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Основными задачами при подготовке педагоги-
ческих кадров должны быть: внедрение в учебный 
процесс новой методики преподавания; участие в 
создании элементов инновационной инфраструк-
туры (технополисов, технопарков и т. д.); обучение 
навыкам работы с новыми компьютерными про-
граммами и др. [7].

Выводы. Таким образом, в рамках данной статьи 
мы постарались осветить лишь некоторые положи-

тельные аспекты внедрения инновационных техно-
логий в учебный процесс, которые должны приве-
сти к повышению спроса на высококвалифициро-
ванных специалистов.
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Вступ. Видані з 1919 до 1939 р. загальногеогра-
фічні картографічні твори на території сучасних 
західноукраїнських земель, що ще зберігаються 
в різних бібліотеках, архівах, сховищах України, 
Польщі, Румунії, Чехословаччини, інших країн, тра-
диційно систематизовано у каталогах цих установ. 
В основному це паперові інвентарні каталоги. В ок-
ремих бібліотеках, архівах, сховищах інформація з 
каталожних карток переведена або зараз перево-
диться в електронний варіант, відповідно до якого 
вона знаходиться у комп’ютерному середовищі, що 
значно полегшує її пошук. Існування такої функціо-
нуючої автоматизованої системи, що є комп’ютер-
ним аналогом традиційних каталогів бібліографіч-
них видань, повністю не вирішує проблему безпе-
решкодної роботи з оригіналами картографічних 
документів з урахуванням, зокрема, їх фізичного 
стану й умов зберігання. Це спонукає до розробки 
програмної оболонки нового типу, використання 
якої дозволить системно досліджувати загальногео-
графічні карти.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Прак-
тичних реалізацій створення інформаційних сис-
тем з функціями пошуку та аналізу даних у карто-
графії – небагато. Авторам відома нещодавно роз-
роблена пошуково-інформаційна система катало-
гізації старовинних морських карт (портоланів) [2], 
в якій, на жаль, не передбачені аналітичні функції, 
що значно обмежує її використання.

Мета і задачі статті. Вважаємо за доцільне сфор-
мулювати призначення інформаційної системи з 
виявленням можливих груп користувачів та харак-
теристикою її інтерфейсу, що за функціональними 
можливостями повинна суттєво відрізнятися від іс-
нуючих, обов’язково з наявністю та підтримкою від-
критої бази даних електронних карт, збережених у 
растрових форматах та одержаних з високою роз-
дільною здатністю. Такий підхід, зокрема, врахує 
існуючі проблеми з картографічними матеріалами, 
особливо із стародрукованими картами.

Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна ін-
формаційно-аналітична система дослідження за-
гальногеографічних карт періоду 1919–1939 рр. 
видання на території сучасних західноукраїнських 
земель призначається для акумулювання знань про 
відповідні території (стан місцевості) у вказаний іс-
торичний період з метою виявлення особливостей 

і напрямів картографування, вивчення питань ма-
тематичної основи створених картографічних тво-
рів у залежності від напрямів проведення топогра-
фо-геодезичних і картографічних робіт; порівняння 
умовних знаків, якими показано об’єкти й елементи 
місцевості; визначення інших характеристик карт 
як образно-знакових моделей. Однією з головних 
вимог до програмної оболонки для дослідження за-
гальногеографічних карт міжвоєнного періоду по-
винно бути забезпечення максимальної зручності та 
ефективності роботи з географічною інформацією.

Відповідно до сформульованого призначення 
використання інформаційно-аналітичної картогра-
фічної системи може здійснюватись як спеціаліста-
ми, так і всіма тими, хто загалом цікавиться історією 
картографування, а також оригіналами картогра-
фічних творів. Тому її функціональні можливості 
враховують таке розмежування, зокрема, розподіл 
на інформаційну та аналітичну складові.

Виходячи із запропонованих Р. Томлінсоном 
класичних функціональних можливостей геогра-
фічних інформаційних систем (спостереження – 
вимірювання – опис – пояснення – передбачен-
ня – вирішення) [1], їх адаптовано до створюваної 
інформаційно-аналітичної картографічної системи 
дослідження загальногеографічних карт західно-
українських територій (табл.). Такий підхід дозво-
лить послідовно провести аналіз просторових і атри-
бутивних даних, отримати доступ до інформації у 
базі даних, провести за необхідністю картометричні 
операції. Комплексування інформації здійснюється 
у програмі інтерактивно, на основі чого створюють-
ся концептуальні та формальні аналітичні моделі. 
У процесі прийняття рішень здійснюється розгляд 
одержаних варіантів розвитку подій та формулю-
вання експертного висновку для вирішення постав-
леного завдання.

Ураховуючи вищевикладене, доцільно говори-
ти про інформаційно-аналітичну систему, що буде 
мати головні функціональні властивості: 

– одержання картографічних даних у вигляді 
растрового зображення електронної карти високої 
роздільної здатності;

– показ метаданих (кількісних та якісних харак-
теристик, іншої додаткової інформації) по відкрито-
му геозображенню;
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– зберігання (в тому числі оновлення) картогра-
фічних і текстових даних (метаданих);

– обробка даних (в тому числі наявність елемен-
тарних аналітичних функцій);

– виведення, розповсюдження та використання 
результатів, включаючи прийняття рішень на їх ос-
нові.

Сформульовані функціональні можливості сис-
теми логічно визначають її інтерфейс, під яким ро-
зуміється сукупність засобів і правил, що забезпе-

чують взаємодію комп’ютерних систем, перифері-
йних пристроїв, зовнішніх програм і додатків, а та-
кож користувачів комп’ютерних систем (інтерфейс 
користувача) [1, 3]. Іншими словами, інтерфейс є 
зовнішньою оболонкою програмного додатка у ви-
гляді засобів управління доступом до інформації, 
яка обробляється і до інструментів обробки та ін-
ших, схованих від користувача механізмів управ-
ління, що дає можливість працювати з інформацій-
ними масивами, які зберігаються у комп’ютері або 
за його межами. 

В операційній системі Windows інтерфейс ко-
ристувача зазвичай оформлюється у вигляді гра-
фічного інтерфейсу (в англомовній редакції позна-
чається абревіатурою GUI, у перекладі на україн-
ську мову означає «графічне середовище взаємодії 
користувача з комп’ютером»). Відповідно до цього, 
його основними елементами є вікна, меню, лінійки, 

панелі інструментів, що представляють собою набо-
ри піктограм, вибір яких ініціює будь-яку дію, ліній-
ки прокручування і елементи управління: кнопки, у 
т. ч. кнопки команд, кнопки налагоджування, пере-
микачі, набори значень, вимикачі, списки тощо.

У теорії та на практиці існують три типи інтер-
фейсів: однодокументний, багатодокументний та 
ієрархічний [3]. На основі визначених функціональ-
них можливостей інформаційно-аналітичної систе-
ми авторами вказано на використання інтерфейсу 

першого типу, що підтримує реляційну модель бази 
даних, хоча і не є стандартом роботи в ГІС. 

Інтерфейс інформаційно-аналітичної системи 
дослідження загальногеографічних карт періоду 
1919–1939 рр., що графічно зображений на рис., 
включає такі складові частини:

– верхній рядок меню (складається з пунктів: 
файл, правка, пошук, аналіз, метадані, довідка);

– вікно перегляду картографічного зображення;
– вікно інформаційного пошуку загальногео-

графічних карт у базі даних по країнах-виробниках 
картографічної продукції;

– засоби встановлення режиму перегляду кар-
тографічного зображення, реалізовані у вигляді па-
нелі як сукупності відповідних піктограм; інформа-
ційне вікно з метаданими;

– рядок стану.
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Таблиця
Система функціональних характеристик інформаційних систем та можливості їх використання



ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І КАРТОГРАФІЇ

68

           

У верхньому рядку меню за допомогою відповід-
них пунктів (файл, правка, пошук, аналіз, метадані, 
довідка) реалізовані основні та додаткові функціо-
нальні можливості програмної оболонки. 

До меню файл входить стандартний набір під-
пунктів (відкрити, відкрити зовнішні дані, закрити, 
зберегти як, список останніх використаних фай-
лів), який є основою такого меню будь-якої програ-
ми під операційну систему Windows. Аналогічний 
набір, але дещо скорочений, містить і пункт меню 
правка (редагування): вирізати, копіювати, встави-
ти. Зокрема, підпункти зберегти як та копіювати з 
описаних двох перших пунктів меню дозволять екс-
портувати збережене (скопійоване) картографічне 
зображення для проведення більш ґрунтовного ге-
оінформаційного аналізу у багатофункціональній 
або повнофункціональній ГІС (з реєстрацією ра-
стрового зображення у певній системі координат, 
картографічній проекції; проведенням векторизації 
об’єктів за растровим зображенням тощо). 

Пункт меню пошук визначає параметри робо-
ти з базою даних та включає відповідні критерії по 
топографо-геодезичних службах країн-виробників 
картографічної продукції: за роком видання, масш-
табом, номенклатурою. Вказані критерії виділені в 
окреме вікно, що розташоване зліва від вікна пере-
гляду картографічного зображення.

Пункт меню аналіз включає найпростіші аналі-
тичні функції, що необхідні пересічному користу-
вачеві: засіб вибору, переміщення, встановлення 
параметрів перегляду. Зазначені засоби реалізова-
ні у вигляді піктограм та формують окрему панель 
аналітичних операцій.

Пункт меню метадані – це інформаційна ча-
стина системи, що містить підпункти, які надають 
структуровану інформацію про картографічні тво-
ри загальногеографічного змісту: назву (за назвою 
найбільшого населеного пункту аркуша), номенкла-
туру (позначення окремих аркушів за прийнятою 
системою), масштаб створення (відповідно до на-
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Рис. Графічне зображення інтерфейсу головного вікна авторської інформаційно-аналітичної системи дослідження 

загальногеографічних карт видання міжвоєнного періоду
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пряму діяльності картографо-геодезичної служби, 
що пов’язаний з певним часовим періодом; рік ви-
дання, офіційна назва організації, що видала аркуш 
на момент створення; повна назва картографічної 
проекції, що включає характер спотворень (кутів, 
площ, форм), орієнтування допоміжної поверхні 
(пряма, коса, поперечна), вигляд нормальної карто-
графічної сітки (циліндричні, конічні, азимутальні, 
умовні), додаткові ознаки (прізвища авторів, інші 
характеристики).

Перелік гіперпосилань на вихідні джерела 
(функція реалізована в пункті меню файл) визначає 
доступ з інформаційної системи до зовнішніх елек-
тронних баз даних картографічних творів загально-
географічного змісту, що знаходяться на серверах 
в Інтернеті (у випадку підключення комп’ютера до 
мережі). Пункт меню довідка включає файл довід-
ки, перелік комбінацій клавіш, що застосовуються 
у програмній оболонці, а також інформаційний під-
пункт, що показує авторство та версію програмного 
забезпечення.

Панель операцій характеризується наявністю 
кнопок: вибору, збільшення, зменшення, встанов-
лення масштабу перегляду, переміщення, одержан-

ня інформації. Рядок стану призначений для відо-
браження поточної інформації: про відкрите вікно 
карти, включення режимів операцій.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Сформульовані призначення та функціо-
нальні можливості інформаційно-аналітичної про-
грамної оболонки дозволять системно досліджувати 
існуючі картографічні твори, що знаходяться на збе-
ріганні у бібліотеках, фондах, архівах, в тому числі і 
загальногеографічні карти періоду 1919–1939 рр. на 
західноукраїнські землі. Однодокументний її інтер-
фейс забезпечує максимальну зручність та ефектив-
ність роботи з географічною інформацією.

Перспективним є моніторинг друкованих та 
електронних джерел, пошук невідомих зразків за-
гальногеографічних карт міжвоєнного періоду для 
доповнення відкритої картографічної бази даних та 
результатів дослідження.

Рецензент – кандидат географічних наук, 
доцент Т.В. Дудун
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