, з опорою на існуючі геодезичні пункти, зв‘язок з перманентною 

станцією GPS спостережень, для проведення електронної тахеометрії та GPS 

знімання, особливо враховуючи використання з 2015 р. технологій знімання з 

БПЛА (дронів) тощо. За цими технологіями – майбутнє і, оскільки в місті їх 

використання обмежене, найбільш перспективним для реалізації цієї мети є 

території і двох інших баз університету - Карпатської та Канівської і, 

залишається зовсім небагато – мати хоч один власний «квадрокоптер». 

Матеріали польових спостережень, зібрані студентами на практиці влітку 

використовуються ними в камеральних умовах взимку, на практичних заняттях 

і, не лише тільки у наступному семестрі [2]. 

База має необхідні побутові умови (польові будиночки-вагончики для 

проживання близько 40 студентів одночасно, де впродовж 3-х літніх місяців 

цього року поперебувало понад 100 студентів факультету, що становить більш-
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ніж 2/3 студентів, які проходили практику в Каневі). Використовується 

приміщення, що пристосоване для приготування їжі і організації харчування 

студентів та викладачів, яке щорічно проходить переосвідчення, щодо його 

технічного стану (газове кухонне обладнання тут замінене на більш безпечне 

електричне), дотримуються умови щодо охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежної безпеки, дотримання санітарно-епідеміологічного їх стану, 

заздалегідь забезпечуються умови постачання електроенергією, контролю за 

водопостачанням та водовідведенням, каналізацією та вивозом сміття тощо. 

Медичну допомогу гарантовано забезпечують міська лікарня зі швидкою 

допомогою та аптечні установи м. Богуслав. Якісне харчування - фаховий 

персонал і студенти кулінарного відділення місцевого державного професійно-

технічного училища №16, що організовують проведення виробничої практики 

студентів-кулінарів на Богуславській базі університету. За весь період співпраці 

з богуславськими кулінарами жодного випадку неякісного харчування 

студентів університету, чи випадків харчового отруєння серед них не було. 

Забезпечення високоякісними та свіжими продуктами здійснюють викладачі-

керівники практики за участю самих студентів, що постійно контролюють 

витрати на харчування та інші, які оплачуються за рахунок спільних коштів 

студентів і викладачів, якими до початку практик університет забезпечити їх не 

в змозі. Сума цих коштів щорічно визначається за обопільною згодою. 

Невикористані гроші в кінці практики повертаються і викладачам і студентам 

згідно суворого обліку їх витрат. Нарікань впродовж багатьох років жодного 

разу не було. 

Канівська база. В ній практики організовуються переважно на території і 

в околицях Канівського природного заповідника Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серед географів ця база вважається 

унікальною. На ній організовано навчальні практики студентів географічного 

факультету, які навчаються за програмами кожної (без винятку) з освітніх 

спеціальностей, існуючих на факультеті. Спільною для них усіх є лише 

топографічна практика, яку вирішено було в Каневі, де раніше проводилась 

практика з «Аерометодів» не проводити. Її організовує факультетська кафедра 

геодезії та картографії на території університетського студмістечка, зважаючи 

на необхідність оснащення її значною кількістю спеціального обладнання, 

геодезичними приладами та інструментами (через їх недостатню кількість тут 

з‘являється можливість використовувати їх по черзі). Крім того, тільки тут є 

можливість залучити до практики необхідну кількість викладачів-керівників 

значної кількості бригад студентів з різних факультетів університету, на яких 

передбачено проведення такого виду практики і, приблизно в один час. Отже, 

єдиної загальної програми практики студентів географічного факультету не 

існує. Існує лише викладач, на якого покладено загальне керівництво 

практикою студентів окремих кафедр, в яких виконують педагогічне 

навантаження викладачі цих кафедр. Як і для регіонів, де розміщені інші бази 

університету, важливими є зібрання наукових та науково-методичних 

матеріалів, зокрема, фундаментальні, комплексні їх узагальнення [3]. 
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Філія Державної установи “Держгідрографія” “Укрморкартографія” , 

м. Київ, Україна 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ 

ОКЕАНОГРАФІЧНОГО АТЛАСУ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ 

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів є результатом 

спільної праці океанологів, гідрографів та морських картографів України. Це 

перший в Україні спеціалізований комплексний картографічний твір, який є 

важливою віхою багаторічної творчої співпраці учених з морськими 

картографами, що дозволило успішно завершити такий амбіційний проект. 

Атлас розроблено державною установою «Держгідрографія» за її ініціативи та 

при підтримці й безпосередній участі Океанологічного центру НАН України, 

Морського гідрофізичного інституту НАН України, Інституту біології 

південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Морського відділення 

Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, Інституту 

геологічних наук НАН України, Одеського Національного університету ім. І. І. 

Мечникова та інших установ і відомств. 

Роботи з розробки Атласу виконала державна установа «Держгідрографія» 

Міністерства транспорту та зв’язку України. Загальну організацію робіт 

забезпечувала створена Редакційна колегія. 

Такий спеціалізований картографічний твір створено в Україні вперше. 

Незважаючи на поширення нових форм інформаційних систем на основі 

сучасних концепцій і технологій, атласи все ж зберігають особливе місце у 

структурі надання інформації про властивості і стан природного середовища. 

Вони є важливим елементом інформаційної підтримки, інструментом наукових 

досліджень, засобом отримання нових знань і генерування нових ідей. 

Сучасний стан геоінформаційних технологій в цілому та у галузі зокрема, 

поставив не лише нові вимоги та особливості при створенні Атласу на базі 

сучасних спеціалізованих виробничих програмних комплексів, а й змусив 
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обґрунтувати низку нових технологічних рішень, що забезпечили якісну та 

повну обробку спеціальних даних і суміщення їх з картографічною складовою. 

Відповідно до класичного порядку підготовки та розробки 

картографічного твору обов’язково були присутні усі притаманні 

картографічному виробництву види робіт: опрацювання первинних даних, 

підготовка та обробка спеціалізованих баз даних, редагування картографічного, 

наукового, літературного, художнього й технічного характеру; укладання карт 

Атласу; розроблення зовнішнього та внутрішнього дизайну Атласу, переклад 

назв карт, їхніх легенд, графіків і діаграм українською та англійською мовами; 

унормування географічних назв і термінів тощо. 

На потужностях філії державної установи «Держгідрографія» 

«Укрморкартографія» після розробки, узгодження та затвердження проекту 

Атласу, під час якого остаточно визначено перелік запланованих до 

виготовлення картографічних моделей, розпочалися роботи з опрацювання 

отриманих від інших учасників проекту первинних тематичних даних та 

матеріалів. Причому, для кожного типу тематичних даних визначався власний 

перелік технологічних засобів та процесів, який був зумовлений цілою низкою 

факторів, таких як: математична основа даних, їх вид та форма, можливість 

конвертації чи опрацювання тощо. 

Розмір Атласу визначався з урахуванням необхідності розміщення на 

картографічних основах усього переліку даних тематичного навантаження карт, 

достатності місця для розташування додаткової інформації (легенда, графіки, 

таблиці, слайди тощо); оптимальності розміру паперу для друку, а враховуючи 

особливості проведення палітурних робіт, формат готового Атласу становить 

70х100 1/8. 

Основним серед важливих етапів робіт стали обрахунки та проектування 

географічних основ твору усього визначеного проектом масштабного ряду, які 

мали на меті забезпечити використання та відображення повного масиву 

наявних даних. 

Основу масштабу 1: 3 000 000 було визначено як головну картографічну 

основу Атласу, що повністю відображала увесь регіон обох морів із суміжними 

територіями. Похідними основами для відображення ділянок морів було 

визначено основи масштабів 1:2 500 000 та 1:2 200 000, для Азовського моря – 

1:2 700 000. Принципово було обґрунтовано, що основа масштабу 1:7 000 000 

буде використовуватися як найдрібніша несуча основа для головного 

тематичного навантаження. Такий вибір масштабів забезпечував можливість 

порівняння змісту карт між собою, оптимальне розміщення їх на сторінках та 

добру читаність змісту карти. 

На цьому етапі почалося впровадження інноваційних виробничих схем. 

Перша проблема, яка вимагала відступу від класичної схеми виробництва, 

полягала в тому, що всі отримані дані та матеріали у своєму первинному 

вигляді мали абсолютно різну математичну основу. Це унеможливлювало на 

початковому етапі використання єдиної географічної основи та спонукало до 

необхідності розробки картографічних основ ідентичних за навантаженням під 
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кожен тип даних з оглядом на математичну складову, тобто було розроблено 

спеціальні математичні моделі географічних основ, обумовлені особливостями 

їх змісту та територією картографування. 

Також, на відміну від класичної схеми виготовлення картографічного 

твору, розроблені географічні основи не надавалися авторам для створення 

ними авторських оригіналів. Усі первинні дані, отримані від учасників проекту, 

опрацьовувалися на картографічному виробництві, а авторам надавалися на 

узгодження розроблені оригінал-макети готових карт.  

Опрацювання первинних даних та матеріалів проводилося з 

використанням спеціалізованих картографічних програмних засобів, 

призначених для розробки та видання морських та річкових навігаційних карт в 

електронному та паперовому вигляді. 

Використання зазначеного програмного комплексу у поєднанні з іншими 

геоінформаційними системами дозволило не лише опрацювати первинні дані, 

сформувати масиви інформації з її подальшим нанесенням на розроблені 

картографічні основи та різноманітним доопрацюванням, а й створити 

електронну базу даних усієї отриманої інформації за відповідними розділами 

Атласу, доступною для повсякденного використання. Такий підхід з огляду на 

специфіку галузі дозволяє компілювати та, у свою чергу, аналізувати значний 

об’єм отриманої інформації. Завдяки цьому існує можливість отримати у 

векторній формі запитну інформацію та працювати з нею. А у подальшому, за 

необхідності, дозволить розробку та створення спеціалізованого геопорталу на 

основі опрацьованих даних з можливістю їх накопичення. 

Під час роботи над Атласом було обґрунтовано та використано 

принципово новий підхід до суміщення опрацьованих первинних даних і 

розроблених для них географічних основ. Процеси сканування даних та їх 

ручна векторизація майже не застосовувалися. Опрацьовані та впорядковані 

первинні дані поступово, відповідно до розділів Атласу, з векторної форми 

електронної карти імпортувалися у векторну форму паперової карти. Векторні 

форми майбутніх карт опрацьовувалися за сучасною схемою картографічного 

виробництва й укладалися та оформлювалися відповідно до редакційних 

вказівок відповідального редактора Атласу з використанням типових 

географічних основ і шрифтів, а також загальних умовних знаків.  

Після редакційного перегляду (у т. ч. відповідальним редактором Атласу 

та Редколегією) укладені карти направлялися авторам на перевірку. Далі 

виправлялися усі зауваження і за розробленим зразком дизайну атласу 

формувалися сторінки. Опрацьовані дизайнером вони збиралися в розділи і 

надавалися Редколегії для остаточного погодження та затвердження. 

Після процедури затвердження Атласу файли сторінок конвертувалися і 

комплектувалися за друкованими аркушами спеціалізованими програмними 

засобами. Зверстані сторінки записувалися на електронні носії та передавалися 

на кольороподіл і виготовлення видавничих діапозитивів у форматі CMYK для 

подальшого друку. 
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Картографічне редагування на виробництві полягало у попередньому 

загальному редагуванні Атласу, прийманні й опрацюванні авторських 

оригіналів, макетів, статистичних та інших авторських матеріалів, створенні 

редакційних вказівок на карти, редагуванні в процесі укладання, редакційному 

перегляді укладальних оригіналів. 

Технічне редагування відбувалося на всіх етапах створення атласу: від 

визначення його формату і створення графіків тонового оформлення для кожної 

карти окремо. Наукове редагування атласу здійснювали передусім його автори, 

рецензенти окремих карт, розділів і блоків, члени експертних груп, профільні 

фахівці, Редакційна колегія. Літературне редагування Атласу здійснювала ФДУ 

«Укрморкартографія». Англійські тексти надавалися авторами карт. 

Редакційні роботи виконувала група із 5-ти редакторів на чолі з 

відповідальним редактором Атласу. Впродовж усього періоду підготовки до 

видання було налагоджено тісну співпрацю редакторів з картографами-

виконавцями та авторами карт: усувалися дискусійні моменти, уточнювалися 

показники картографування, при необхідності пропонувалися інші способи кар-

тографічного зображення тощо. До редакційної роботи залучався великий 

масив картографічних, статистичних та літературних джерел. 

Розділ «Навігаційно-гідрографічне забезпечення» повністю підготовлено 

спеціалістами Держгідрографія.  

Отже, Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів посідає гідне 

місце у атласному тематичному картографуванні України. Абсолютно 

гармонійно доповнюючи собою Національний Атлас України, він містить у 

собі повну комплексну наукову інформацію про стан середовища і основні 

особливості Чорного та Азовського морів. Науково-методичне обґрунтування 

та технологічна підтримка виробничих процесів з розробки і створення Атласу 

дозволила картографічно представити отримані найновіші унікальні дані про 

об’єкт картографування. 
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КАРТА «ОДНОКУРСНИКИ»: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

СТВОРЕННЯ 

 

Тематичне картографування наразі відноситься до найбільш активного у 

своєму розвитку напряму картографії. Тому поява нових за змістом тематичних 

карт виглядає цілком логічною та закономірною. 

На авторській тематичній карті «Однокурсники» у концентрованій і 

лаконічній формі передано географію студентів, основні віхи їх життя та 

навчання на географічному факультеті Київського державного університету 

імені Т.Г. Шевченка у 1977-1982 рр. Інформаційно-змістове наповнення 



75 
 

обумовило велику за обсягом і тривалу у часі роботу по збору необхідних 

вихідних даних. 

Створення та оформлення карти здійснювалося за геоінформаційними та 

комп’ютерними технологіями із використанням ArcGIS, CorelDraw, Adobe 

Photoshop, Microsoft Word. Масштаб карти 1:1 250 000, розмір 135х105 см. 

Виходячи із специфіки конфігурації території України, потреби показу 

допоміжного оснащення і довідкових даних, раціональності розміщення при 

компонуванні карти були прийняті наступні рішення: 

  у верхньому лівому куті дати назву карти; 

  у верхньому правому куті у табличній формі розмістити дані про 

студентів, які народилися у Києві і за межами України (Казахстан, Росія, 

Таджикистан, Угорщина, Узбекистан,) та місця проходження навчальних і 

виробничих практик за межами України (Білорусь, Казахстан, Молдова, 

Польща, Росія, Туркменістан); 

  у нижньому правому куті показати легенду карти і масштаб; 

  у нижньому лівому куті під назвою «Студенти географічного факультету 

Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1977-1982 рр. 

навчання)» в алфавітному порядку розмістити фотографії кожного студента із 

підписами імен та прізвищ; 

  по периметру у вигляді рамки із кадрів навести найбільш цікаві та якісні 

фотографії із студентського життя, ставлячи за мету максимально охопити всі 

його сторони (навчання, практики, проживання у гуртожитку, різні форми 

дозвілля та ін.) з відображенням таких характерних особливостей епохи, як от – 

технологія теоретичного навчання та польових робіт, використовувані прилади 

та приладдя, військова техніка, знаряддя праці, предмети побуту, спорядження, 

одяг, їжа та ін. 

Загальний зменшений вигляд карти наведено на рис.1.  

Географічну основу карти утворюють зображення основних річок, 

берегової лінії, столиці держави, центрів АР, областей, районів з їх назвами та 

політико-адміністративні межі до районних включно. 

Для відображення тематичного змісту використано способи значків та 

знаків руху, які у даному випадку забезпечують його детальний, конкретний і 

адекватний показ. 

Тематичний зміст карти складають: 

1. Місця народження однокурсників (показані пунсонами відповідних 

розмірів залежно від адміністративного рангу чи типу населеного пункту). 

Імена та прізвища студентів подано у відповідній кольоровій табличці залежно 

від спеціальності. При підборі перевагу віддано кольорам, які, на наш погляд, 

найбільше символізують відповідне професійне заняття: зелений (колір 

природи, підходить для географів до поділу їх на спеціалізації на старших 

курсах); синій (колір води, традиційно асоціюється з гідрологами); червоний 

(«краснопісаніє» – важлива складова професійної підготовки картографів); 

помаранчевий (колір сонця, близький для метеорологів).  

2. Місця проходження навчальних і виробничих практик, організованого 
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перебування у колгоспах під час осінньо-польових робіт, роботи у студентських 

будівельних загонах, участі у різноманітних футбольних турнірах, виступів 

курсового вокально-інструментального ансамблю, проведення військових 

навчань при підготовці офіцерів запасу командного складу. Такі місця показані 

у вигляді заокруглених квадратів із видозміненими внутрішніми символічними 

малюнками. 

3. Пройдені під час навчання в університеті туристські маршрути. Такі 

маршрути (пішохідні, велосипедні, водні, лижні) зображено за допомогою 

пунктирних ліній різних кольорів із стрілками. 

 
Рис.1 Загальний вигляд карти «Однокурсники» 
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Умовні позначення побудовані за правилами асоціативного подання, тому 

є достатньо наочними і дозволяють легко та швидко сприймати закладену у 

карту інформацію. 

Усю суходільну територію України вирішено не диференціювати за 

якимись ознаками чи показниками, а показати одним, світло-зеленим кольором, 

насамперед, з двох причин: 1) один колір є ознакою єднання; 2) зелений – колір 

природи (найбільш близький колір для усіх географічних спеціальностей). 

На нашу думку, карта «Однокурсники» виглядає достатньо фактологічною 

і детальною для отримання довідкового статистичного матеріалу і виконання 

узагальнень, і, в той же час, оглядовою для відображення належними чином 

просторових властивостей об’єктів та явищ загалом. 

Створена карта «Однокурсники» є витребуваною не тільки для студентів-

географів зазначених років і виконує важливу функцію їх об’єднання, а й є 

джерелом для вивчення історії самого факультету та університету. Вона може 

бути необхідним аналітичним матеріалом для наукових розвідок по всебічному 

вивченню студентських занять і захоплень радянської доби вказаного періоду 

істориками, соціологами, філософами та ін. Разом з тим, оскільки розроблена 

карта за інформаційно-змістовим наповненням видається піонерською, то на її 

прикладі у перспективі є можливість створювати інші карти подібної тематики. 
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КАРТОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО - 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Чинна шкільна програма для початкової школи передбачає, що навчальний 

предмет «Природознавство» вивчається з 1 по 4 клас. В програмі зазначено, що 

природознавство, як навчальний предмет, має інтегрований характер, оскільки 

зміст його утворює система уявлень і понять, відібраних з різних природничих 

наук, що вивчатимуться в наступних класах – у початковій школі це 

пропедевтика біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії. Проте, 

найбільший відсоток тем, що вивчаються в курсі природознавства належать до 

географії, тому що інтеграція відбувається на стиках географії з 

вищеозначеними природничими науками (не фізика і хімія вивчається, а 

метеорологія, кліматологія, гідрологія, геологія; не вся біологія, а геоботаніка і 

зоогеографія; не вся астрономія, а тільки та її частина, що стосується видів 

рухів Землі у космічному просторі тощо). Тобто у вивченні природознавства 

прерогатива надається географічній складовій, яка є іноді складною для 

вчителів початкових класів. Доходить іноді до того, що вчитель по-своєму 

трактує певні географічні терміни, поняття і закономірності. 
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Проблема використання картографічних матеріалів на уроках в початковій 

школі привертала увагу багатьох видатних представників педагогічної науки: 

С.В. Васильєва, Г.Є. Ковальової, К.П. Угодовського, А.В. Усової та ін. Останні 

публікації наголошують на тому, що робота із уведення в навчальний процес 

картографічної наочності ускладнюється через недостатнє усвідомлення 

учнями змісту інформації, яка передається засобами схематичного та 

символічного характеру. Зокрема, особливості картографічної складової 

навчальних посібників з природознавства розкрито у публікації [1]. 

Поступове зростання ролі природничих наук, і фахове викладання 

природознавства із залученням картографічних матеріалів у початковій школі 

має велике значення для реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання. 

Багато вчителів початкових класів не обтяжують себе використанням карт і 

схем, а дехто з них просто не бажає їх використовувати або не знає, як вони 

працюють аргументуючи це на кшталт «для дітей це важко» або «вони це не 

вивчають», вчителі вирішують взагалі з картами не зв’язуватися.  

Карта є важливим джерелом знань, без розуміння її не можна вивчити як 

географічний матеріал в початкових класах, так і географію в середніх та 

старших класах. Перед вчителем початкових класів постало складне завдання – 

навчити дітей розуміти карту, читати її, використовувати для отримання нових 

знань. Навчання дітей, які вже у 6 років прийшли до школи, має бути не тільки 

корисним, але і цікавим. Вони мають із задоволенням гортати сторінки атласу, 

який повинен викликати у дітей інтерес, подив і радість. Найменшим учням 

цікаво і корисно навчатися тоді, коли вони, ніби граючись, розглядають 

малюнки і обирають правильну відповідь з-поміж цілої низки можливих. Тому 

в атласах матеріал варто подавати саме в такій формі, мінімум текстів, більше 

яскравих малюнків, схем і карт.  

У програмі з природознавства сказано: «Програма навчального предмета 

„Природознавство” розроблена на основі Державного стандарту початкової 

загальної освіти, її зміст структурований за спірально-концентричним 

принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та 

повторне вивчення певних тем з метою глибшого проникнення в сутність явищ 

та процесів відповідно до вікових особливостей дітей». Картографічні 

підприємства чи розробники карт просто зобов’язані скористатися нагодою, 

щоб вже з перших класів привчати дітей розуміти мову карти.  Це завдання  

треба реалізовувати послідовно, і  щоб розуміти мову карти, спочатку треба 

навчити учнів читати «план». Хоча за програмою учні вперше знайомляться з 

планом аж у 3 класі. Перед тим, як навчати дітей читати карту, треба спочатку 

підготувати їх до вивчення картографічного матеріалу. В першому класі діти 

отримують елементарні уявлення про карту під час вивчення теми «Моя країна 

Україна». Для цієї теми карти подають дуже спрощеними і більше схожими на 

дитячий малюнок. Відповідаючи на питання «Що найголовніше на карті 

України?» діти знайомляться зі своєю першою картою і поступово 

усвідомлюють, що поверхня України є різноманітною, що на території України 

є рівнини, гори, річки, озера, що умовними знаками зображують різні форми 
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земної поверхні, міста. Отже, щоб карта частіше «працювала» потрібно частіше 

пропонувати дітям знаходити різні об’єкти на ній.  

Атласи для 3-4 класу є логічним продовженням природничої складової 

атласів для 1-2 класу, вони мають значно більше інформаційне наповнення, і 

головною їхньою складовою є карти.  Варто на всіх картах атласу підписувати 

числовий та іменований масштаби. Також на «Фізичній карті Землі» і на 

«Фізичній карті України» подавати шкалу висот і глибин. Учні повинні знати у 

які кольори пофарбовані гори та рівнини (височини і низовини), розрізняти на 

карті позначки найбільших висот суходолу і позначки найбільших глибин 

океанів.   

Щоб найменші краще сприймали природничі об’єкти, явища, уявлення про 

території, недоступні для безпосереднього сприймання у натурі, вчитель 

повинен використовувати стінні карти для початкової школи. Чим молодший 

вік школяра, тим простішою повинна бути карта. Карти повинні мати яскраве 

кольорове оформлення, а також відповідати санітарним нормам і гігієнічним 

вимогам до друкованої продукції для дітей.  

Для кращого засвоєння нових назв і оволодіння навичками практичної 

роботи зі стінними картами зручно одночасно використовувати і навчальні 

атласи. Тобто, вчитель показує об’єкти на карті біля дошки, а діти можуть 

знаходити їх у своїх атласах. 

В наш складний час національно-патріотичне виховання школярів є 

державною політикою і у всіх класних кімнатах є обов’язковими державні 

символи України. Державна символіка України – прапор і герб, присутні на 

кожній адміністративній карті України. Отже, вивчаючи карту своєї країни, що 

буде висіти в класі, учні разом із патріотичною свідомістю отримають корисні 

знання про рідну землю. Саме карта України в кожному класі є найкращим 

засобом національно-патріотичного виховання. 

У сучасній методиці карта розглядається як засіб триєдиного навчання: 

вона слугує об'єктом вивчення, засобом наочності та джерелом знань про 

географічні явища, що досліджуються. Всі три компоненти географічних знань 

взаємопов'язані та взаємодіють один з одним, бо не знаючи карти, неможливо 

використовувати її як засіб наочності чи джерело знань. Таким чином, перед 

вчителем початкових класів стоїть складне завдання – навчити дітей розуміти 

карту, читати її, використовувати для отримання нових знань.  

Картографічна пропедевтика ставить за мету навчити учнів формальному 

читанню картографічних посібників, а завдання вчителя природознавства 

полягає в тому, щоб розвинути ці вміння до рівня, що необхідний для вивчення 

географічного матеріалу. Навчальні картографічні посібники у початковій 

школі мають бути надійними помічниками вчителю для проведення уроків з 

природознавства, а учням – у розумінні інформації, яка передається засобами 

схематичного та символічного характеру. 
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Постановка проблеми. Сучасні процеси реформування економіки 

України зумовлюють підвищення вимог до професійної компетентності 

випускників закладів вищої освіти, зокрема, майбутніх фахівців галузі геодезії 

та землеустрою. Однією з умов підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців є розвиток і вдосконалення форм та методів контролю навчальних 

досягнень студентів. Сьогодні для визначення рівня професійних компетенцій 

майбутніх фахівців активно використовують таку форму контролю як тестування. 

Це пояснюється тим, що тестовий контроль у досить короткий термін дає змогу 

отримати оперативну й об’єктивну інформацію про рівень навчальних 

досягнень студентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі тестового контролю 

навчальних досягнень студентів  присвячені дослідження багатьох вітчизняних 

та зарубіжних науковців. Теоретико-методичні аспекти тестового контролю 

знань студентів розглядаються в працях таких вчених, як B.Аванесов,  

В.Беспалько, І.Булах,  Н.Гулюкіна, А.Кузьмінський, П.Лузан, Е.Лузік, 

М.Мруга, Л.Морська, Л.Паращенко, В.Сергієнко, А.Татур, А.Есаулов, 

М.Челишкова та інші.  

Проте, незважаючи на значну кількість робіт щодо контролю навчання, 

слід зауважити, що питання підготовки тестових завдань, тестового оцінювання 

рівня знань та умінь майбутніх геодезистів, землевпорядників та картографів, 

поки-що досліджені недостатньо, що й зумовило вибір теми пропонованої 

статті.  

Мета статті полягає у розкритті різних форм тестових завдань, які 

використовуються для контролю знань та умінь майбутніх фахівців галузі 

геодезії та землеустрою з дисципліни «Картографія».  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в сфері освіти розвивається нова 

система контролю навчальних досягнень студентів, орієнтована на 

використання тестів. У науково-педагогічній літературі тест успішності 
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(досягнень) розглядають як: сукупність спеціально підібраних завдань для 

виявлення знань учнів, що потребують коротких однозначних відповідей [1]; 

сукупність завдань, які зорієнтовані на визнання (вимір) рівня (ступеня) 

засвоєння певних частин змісту навчання [2]; систему завдань специфічної 

форми, певного змісту, зростаючої складності, що дає можливість якісно 

оцінити структуру і кількісно виміряти рівень знань, умінь та навичок студента 

[3].  

Спираючись на підходи щодо визначення тесту в науково-педагогічній 

літературі, під тестом успішності (досягнень) із навчальної дисципліни, ми 

будемо розуміти систему контрольних завдань, орієнтованих на вимір і 

оцінювання знань, умінь та навичок, які студент засвоїв під час вивчення 

навчальної дисципліни у відповідності із вимогами типової та робочої 

програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики із спеціальності. 

 Діапазон циклу дисциплін професійної підготовки майбутніх геодезистів, 

землевпорядників та картографів у навчальних планах ЗВО широкий і 

різноманітний, це: картографія, геодезія, державний кадастр, фотограмметрія, 

землеустрій та інші. При здійсненні оцінювання навчальних досягнень 

студентів шляхом тестування слід враховувати особливості тієї чи іншої 

дисципліни.  

Зазначимо, однак, що тестові завдання у професійній підготовці фахівців 

галузі геодезії та землеустрою мають свою специфіку, детерміновану технічним 

характером майбутньої професійної діяльності. Тому, тестові завдання можуть 

містити не тільки фрази чи тексти, але й малюнки, схеми, графіки тощо. Існує 

безліч способів подання завдань в невербальній формі або у вербально-

невербальній. У такій формі може формулюватися не лише основна частина 

завдання, але й варіанти відповідей. Варіативність форм подання змісту завдань 

є, насамперед, вагомим засобом зробити їх різноманітними, цікавими для 

студентів. Такі завдання створюють можливість перевірки деяких спеціальних 

умінь, наприклад, уміння працювати з картою, розуміти і читати схеми та 

графіки тощо.  

Відмітимо, що для цілого ряду дисциплін використання невербальних 

матеріалів надзвичайно високе. Це пов’язано з тим, що частина змісту освіти 

відображається невербальними засобами, зокрема для таких дисциплін як 

географія, картографія – це карти, схеми. Використання цих матеріалів у 

відповідних тестах обов’язкове, і тому без них існує небезпека деформації 

змісту освіти [4]. 

Для оцінки рівня засвоєння компонентів змісту професійної освіти 

майбутніх фахівців – геодезистів, землевпорядників та картографів можна 

використовувати різні види тестових завдань, основними з яких є: закриті 

тестові завдання (одновибіркові, багатовибіркові, перехресні, вибірково-

об’єднувальні), відкриті тестові завдання (завдання на  доповнення, на перелік). 

Розглянемо на прикладі дисципліни «Картографія» дидактичні можливості 

різних видів тестових завдань, які відображають специфіку професійної 

підготовки геодезистів, землевпорядників, картографів та найчастіше 



82 
 

використовуються як для контролю навчальних досягнень студентів, так і з 

навчальною метою. 

Одновибіркові завдання складаються з запитання та набору відповідей, з 

яких студент повинен обрати одну правильну. Використовуються у випадках, 

коли за визначених в умовах завдання ситуаціях відповідь складається тільки з 

одного елемента. 

 Приклад 1: Елементи карти – це: 

 а) її складові частини, уключаючи саме картографічне зображення, 

легенду, рамкове оформлення, допоміжне оснащення тощо; 

 б) картографічне зображення, кілометрова сітка, підписи на карті; 

 в) географічна рамка, зарамкове оформлення, легенда схилення. 

 Правильна відповідь: а. 

 Приклад 2: Карти населення відносяться до карт:  

 а) загальногеогрфічних;  

 б) соціально-економічних; 

 в) природних явищ; 

 г) дорожніх. 

 Правильна відповідь: б. 

 Багатовибіркові завдання складаються з запитання та набору відповідей, з 

яких студент обирає ті і стільки, скільки він вважає за доцільне.  

 Приклад: До карт природних явищ належать наступні різновиди карт:

 а) тектонічні карти; 

 б) демографічні карти; 

 в) інженерно-геологічні карти; 

 г) антропологічні карти;  

 д) карти лісового господарства; 

 е) фенологічні карти. 

 Правильна відповідь: а, в, е. 

 Перехресні завдання складаються із запитання або умови задачі і дво- або 

більшої кількості алфавітів, в яких подано перелік об’єктів та їх ознаки і 

властивості. Під час виконання завдання студент повинен для кожного з 

об’єктів, наведених у першому алфавіті (абетці), вибрати по одній з ознак у 

кожному подальшому. 

Приклад 1: Визначте картографічні проекції (за характером спотворень) за 

їх характеристиками: 
1. Рівновеликі  

проекції 

а) Проекції, в яких масштаб постійний за одним з головних 

напрямків і дорівнює головному масштабу (найчастіше за 

меридіанами). Позитивні властивості цих проекцій виявляються в 

зрівноваженості спотворень площ і кутів. 

2. Рівнопроміжні 

проекції  

б) Проекції з будь-якими співвідношеннями спотворень різних видів. 

Як правило, величина кожного зі спотворень менша, ніж у інших 

проекцій.  

3.Рівнокутні 

проекції 

в) Проекції, в яких відсутні спотворення площ, тому співвідношення 

величини території різних об'єктів передаються правильно, але за 

рахунок значних спотворень форм об'єктів, а відтак й кутів. 

4. Довільні  г) Проекції, які не мають спотворення кутів. Збереження цієї 
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проекції властивості досягається за рахунок збереження форми (обрисів) 

об'єктів, але при значних спотвореннях площ. 

Правильна відповідь:  1 - в; 2 - а; 3 - г; 4 - б.   

Приклад 2: До наведених видів карт (за змістом)  вкажіть їх відповідні 

характеристики: 
1. Загально-географічні а) Найбільш широка й різноманітна категорія карт природних і 

суспільних (соціальних і економічних) явищ, їх комплексів. Зміст 

карт визначає ту чи іншу конкретну тему. 

2. Тематичні 

 

б) Карти, які відображають сукупність елементів місцевості, 

мають універсальне багатоцільове застосування: для вивчення 

території, орієнтування на місцевості, вирішення науково-

практичних задач тощо. 

3.Спеціальні в) Призначені для вирішення специфічних завдань чи розраховані 

на певних користувачів: карти навчальні, агітаційно 

просвітницькі, екскурсійні, спортивні тощо. 

Правильна відповідь: 1 - б; 2 - а; 3 - в. 

Вибірково-об’єднувальні завдання складаються із запитання та двох або 

більшої кількості абеток, в яких названі об’єкти та їх якості, або один і той 

самий об’єкт представлено різними формами: словесною, графічною, 

матеріальною. Відповідаючи на завдання, студент повинен вибрати з першої 

абетки елементи, що відповідають визначеним в умові завдання вимогам та 

знайти відповідні йому елементи в кожній з інших абеток. 

Приклад: Вкажіть проекції, в яких будують карти. 
А. Карти материків  

Б. Карти півкуль 

В. Карти морські і 

аеронавігаційні 

Г. Карти окремих  

держав  

Д. Карти світу 

1. Азимутальна проекція (нормальнаа) 

2. Азимутальна проекція (поперечна) 

3. Азимутальна проекція (коса) 

4. Циліндрична проекція рівнокутна 

5. Циліндрична проекція рівновелика 

6. Циліндрична проекція довільна 

7. Конічна проекція нормальна 

8. Конічна проекція поперечна  

9. Конічна проекція коса 

10. Поліконічна проекція 

11. Псевдоциліндрична проекція 

12. Псевдоконічна проекція 

Правильна відповідь: А - 1, 2, 3;  Б - 1, 2, 3;   В - 4, 5, 6;   Г - 7, 8, 9;   Д - 4, 5, 

6, 10, 11, 12. 

Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді студентів 

та мають вигляд твердження, вислову, речення, де зроблено один або декілька 

пропусків, які студент під час відповіді повинен заповнити словом, умовним 

позначенням, числом або формулою. Такі завдання називають завданнями на 

доповнення.  

Завдання відкритої форми не мають готових варіантів відповіді, що 

унеможливлює вгадування. Тому правильне виконання завдань відкритої 

форми є якіснішим показником знань студентів. 
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Приклад 1: За видом допоміжної геометричної поверхні дайте назву 

проекції: 

       а)_________ б)__________ в)_________ 
 

 Правильна відповідь: а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна. 

 Приклад 2: Дайте назву проекції по виду сітки паралелей та меридіанів. 

 

 
а - _________________________________ 

б - _________________________________ 

в - _________________________________ 

г - _________________________________ 

д - _________________________________ 

е - _________________________________ 

ж - _________________________________ 

 

Правильна відповідь: а - циліндрична; б - конічна; в - азимутальна; г -

псевдоциліндрична; д - псевдоконічна; е - поліконічна; ж - псевдоазимутальна. 

 Приклад 3: Визначіть характеристики карт за масштабом: 

 Плани великомасштабні -   ___________________________ 

 Середньомасштабні -   _______________________________ 

 Дрібномасштабні - __________________________________ 

  Правильна відповідь: 1:5 000 і більше; 1 : 10 000 - 1:200 000; 1: 200 000 - 

1:1 000 000; 1:1 000 000 і дрібніше. 

 Приклад 4: За просторовим охопленням (по території) карти 

бувають:_____________________________________________________________ 

 Правильна відповідь: Сонячної системи, Землі, півкуль, материків і 

океанів, країн, регіонів тощо.  
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 Висновок. Таким чином, специфікою розробки тестових завдань для 

дисципліни «Картографія» є наявність широкого спектру термінів, понять та їх 

характеристик, а також наочності, яку можна застосувати в умовах тестових 

завдань. Тому, для перевірки та оцінки рівня знань студентів, зокрема 

майбутніх геодезистів, землевпорядників та картографів доцільно 

використовувати  систему різнорівневих тестових завдань, за допомогою яких 

можна було б з'ясувати  знання студентів технічної термінології, рівень їх умінь 

аналізувати, складати та оформлювати карти тощо. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі пов’язуємо з 

розробкою детальної методики конструювання тестових завдань різних рівнів складності. 
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ДО ПИТАННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЯК 

СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

 

Сьогодні Україна перебуває у надзвичайно скрутному стані, котрий 

визначається збройним конфліктом на сході, перебудовою господарського 

комплексу та недостатньою увагою влади щодо питань науково-технологічної 

безпеки країни. Тому вкрай актуальним стає необхідність концентрація зусиль 

суспільства на визначені стратегії і реалізації системи заходів з подолання 

збройного конфлікту, повернення окупованих територій, відновлення та 

розбудови господарського комплексу усіх регіонів та запровадження засад 

сталого розвитку країни.  

Рушійною силою що визначає і забезпечує цілеспрямований розвиток 

країни, є національні інтереси ті що послідовно реалізуються. Практична 

реалізація заходів, що визначені головними пріоритетами національних 

інтересів може бути здійснена лише завдяки достатньо розвиненої та плідно 

функціонуючої соціально-економічної інфраструктури. Під інфраструктурою 

(лат.: іnfras – під; structura – будова), зокрема, розуміється комплекс підгалузей 

економіки, соціальної сфери та науково-технологічного забезпечення, що 

відіграють ключову роль у підтримці та забезпеченні динамічного соціально-
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економічного розвитку. Це не окремі ланки, на кшталт «Євро-2012», а загальна 

підсистема усього господарського комплексу, що на сучасному етапі розвитку 

має відігравати визначальну роль у модернізації країни. Однак на тлі загальної 

господарської інфраструктури досить виразно виступає інфраструктура усього 

науково-освітнього та інформаційного сектору країни (наука, освіта, 

телекомунікації, книговидання, бібліотеки, ЗМІ, духовна сфера та культура 

тощо), в якому зайнято п’яту частину від усіх найманих працівників. Це, 

наприклад, більше ніж кількість усіх найманих працівників в сільському 

господарстві, або складає біля 75 % від кількості найманих працівників у 

вітчизняній промисловості. Якщо розглядати з позиції наявного потенціалу 

трудових ресурсів, то це досить солідна частка в економічній складовій країни. 

Однак, враховуючи сучасні світові тенденції (різке зростання сектору, що 

опікується усіма проблемами інформаційного та науково-освітнього 

забезпечення в промислово розвинених країнах), а також вимоги часу (перехід 

на інформатизацію усіх сфер життя і побудова інформаційного суспільства), то 

зазначений вітчизняний сектор все ще займає досить скромне місце. Окрім 

цього, якщо брати до уваги взагалі коефіцієнт корисної дії зазначеної частки 

нашої економіки по здобуттю конкретних практичних результатів, то ми 

змушені будемо визнати наше катастрофічне відставання у цій сфері діяльності 

від передових країн світу.  

У свою чергу з усього поля інформаційної інфраструктури виділяється 

комплекс її науково-освітньої складової, на основі якої у найближчі 50 років 

буде розвиватися, вдосконалюватися та укорінюватися засади прийдешньої 

промислово-технологічної та соціально-економічної епохи. Країни, що прагнуть 

бути в авангарді розвитку на розвиток згаданої складової витрачають багато 

зусиль та коштів. Зокрема Рада економічних консультантів при Президенті 

США оцінила глобальні щорічні витрати лише на освіту на рівні біля $ 4 млрд., 

що складає 5,6% світового ВВП. Третина цієї суми ($ 1,3 млрд.) витрачається 

США [4], що дозволяє розпочати розбудову сучасної системи науково-освітньої 

інфраструктури. У цій надзвичайно актуальній та складній роботі найактивнішу 

участь беруть провідні вчені, викладачі та професори Стенфорду і Гарварду, 

менеджери Apple i Google, а також мережі інших найприбутковіших організацій 

та фірм, котрі опікуються питаннями дистанційного навчання.  

Сьогодні, виходячи з аналізу роботи згаданих ентузіастів, починають 

викристалізовуватися засади нової науково-освітньої інфраструктури, котра має 

спрямованість на розбудову та запровадження у практику ефективних 

механізмів підтримки науково-технічного прогресу за такими напрямами. 

1. Розвиток сучасного освітнього процесу та засад зорієнтованих на 

параметри розбудови науково-освітньої сфери на пів століття вперед.  

2. Підготовка якісних фахівців для сучасної господарської сфери та 

забезпечення постійно діючої системи підвищення кваліфікації згаданих 

фахівців для найпередовіших «бізнес-сфер», що мають стати підґрунтям 

«економіки знань».  
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3 Поглиблена «ув’язка» освітнього процесу з науково-дослідною 

діяльністю для сприяння виділення та подальшого широкого розвитку як вже 

згаданих найперспективніших «бізнес-сфер», так і трансферту технологій та 

генерування «стартапів».  

4. Сприяння підготовці молодих спеціалістів середньої, професійно-

технічної та вищої форм навчань для нині працюючих підприємств та тих, що 

продукуються «бізнес інкубаторами» [3].  

5. Становлення необмеженого кордонами єдиного інформаційного поля 

щодо розвитку науково-освітньої та видавничої діяльності та дистанційної 

форми навчання.  

За останні роки  в Україні, хоча і дуже повільно, розгортаються 

теоретичні та практичні складові інфраструктури науково-освітнього та всього 

інформаційного сектору країни. І зокрема, це виявляється в створенні 

національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), яка спрямована на 

інтегрування як держаних, так і світових інформаційних ресурсів. 

Директива INSPIRE Європейського Союзу, що набула чинності 

15.05.2007 року, зобов’язує всіх членів ЄС до створення через мережу Internet 

інфраструктуру просторових даних. Із цього же року в нашій країні триває 

плідна робота в цьому напрямку, яка на сьогодні представлена розробкою та 

прийняттям системо утворюючим  законом  України “Про національну 

інфраструктуру просторових даних” [2]. 

З практичного боку з вересня 2015 року розпочався перший етап 

здійснення пілотного дворічного українсько-японського проекту зі створення 

НІГД. Проект реалізується за технічнію та фінансовію підтримки Японської 

агенції міжнародної співпраці (JICA), - найбільшого в світі агентства 

двостороннього розвитку, що надає технічну підтримку, пільгові кредити та 

грантову допомогу в різних сферах діяльності. 

З вересня 2014 року вступив у силу Закон України “ Про вищу освіту” [1], 

який розширив можливості викладачів та студентів в сфері наукової діяльності. 

На сьогодні зареєстровано біля 40 діючих проектів міжнародної технічної 

допомоги за участі провідних університетів України. Так, з листопада 2012 

року відповідно до програми українсько-канадського співробітництва  діє 

проект “ Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення 

бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання ”. 

Проект здійснюється за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, 

торгівлі та розвитку Канади (DFATD, Ottawa,ON, Canada), Ванкуверським 

острівним університетом, BOY, (Nanaimo, BC, Canada)  та його партнерами в 

Україні: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та 

Національним технічним університетом України “ Київський політехнічний 

інститут”. 

На жаль, в концепцію розвитку НІГД не входить всі властивості 

геомедійності, що не дозволяє використовувати, наприклад можливості 

краудсорсінга і цим порушує економічну складову (вартість збирання та 

підтримання даних не відповідає ефективності їх використання). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ГЕОМАТИКИ  

В УКРАЇНІ 

 

Нинішній етап розвитку індустрії оброблення просторових даних висуває 

нові вимоги до навчання майбутніх фахівців у сфері геоматики. Стрімкий 

розвиток апаратного та програмного забезпечення; необхідне зростання 

точності, оперативності та достовірності просторових моделей території, 

вимагає знань у сферах геодезії, оброблення просторових даних, створення карт 

та інших геозображень, проектно-технологічного регулювання земельних 

відносин, раціонального використання, відтворення та охорони земель, 

здійснення землеустрою, ведення кадастрів, управління проектами тощо.  

Геоматика є інтегральною галуззю знань, яка охоплює картографування 

та управління просторово орієнтованими даними за допомогою комп'ютерів. 

Вона поєднує навчальні програми з геодезії, картографії, методів дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ), управління земельними ресурсами, створення та 

використання геоінформаційних систем.    

Нині термін «геоматика» стає популярним. У США відділ інженерів 

геодезистів Американської інженерної асоціації змінив свою назву на відділ 

геоматики. Стандарт у галузі просторових технологій називається «Географічна 

інформація / геоматика». Час вимагає від фахівців з геоматики здатність 

об’єднувати просторові дані, апаратні та програмні інструменти з метою 

отримання нових знань про геосистеми [1]. У країнах Європи геоматика 

пов'язана з необхідністю забезпечення кадрами кадастрових адміністрацій та 

точного землеробства. В США та Канаді розвитку геоматики  сприяли географи 

в ході створення Національних атласів та кадастрів природних ресурсів.  

Геоматика має міцну теоретичну базу. У 30-х роках ХХ ст. відбулося 

вдосконалення університетських програм з геодезії та картографії у Західній 

Європі та США. У 1960-х роках ініціативу підхопили Південна Африка, 

Австралія, Канада. У 1970-х - 1980-х рр. до процесу підключилися Франція, 

Іспанія, Нігерія, Зімбабве. Геодезія стала науковою базою що об’єднувала 
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технології знімань, фотограмметрії, картографії, управління земельними 

ресурсами.   

Починаючи з 1960-х рр. відбулася технологічна революція в геодезії та 

картографії: кутові вимірювання були доповнені електронними методами 

вимірювання відстаней. Почали впроваджуватися технології супутникового 

визначення місцеположення (ГНСС-технології). Комп'ютери змогли 

аналізувати значні набори просторових даних. Фотограмметрія стала за 

точністю конкурувати з наземними зніманнями. Картографія розпочала 

інтеграцію з  геоінформаційними системами (ГІС). Це дозволило організувати 

просторові бази даних для управління програмами розвитку 

територій. Розвиток галузі активізувався внаслідок указу президента США 

Б. Клінтона № 12906 від 13 квітня 1994  «Координація в області отримання та 

доступу до даними: національна інфраструктура просторових даних» та 

директиви «INSPIRE (Infrastructure for spatial information in the European 

Community)», затвердженої 14 березня 2007 у країнах Європейського союзу.  

Навчальні плани з геодезії та картографії традиційно забезпечували 

збирання, збереження, оновлення, управління та поширення даних про 

просторові об’єкти. Нині  багато університетських програм в країнах світу 

змінили свою назву на «Геоматика». В Україні слід переосмислити зміст таких 

програм з огляду на технологічні тренди та створення інфраструктур 

просторових даних.    

Сучасні навчальні програми з геоматики замінили школу, яка існувала 

більше століття. Головними їхніми ознаками є: сучасні методи польових 

знімань; рішення глобальних геофізичних та геодезичних задач аналітичними 

методами; ГІС та просторовий аналіз; теорія і практика використання ГНСС; 

ДЗЗ та фотограмметрія; цифрове оброблення зображень; кадастрові знімання та 

системи реєстрації земель; цифрове моделювання ландшафтів тощо.  

Сутність освіти в сфері геоматики полягає у забезпеченні для випускників 

можливостей для кар'єри в усьому світі в сфері геоінформаційної індустрії. 

Програми бакалаврату вміщують: математичні методи, інформатику, фізику, 

географію. На другому і третьому роках навчання студенти вивчають методи 

вимірювання, обчислень та  аналіз спостережень у геодезії, ГІС, землеустрій та 

кадастри, фотограмметрію та ДЗЗ, на четвертому році, основна увага 

приділяється факультативам, які дозволяють студентам 

спеціалізуватися.  Зростає кількість ВНЗ що пропонують курси дистанційного 

навчання [2]. 

У багатьох країнах скорочення державного фінансування змусило освітні 

установи раціоналізувати свої програми, що призвело до зменшення кількості 

працівників та, у деяких випадках, закриття. Деякі заклади освіти мають 

обмежений кадровий потенціал і тому не можуть запропонувати повну 

програму з геоматики. У цьому випадку теоретичні основи геоматики 

доповнюються навчальними курсами в сферах: географії, містобудування, 

цивільного будівництва або астрономічних наук, і ці програми відображають 

досвід  спеціалістів, що працюють у цих установах.  Випускники також повинні 
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продемонструвати свою компетентність щодо правових засад та методів 

землеустрою, територіального управління, зокрема шляхом проходження 

додаткових практик. Також нині відчутна тенденція зростання кількості 

міжнародних студентів та академічного обміну.  

Нині в Україні дисципліни, що формують геоматику, розділені в рамках 

спеціальностей «103 – науки про Землю», «106 – географія», «193 – геодезія та 

землеустрій» з численними спеціалізаціями. Це зумовлює неабияку 

різноманітність навчальних програм та підходів у викладанні, що на нашу 

думку, є позитивним. Абітурієнти можуть обрати навчальний заклад з гарною    

науковою школою та традиціями викладання. Проте, існує задача 

стандартизації освітніх програм у галузі геоматики.  

Зважаючи на викладене вище, слід зауважити, що викликами для 

вітчизняної освіти в галузі геоматики є: зростання конкуренції на 

міжнародному ринку освітніх послуг (багато студентів мають можливість 

навчатися за кордоном); існуючий розрив між викладанням окремих дисциплін 

та методами виробництва, пов'язаний з моральним старінням приладів та 

комп’ютерної техніки; низький рівень оплати праці, що відлякує молодих 

фахівців  від навчання в аспірантурі та викладання.   
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МЕНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КАРТОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ 
 

Вступ. Сучасна концепція успішного фахівця передбачає спеціалізацію, 

тобто вибір і освоєння переважно однієї предметної області з послідуючим 

постійним вдосконаленням у ній. Однак такий устрій, будучи виправданим для 

економіки з точки зору продуктивності праці, має суттєві недоліки для самого 

спеціаліста. Передбачається, що останній, будучи досконалим в одній 

предметній області, матиме можливість придбати товари і послуги, в яких має 

потребу. Однак є предметні області і потреби, задовольнити які можливо лише 

за рахунок власних зусиль. Пошук пари і створення сім’ї неможливо «віддати 

на аутсорс». Крім того, в деяких галузях неможливо повністю покластися на 

найманого спеціаліста, оскільки ціна помилки останнього є високою. До таких 

галузей належить медицина або виховання дітей. Також є сфери, в яких ми не 

можемо бути впевнені у відданості найманого спеціаліста (юриспруденція, 
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інвестування тощо). Відповідно, слід освоїти кілька галузей. 

В додачу до цього, є деякі професії, точніше, сфери діяльності, які 

передбачають освоєння кількох предметних областей. Для успішного 

викладання в навчальному закладі, реалізації в юридичній сфері або в бізнесі 

необхідно освоїти кілька непов’язаних між собою областей знань.  

Крім того, сучасні вимоги до багатьох вузькоспеціалізованих фахівців 

передбачають мультидисциплінарність: спеціальність + іноземна мова, робота 

на стику наук, а також розуміння та інтеграцію багатьох технологій в одній 

сфері діяльності (бізнес). 

До таких галузей належить і картографія. Для картографів бажана 

наявність комерційних, соціальних, аналітичних і творчих здібностей, так 

званих «soft scills». 

Дослідження біографій відомих та успішних людей вказує саме на їх 

різносторонній розвиток, а не на вузьку спеціалізацію. 

Із врахуванням вищевикладених тез постає проблема освоєння багатьох 

компетенцій, що становить певну проблему як із наявністю часу, так і з 

розумовими можливостями людини, потрібними для засвоєння такого об’єму 

інформації. 

Постановка проблеми. Освоєння кількох компетенцій передбачає 

практичну роботу в цих галузях, а, отже, їх розуміння і роботу в тій сфері, до 

якої у фахівця немає природної схильності.  

Терміни і визначення. Отже, «ментальними технологіями» (від англ. 

mental technologies або mind technologies) називатимемо алгоритми, які явним 

чином усвідомлені людиною і призначені для реалізації вміння думати, 

здійснювати аналіз та вирішувати проблеми, зокрема в предметних областях, до 

яких вона не має природної схильності, а також для особистісного розвитку. 

Література. Галузь дослідження алгоритмічного мислення людини як така 

досить нерозвинута. Проте окремими дисциплінами займалась нечисленна 

кількість фахівців: творчістю – Г. С. Альтштуллер [1], організацією розумової 

діяльності – Едвард де Боно [5], перспективи розумової діяльності людини 

викладені у [7] та деякі інші. Значною в цій сфері є кількість публікацій, які, на 

думку автора, вказують неправильних підхід до розуміння поняття «ментальні 

технології», хоч і використовують його, пов’язуючи із трансцендентальною 

медитацією [6] або езотерикою (гаданням) [2]. 

У наукометричній базі Scopus можна відмітити зовсім нечисленну 

кількість публікацій, присвячених цій темі. Заслуговує на увагу стаття [9] про 

технологію захоплення правильних рішень і патентування особливостей їх 

прийняття з подальшим використанням цих технологій у автоматизованому 

виробництві із застосуванням штучного інтелекту. Це спільна розробка 

факультету інформаційних технологій університету Йювяскюля (Jyväskylä), 

Фінляндія і Харківського національного університету радіоелектроніки.  

Паралельно використовується термін «Mind competence», під яким 

розуміють вміння думати. 

До кібернетики дотичною є філософія, зокрема статті [3 і 4] досліджують 
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вплив технічних артефактів на розум людини. За ними розум розгортається 

через зовнішні артефакти і розширюється через них.  

Спорідненою галуззю є розроблення штучного інтелекту, яка вже досить 

розроблена. Проте вона лише частково співпадає із областю нашого 

дослідження, а саме у частині виокремлення алгоритмів мислення. 

Методика дослідження. Використовувалися як загальнонаукові методи, 

так і спеціалізовані. Метод «чорного ящика» полягає у виявленні відмінностей 

у мисленні шляхом порівняння результатів роботи кількох людей. За 

результатами в подальшому можемо судити про використання цих чи інших 

методів для їх досягнення. Також передбачається спостереження за діяльністю 

спеціалістів, які досягли успіху в своїй галузі, анкетування тощо. 

Результати дослідження. 1. До цього часу вже були успішні спроби 

використання алгоритмів розумової діяльності. Це скрипти продажів, які 

використовуються в колл-центрах, ТРИЗ – «теорія решения изобретательских 

задач», різні системи організації розумової діяльності, наприклад «метод 6 

шляп мислення» та ін.  

2. Сучасну систему освіти можна охарактеризувати фразою «Фахівці 

навчають фахівців», що може бути проблемою. З одної сторони, професійними 

викладачами, репетиторами чи коучерами стають люди, які досягли відмінних 

успіхів у своїй сфері. Дійсно, навчатись ораторському мистецтву логічно у 

фахівця, який відмінно володіє ним; решта не витримають конкуренції. Однак 

визначний успіх у галузі передбачає вроджену схильність до такого роду 

діяльностями і умови для розвитку. Коучерами не стають соціофоби, як і 

не стають боксерами люди із вадами скелету. 

Ці успішні викладачі бажають мати справу із подібними собі, всестороннє 

розвинутими, розумними індивідами, які можуть швидко освоїти предмет. 

Однак їх клієнтами часто є люди без вродженої схильності до певної діяльності, 

які змушені освоювати цю діяльність у відповідь на виклики суспільства. 

Відповідно, нелінгвіст, якого навчає поліглот, може мати результати навіть 

гірші, ніж якби його навчав такий же технар. Цікавий факт: особам, які не 

проходять вступні випробування, відмовляють у навчанні, точніше, у 

«донавчанні». 

Висновок: 1) сучасна система освіти орієнтована лише на «допідготовку» 

спеціаліста; 2) освоєння галузі, невластивої для фахівця, передовсім потребує 

розроблення власної системи навчання, яка дозволяє виявити його сильні 

сторони, віднайти ефективні методи навчання і перекласти цільову предметну 

область на власну мову учня, використовуючи вже зрозумілі йому поняття. 

Тобто мова йде про ментальні технології для ефективного навчання. 

3. Фахівці із неспоріднених предметних областей для реалізації своєї 

діяльності використовують подібні ментальні операції. Наприклад, продавець і 

композитор, актор, інженер і науковець мають набагато більше спільного, ніж 

на перший погляд. Всі з них застосовують нестандартний підхід до роботи, 

тобто використовують творчість. Ця предметна область для різних професій 

відрізняється лише галуззю прикладення, а не своєю суттю. Пошук 
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альтернатив, вибір перспективного напряму вирішення задачі, виявлення 

важелів впливу в різних професіях можуть мати різну форму представлення, 

але суть цих методів залишається однаковою.  

Висновок: за допомогою інструментальних технологій можна 

виокремити методи і сконструювати компетенцію, до цього часу невідому. 

4. Найбільш часто використовуваними ментальними операціями є: 

порівняння, пошуку альтернатив, пошуку аналогії, абстрагування, поєднання, 

розкладення на частини, моделювання, екстраполяції, уявлення, спрощення, 

конкретизації (прикладу), формулювання та ін. Вони використовуються для 

вирішення всіх простих задач і складають основу ментальної діяльності 

людини. Їх пропонується об’єднати назвою «ментальне ядро». 

Решта задач є більш складними і для їх вирішення використовуються 

спеціальні компетенції. Правила навчання цим компетенціям, способи їх 

освоєння та використання на практиці, складають поняття «ментальна 

платформа». 

Можна виділити «уніфіковані» компетенції, які застосовуються в багатьох 

сферах діяльності людини. Наприклад, творчість, аналітика, критичне 

мислення, вміння вирішувати проблеми тощо. 

Решту компетенцій віднесемо до прикладних, тобто призначених для 

вирішення певного кола задач. 

Висновок: ментальне ядро і платформа, уніфіковані та прикладні 

компетенції узагальнюються поняттям «ментальні технології». 

5. Історично склалося, що для спеціалістів, які бажають працювати за 

напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ставляться більш 

високі вимоги, ніж до представників деяких, «більш складних», професій. Ні 

один роботодавець не оцінює комерційні здібності програміста чи стоматолога 

під час прийому на роботу. Для останнього навіть знання ПК не є 

обов’язковими; ознайомитись із новинками в галузі він може за допомогою 

смартфону.  

Висновок: більш «доступні» професії, як-то продавець, викладач, 

інженерні спеціальності можуть потребувати освоєння багатьох неспоріднених 

напрямів. 

Загальні висновки. Пропонуємо термін «ментальні технології» як 

узагальнену назву для всіх складних технік, які застосовуються в професійній 

та особистісній діяльності людини і можуть належати до таких предметних 

областей: творчості, аналітики, вирішення проблем, критичного мислення, 

проактивності, логіки та споріднених за змістом інших сфер розумової 

діяльності людини.  

Картографія як професія і галузь виробництва, застосовуючись у багатьох 

сферах людської діяльності і водночас використовуючи ці сфери, потребує, на 

думку автора, введення певного механізму для опису правил такого 

застосування з точки зору розумово-алгоритмічної діяльності людини. 

На сьогодні дослідження алгоритмів мислення людини, як можна 

зрозуміти з огляду літератури, здійснюються лише окремими спеціалістами або 
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їх невеликими групами. Що характерно для виникнення нової науки, 

суперечливої, але з високим потенціалом затребуваності. 
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