
Анотація дисципліни 

«Картографічний метод дослідження» 

 

1. Назва дисципліни – «Картографічний метод дослідження». 

2. Лектор – Попович Наталія Валеріївна, к. геогр. н., ст. викладач . 

3. Статус – дисципліна за вибором. 

4. Курс, семестр: 4 курс (денне відділення). 

5. Кількість кредитів: 4 кредити; академічних годин – 120 (у т.ч. лекції – 24, практичні 

заняття – 24, самостійна робота – 72). 

6. Попередні умови для вивчення – курс «Картографічний метод дослідження» 

базується на знаннях, отриманих студентами у бакалавраті, зокрема в рамках вивчення 

дисциплін: Топографія з основами геодезії, Основи наукових досліджень, Картографія, Основи 

моделювання з фізичної географії. 

7. Опис курсу: метою викладання навчальної дисципліни є здобуття  глибоких  

картографічних  знань,  вмінь  аналізувати  карти,  серії  карт,  атласи, вилучати з них 

інформацію найбільш придатну для виконання практичних завдань для потреб географічних 

досліджень та суміжних галузей. 

8. Структура курсу: 

 

 Розділ 1. ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ КАРТ ЯК МОДЕЛЕЙ ДІЙСНОСТІ 

 Тема 1. Об’єкт, предмет та прийоми картографічного методу дослідження. Місце 

картографічного методу дослідження в системі “створення-використання карт”. Модельні 

властивості карт та їх значення. Система прийомів аналізу карт. Опис карт. Структурно-логічне  

моделювання  для  потреб  картографування. Визначення способів зображення. 

 Тема 2. Графічні прийоми аналізу карт, їх призначення. Графоаналітичні прийоми 

аналізу карт, їх призначення. Тривимірне моделювання території. Математико-картографічне 

моделювання. Сучасні програмні засоби аналізу інформації, у тому числі – геоінформаційні. 

Кореляційний аналіз. 

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ОБ’ЄКТІВ І ЯВИЩ ЗА 

КАРТОГРАФІЧНИМИ ТВОРАМИ 

 Тема 1. Аналіз окремої карти. Перетворення картографічного зображення. Карти 

різнопорядкових долин, базисних поверхонь та залишкового рельєфу.  

 Тема 2. Аналіз серій карт і атласів. Порівняння різночасових карт. Карти динаміки. 

Прогнозні карти. Види оцінки картографічних творів.  

 Тема 3. Надійність і точність досліджень за картами. Картографічні помилки. Аналіз 

потреб користувачів карт. Сучасні тенденції розвитку картографічного методу досліджень. 

Геоінформаційне та веб-картографування як магістральний напрямок розвитку сучасної 

картографії.  

 

9. Форми та методи навчання – лекції, практичні роботи та самостійна робота 

студентів згідно програми курсу. 

10.  Форми організації контролю знань – теоретичний захист практичних робіт; поточне 

експрес-опитування за матеріалами лекцій; участь у дискусіях під час лекційних та практичних 

занять; поточна контрольна робота для перевірки засвоєння матеріалу курсу. 

11. Навчально-методичне забезпечення – програма, яка включає інформаційну базу 

знань, перелік умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти, список рекомендованої 

літератури; розроблені електронні версії лекцій і рекомендацій до практичних робіт. 

12. Мова викладання - українська. 

13. Список рекомендованої літератури: 

 

Базова література 

1. Берлянт А.М. Картографический метод исследования / А.М. Берлянт. – Москва : МГУ, 

1988. – 252 с. 

2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования природных явлений: Практическое 

пособие / А.М. Берлянт. – Москва : МГУ, 1971. – 76 с. 



3. Бурдэ А.И. Картографический метод исследования при региональных геологических 

работах / А.И. Бурдэ. – Ленинград : Недра, 1990. – 251 с. 

4. Козаченко Т.І. Картографічне моделювання / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, 

А.М. Молочко. – Вінниця : Антекс-У ЛТД, 1999. – 328 с.  

5. Пересадько В.А. Программа и методические указания по изучению курса «Картография 

и картографический метод исследования в экологии» / В.А. Пересадько. – Харьков, 1992. – 

17 с. 

6. Салищев К.А. Картоведение / К.А. Салищев. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 408 с. 

 

Допоміжна література 

1. Пересадько В.А. Методичні рекомендації для побудови блок-діаграм / В.А. Пересадько. 

– Харків, 1997. – 16 с. 

2. Пересадько В.А. Методичні вказівки з побудови карт різнопорядкових долин, базисних 

поверхонь та залишкового рельєфу / В.А. Пересадько, Ю.Ю. Лобанова. – Харків, 2008. – 

28 с. 

3. Пересадько В.А. Визначення рангового коефіцієнта кореляції / В.А. Пересадько, 

С.Г. Підсадній. – Харків, 2009. – 24 с. 

4. Господинов Г.В. Топография / Г.В. Господинов, В.Н. Сорокин. – Москва : Изд-во МГУ, 

1967. – 359 с. 

5. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії / Р.М. Земледух. – Київ : Вища школа, 

1993. – 456 с. 

6. Картография с основами топографии / Под ред Г.Ю. Грюнберга. – Москва : 

Просвещение, 1991. – 576 с. 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  

інше методичне забезпечення 

 

1. Електронні набори даних навчальної лабораторії ГІС і ДЗЗ кафедри фізичної географії 

та картографії ХНУ імені В.Н. Каразіна 

2.  Геопортал кафедри фізичної географії та картографії. – Режим доступу : 

http://geoportal.univer.kharkov.ua    

3. GIS-Lab: Геоинформационные системы и ДДЗ. – Режим доступу : http://gis-lab.info / 

4. Open Geospacial Consortium | OGC. – Режим доступу : http://www.opengeospatial.org/  

5. OpenStreetMap. – Режим доступу : http://www.openstreetmap.org/   

6. Офіційний сайт ESRI. – Режим доступу : http://esri-cis.ua/products/server-gis  

 

 


