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Карта -  як єдність моделі 
та засобу комунікації

Ви дізнаєтеся про:
— історію розвитку світової і вітчизняної картографії;
— класифікацію карт за їхніми основними ознаками;
— географічні інформаційні системи;
— використання карт у  практичній діяльності людини.

Ви навчитеся:
— класифікувати картографічні зображення;
— розв ’язувати картографічні завдання;
— описувати місцевість за картами і складати опис карт;
— оцінювати роль карт у  життєдіяльності людини.

ІСТОРІЯ КАРТОГРАФІЧНОГО ПІЗНАННЯ

§ 25. Формування уявлення людей про Землю та Ті 
зображення на картах

Про те, що люди користувалися картографічними зображеннями у найдавні
ші часи, свідчать археологічні знахідки з різних регіонів світу, датовані III—І тис. 
до н.е. У давньому Вавилоні виготовляли карти на глиняних табличках. До 
цього ж часу належать і давньоєгипетські картографічні зображення, взірцем 
яких є Туринська папірусна карта -  найдавніша паперова карта, що збереглася 
до нашого часу. Культурними центрами давнини, у яких створювалися карти, 
були також Китай, Мексика, Перу.

#  Античний світ. Основи картографії як науки заклали вчені Давньої 
Греції. Збереглися фрески й монети з картографічними зображеннями, яким 
майже 35 століть. Географічні об’єкти на них зображені зменшеними у багато 
разів, без дотримання принципів пропорційності розмірів і відстаней, що роби
ло карти досить неточними.

Пропорційне співвідношення між лініями на карті та на земній поверхні 
вперше застосував грецький учений Анаксимандр (У И -У І ст. до н.е.). Та для 
побудови точних карт, крім застосування масштабу, необхідні були знання про 
форму Землі. Уявлення ж Анаксимандра з цього приводу були хибними -  він 
вважав Землю циліндром.

Першим кулястість Землі довів великий грецький мислитель Арістотель 
(VI ст. до н.е.). Він дотримувався принципу геоцентризму, вважаючи Землю 
нерухомою, навколо якої обертаються Сонце, Місяць, планети та зорі.

Значний внесок у розвиток картографії зробив великий давньогрецький 
географ і астроном Ератосфен. Він визначив радіус земної кулі та обчислив 
довжину меридіана Землі, близьку до дійсної. Крім того, саме Ератосфен увів 
поняття «паралелі» й «меридіани», проте його сітка паралелей і меридіанів 
була далекою від досконалості (мал. 36).



Справжню градусну сітку створив на
ступник Ератосфена давньогрецький аст
роном, географ і математик Гіппарх. Однак 
винайшовши її, він зрозумів, що неможли
во зобразити кулясту поверхню Землі на 
пласкій поверхні без спотворень, не розрі
заючи карту і не закладаючи складки. Так 
він створив перші картографічні проекції.

Продовжив розробку картографічних 
проекцій великий географ та астроном ан
тичного світу Птолемей. Він вивчив усі ві
домі на той час проекції і запропонував дві Мал. 36. Карта Ератосфена
нові -  конічну і псевдоконічну, що відомі й 
дотепер. Праці Птолемея були вершиною 
давньогрецької картографічної науки.

У II ст. до н.е. давньогрецький учений 
Кратес Малоський створив перший гло
бус Землі, що відображав обриси відомих 
на той час материків і океанів. На межі II 
і І ст. до н. е. створено першу карту з ура
хуванням кулястості Землі. її автором був 
Маріан Тірський.

Стародавній Рим широко використо
вував досягнення грецької картографії.
Карти набувають практичного застосу
вання у військових, економічних, адміні
стративних цілях.
0 Середньовіччя. В епоху Середньо

віччя картографічна наука занепала. Було 
відкинуто навіть античну ідею про те, що 
Земля куляста. В Європі карти створюва- І 
ли в монастирях вчені-богослови, були це 
в основному ілюстрації до релігійних книг.
У ті часи Землю зображували на картах у Мал. 37. Карта Аль-Ідрісі 
вигляді площини, оточеної водою. На них
відображали і небо із зорями та Сонцем. Це відповідало уявленню вчених- 
богословів про Землю, але заважало правильному орієнтуванню на місцевості.

Культуру стародавніх єгиптян, греків і римлян наслідували араби. Вони 
удосконалили методи визначення широти та оптичні астрономічно-геодезичні 
прилади, які використовувалися у картографічній науці. Це та результати 
спостережень арабів за зірками дало змогу підвищити точність карт. У X ст. 
був створений комплект із 21 карти із зображенням мусульманського світу. У 
1154 р. відомий арабський мандрівник та географ Аль-Ідрісі створив детальну 
карту тогочасного світу, на якій південь був зображений зверху (мал. 37).

#  Відродження. В епоху раннього Відродження новий поштовх для розви
тку отримали культура, ремесла, торгівля, з’являлися багаті торговельні міста. 
Зростала кількість морських перевезень. У цих умовах постала нагальна по
треба у географічних картах, які б передавали точну інформацію про рельєф і 
гідрографічну сітку суходолу, берегову лінію та особливості шельфової зони, 
морські й океанічні простори. У цей час в Європі широкого застосування набу

75



РПЗШЛ 2

Мал. 38. Карта Європи Герарда Меркатора

вають морські навігаційні карти -  портолани, які з’явились у XIII ст. На них не 
використовувалася географічна сітка і проекції. Характерною їх ознакою була 
компасна сітка у вигляді перехрещених прямих ліній, що виходили з певних 
точок карти за компасними румбами. На портоланах докладно зображувалася 
берегова лінія й порти.

В епоху Великих географічних відкриттів постала необхідність у пошуку 
нових способів зображення опуклої поверхні на площині. Частково вирішити 
цю проблему допомогли глобуси, які почали широко використовувати моряки 
для орієнтування під час подорожей. Створений німецьким ученим Мартіном 
Бехаймом глобус «Земне яблуко» був побудований за картами Птолемея з 
уточненнями. Він зберігся до наших днів.

Засновником сучасної картографії є фламандський учений Герард 
Меркатор (1512-1594). Він створив карту світу розміром 131x208 см на 18 ар
кушах, застосувавши циліндричну проекцію, яку назвали його ім’ям (мал. 
38). Проекцію Меркатора широко використовують і в наш час для складання 
морських карт.

#  Картографія Нового часу. Починаючи з XVIII ст., зі збільшенням карто
графічної інформації про материки та океани, створюються точні великі карти 
світу, окремих країн і регіонів. У цей час розробляються способи вимірювання 
абсолютних висот ділянок земної поверхні та їх відображення на географічних 
картах, завдяки чому з’являються перші топографічні карти.



У XIX -  на початку XX ст. основні етапи розвитку картографії пов’язані з 
досягненнями науково-технічного прогресу: застосуванням фотохімічних і 
фотокопіювальних процесів, створенням аерофотоапаратів та інших засо
бів дистанційного зондування, які дали змогу здійснювати точні інструмен
тальні зйомки на великому просторі. Усе це стало основою для розроблен
ня дрібномасштабних карт. Подальший розвиток дистанційних знімань 
пов’язаний із застосуванням у другій половині XX ст. космічної техніки для 
отримання зображень Землі, а згодом і інших планет Сонячної системи.

У другій половині XX ст. за допомогою комп’ютерної техніки і відповід
ного програмного забезпечення, а також електронної геодезичної апаратури 
почали формувати бази картографічних даних, створювати цифрові, елек
тронні, інтерактивні карти, карти в комп’ютерних мережах тощо. Наслідком 
застосування новітньої техніки є становлення й розвиток в останні десяти
ліття XX ст. геоінформаційного картографування, яке займається автома
тизованим складанням і застосуванням карт на основі геоінформаційних 
технологій. Карти стали важливим засобом комунікації та основою систем
ної організації просторової інформації.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Наведіть приклади найдавніших картографічних зображень.
2. Охарактеризуйте внесок давньогрецьких учених у розвиток картографії.
3. З якими подіями пов’язаний і якими досягненнями відзначений розвиток 

картографії Європи кінця XV - початку XVI ст.?
4. Визначте особливості розвитку картографії на сучасному етапі.

§ 26. Розвиток картографії в Україні

Картографування території України пройшло довгий шлях -  від примі
тивних замальовок невеликих ділянок до різноманітних за змістом, масш
табом і призначенням карт нашого часу. На думку вчених, ще в період па
леоліту люди робили елементарні картографічні зображення певної відомої 
їм місцевості. На території сучасної України знайдено близько десяти таких 
доісторичних карт. Найдавнішою з них є «Межиріч-карта», знайдена під час 
археологічних розкопок на Черкащині. Це малюнок невеликої місцевості, 
зображений на уламку бивня мамонта. Він датується 11 тис. до н.е.

Давні описи і зображення території нашої держави часів Античності тра
пляються на давньогрецьких і давньоримських картах. У творах античних 
учених, мандрівників, географів (Анаксимандр, Геродот, Ератосфен) є ін
формація про морське узбережжя України. Описи цієї території можна зна
йти у творах візантійських, арабських географів і мандрівників, а також у 
давньогрецьких морських путівниках -  периплах. В епоху Київської Русі 
картографічна інформація про ці землі подавалась у працях арабського гео
графа Аль-Ідрісі, іспанського монаха Беатуса, портоланах Чорного моря, 
картах Птолемея та Касторіуса. Такі самі карти виготовлялися і в Києво- 
Печерській лаврі.

#  У середні віки, коли територія України входила до складу Великого 
князівства Литовського і Речі Посполитої, карти нашої території укладали 
іноземні картографи та друкували їх у європейських виданнях, наприклад 
у передруках «Географії» Птолемея. Одним з перших картографічних зо-


