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Вступ. Вихідні передумови. Картографічні мате-

ріали завжди були важливим наочним навчальним 

інструментом, особливо з предметів географія та істо-

рія. Останні 20 років у розвитку картографічної про-

дукції відбулись значні трансформаційні процеси. 

Карта поступово перейшла з матеріальної паперової 

форми у нематеріальні Інтернет- та мобільні версії. 

Проміжним етапом можна вважати карти на дисках 

як носіях інформації, коли інформація вже не була 

паперовою, а мала фізичну форму у вигляді диску. 

Сучасні ж навчальні засоби у поєднанні з сучас-

ними інформаційними технологіями породжують 

нові інтерактивні продукти. Одним з векторів роз-

витку останніх є веб-ресурси, які з появою HTML5 

можуть виконувати все більше задач. Картографічні 

продукти в даному аспекті набувають таких якісно 

нових властивостей:

– дистанційність;

– загальнодоступність;

– інтерактивність;
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– покращена наочність;

– сучасність.

Вивчення географії завжди пов’язується з вико-

ристанням карт, а сучасні виклики потребують ін-

струментів для швидкого та ефективного засвоєння 

навчального матеріалу, розвитку певних умінь і зді-

бностей та вироблення практичних навиків. Адже 

існує загальновідомий факт, що інтерактивні засоби 

є найефективнішими у педагогічній праці порівня-

но із звичайною текстовою інформацією, ілюстра-

ціями або навіть їх комбінацією. Тому при створенні 

нової продукції Інститут передових технологій на-

магається слідувати новим технологічним трендам 

та можливості їх застосування учителями та учнями 

в навчальному процесі. І створення інтерактивних 

карт є одним із важливих кроків щодо осучаснення 

навчальних напрямів підприємства. 

Метою роботи є виклад особливостей створення 

інтерактивних навчальних веб-ресурсів для забез-

печення викладання географії, які розміщені на базі 

Інтернет-ресурсу http://osvitanet.com.ua, розгляд 

ретроспективи розвитку карт, а також аналіз мож-

ливостей, які вони надають для вчителів та учнів під 

час начального процесу.

Виклад основного матеріалу. Розвиток карто-

графічної продукції, в тому числі навчальної, тісно 

корелює із сучасними  технологіями. Якщо розгля-

дати створення карт і атласів Інститутом передових 

технологій (ІПТ) в ретроспективі, можна виділити 

такі види картографічних робіт:

1) паперові карти і атласи;

2) електронні растрові карти і атласи;

3) електронні векторні карти і атласи;

4) цифрові мультимедійні карти і атласи;

5) веб-карти і атласи статичні;

6) веб-карти і атласи інтерактивні.

Продукти, що відносяться до першого виду 

(рис. 1), досі користуються попитом та мають свою 

аудиторію користувачів, посідаючи особливе місце 

серед усієї лінійки продукції. Усі інші види навчаль-

ної картографічної продукції є похідними від папе-

рових та логічно розвиваються у тісному взаємо-

зв’язку з потребами користувачів та технологіями. 

Першими, створеними після паперових, стали 

електронні растрові та векторні карти і атласи. Це 

були, по суті, візуалізовані на екрані комп’ютеру 

зображення паперових карт з адресною базою. 

Вони виконували функції сучасних картографіч-

них Інтернет-платформ Google, Yandex тощо, з 

локалізацією на певну територію. Наприклад, од-

ним з перших таких  творів став «Довідковий атлас 

Києва».

Згодом відбулось наповнення таких карт і атласів 

мультимедійним контентом – текстами, зображен-

нями та тестуванням для навчальних атласів (рис. 2) 

та різними робочими інструментами (для малюван-

ня тощо). Основною продукцією даного виду став 

великий тираж навчальних атласів на CD-дисках з 

географії, історії України та Всесвітньої історії.

Створення атласів, посібників і карт на CD-

дисках триває й досі. Крім ІПТ, їх створенням та 

реалізацією займаються ДНВП «Картографія» та 

ТОВ видавництво «Ранок», хоча останні не видають 

дисків з географії. Серед зарубіжних видавництв у 

цьому сегменті слід виділити видавництво «Дрофа» 

у Російській Федерації, яке видає інтерактивні кар-

ти, атласи і посібники з географії. 

Наступним кроком стало виведення електро-

нних карт і атласів до всесвітньої мережі - Інтернету. 

Бенефісом даної діяльності стало створення на-

вчально-методичного ресурсу з географії, історії та 

природознавства http://osvitanet.com.ua (рис. 3), на 

якому розміщені атласні картографічні, ілюстра-

тивні, текстові та інші навчальні матеріали. Це був 

перший подібного роду освітній картографічний 

проект, реалізований в Україні у 2009 році. 

ІПТ в рамках розвитку проекту http://osvitanet.
com.ua розроблено інтерактивні веб-карти, що є не-

від’ємною  складовою сайту, розширюючи його функ-

ціонал і при цьому не порушуючи цілісності та мети. 

Рис. 2. Навчальний атлас на CD-диску

 

Рис. 1. Лінійка паперових навчальних атласів
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Створення даних карт було покликано модерні-

зацією матеріалів та порадами Інституту модерніза-

ції змісту освіти при консультаціях з комісією, що 

атестувала ресурс для надання грифу Міністерства 

освіти і науки України. Дана технологія дозволяє уч-

ням бути не лише об’єктом навчання, а його безпо-

середнім учасником, який може самостійно добува-

ти знання та використовувати їх на практиці. 

Створення інтерактивного навчального середо-

вища, у тому числі картографічного, здатне внести 

необхідні конструктивні зміни у навчальний процес. 

Інтерактивні карти можуть забезпечити зручну фор-

му пізнавальної діяльності, яка має конкретну та пе-

редбачувану мету – створити комфортні умови нав-

чання, за яких кожен учень відчуває свою успішність 

та інтелектуальну спроможність. Це забезпечить 

розвиток інтуїтивних дій, стимулюватиме впевне-

ність у собі та надасть можливість персоналізовано-

го підходу до кожного, не враховуючи рівня знань та 

навичок з навчального предмета конкретного учня. 

В Україні в напрямку інтерактивного веб-навчан-

ня також мають свої розробки ДНВП «Картографія» 

та ТОВ видавництво «Ранок». В останніх є сайт 

http://interactive.ranok.com.ua, де представлені інте-

рактивні тести з багатьох предметів, у тому числі з 

географії, а також електронні підручники у форматі 

.pdf. У ДНВП «Картографія» є інтерактивні карти, 

розміщені на їх сайті за адресою http://kartographia.

com.ua/interactive-map-of-ukraine/. Це спроще-

ний варіант інтерактивних карт, де є лише функції 

увімкнення (вимкнення) шарів та збільшення (змен-

шення) картографічного зображення. Ці карти ство-

рені з використанням картографічної JavaScript-

бібліотеки OpenLayers, яка є старшою, «важчою» 

при завантаженні сторінки та має складніший син-

таксис, ніж Leaflet.js, що використовується ІПТ. 

Першим кроком у розвитку інтерактивного на-

пряму в ІПТ стало створення таких інтерактивних 

карт на базі паперових та електронних версій, що 

представлені у навчальних атласах:

– «Фізична карта України» (рис. 4).

– «Адміністративна карта України» (рис. 5); 

Особливістю цих карт є можливість увімкнення 

(вимкнення) окремих тематичних шарів карти, що 

дозволяє розвантажувати тематичний зміст кар-

ти, проводити її генералізацію та використовува-

ти лише потрібні шари. Також є можливість вико-

ристовувати аналітичні інструменти карти (вимірю-

вання довжин, площ, кутів тощо). 

Інтерактивна «Фізична карта України» має такі 

особливості:

1) поділ карти на окремі тематичні шари;

2) можливість зміни базової карти-підкладинки з гі-

псометричної поверхні на карту тектонічних структур;

3) інструмент–лінійка для виміру відстаней на 

карті;

4) можливість масштабування карти;

5) відображення координат курсору миші;

6) повноекранний режим;

7) друк екранного фрагменту карти.

Для «Адміністративної карти України» інте-

рактивними шарами (рис. 5) є населені пункти за 

адміністративним значенням та поділом на міста, 

села та селища міського типу. Окрім функцій, ука-

заних при описі «Фізичної карти України», для 

«Адміністративної карти України» додано функцію 

завантаження файлів формату GPS–треків, які мо-

жуть записуватись більшістю сучасних смартфонів. 

Ця функція дозволяє завантажувати пройдені та за-

писані маршрути та переглядати їх на карті. 

Для створення карт використовувались растрові 

зображення, що за якістю близькі до поліграфічних, 

тому при завантаженні карти, увімкненні (вимкнен-

ні) шарів можуть виникати проблеми зі швидкістю 

візуалізації. Шляхом вирішення даної ситуації є 

оптимізація розмірів використовуваних зображень 

та вихідного коду Інтернет-сторінки. Інструменти, з 

якими може працювати учень або вчитель, створені 

у середовищі HTML, з використанням мови стилів 

CSS, розширенням функціоналу за допомогою мови 

Javascript та її окремих бібліотек, зокрема Leaflet.js.

Описані карти стали першим кроком у створенні 

інтерактивних навчальних веб-ресурсів. Вони роз-

роблені на базі HTML5 і картографічної Java-script 

бібліотеки Leflet.js. Дана технологія надає великі 

можливості для нових інтерактивних картографіч-

них навчальних засобів, оскільки використовують-

ся відкриті вільні ліцензії. До відкритих даних долу-

чаються також власні картографічні дані Інституту 

передових технологій у вигляді карт, окремих тема-

тичних шарів, аеро- та космофотознімків тощо. Під 

час створення тестових проектів використовува-

лись або планується використання таких ресурсів:

– OpenStreetMap чи аналогічні картографічні 

платформи – у якості карти-підкладинки;

– Wikipedia;

– матеріали космічної та аерофотозйомки з різних 

джерел у вільному доступі з правом розповсюдження;

– інші можливі для використання інформаційні 

сервіси.

Крім описаних, планується розробка та публіка-

ція інших інтерактивних карт з географії та історії, 

зокрема таких карт України, материків, світу та ін-

шого охоплення території, що будуть відображати  

повну інформацію про неї. Першочергова інформа-

ція про Україну:

– ландшафти (з природно-заповідним фондом);

– водні ресурси;

– геологія та геоморфологія України;

– рослинний і тваринний світ;

– Чорне та Азовське моря;

–  Карпати та Кримські гори;

– етнічні українські землі та формування тери-

торії України;

– забруднення повітря, забруднення поверхне-

вих вод та геоекологічна ситуація в Україні;

– інтегральна карта по соціально-демографіч-

ним та економічним показникам. 
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Рис. 4. Інтерактивна «Фізична карта України»

Рис. 5. Інтерактивна «Адміністративна карта України» 

Рис. 3. Головна сторінка сайту http://osvitanet.com.ua
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Рис. 6. Вікіпедія на карті

Рис. 7. Універсальна інтерактивна веб-карта

Рис. 8. Використання космознімку та інструмент вимірювання площі
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Також планується створення аналогічних карт сві-

ту та окремих континентів, а також розробка інтерак-

тивних карт з історії України та Всесвітньої історії.

Самі інтерактивні шари є растровими файлами 

формату .png з використанням прозорості та на-

данням їм геопросторових характеристик шляхом 

географічної прив’язки растрових картографічних 

зображень у ГІС-середовищі.

Одним з проектів, реалізованих на вказаній тех-

нології, став веб-ресурс «Вікіпедія на карті» (рис. 6). 

У ньому сторінки  вільної Інтернет-енциклопедії  

Вільна енциклопедія Вікіпедія візуалізуються на 

карті-підкладинці Інституту передових технологій. 

При цьому кожна стаття Вікіпедії, що має координа-

ти, відображається на карті у вигляді значка Вільної 

енциклопедії. При кліку на такий значок з’являється 

посилання на статтю, за яким можна до неї перейти. 

Ще одним з кроків у збільшенні інтерактивного 

картографічного контенту стало створення універ-

сальної інтерактивної карти (рис. 7). 

Особливостями вказаної карти є такі можливості:

1) підключення однієї з багатьох базових карт-ос-

нов, у тому числі власних карт ІПТ, карт OpenStreetMap, 

Google Maps (разом із супутниковими знімками) та ін-

ших карт по можливості їх використання;

2) підключення різних тематичних шарів вектор-

ного типу, зокрема адміністративних меж, гідрогра-

фії, шляхів сполучення рослинності тощо;

3) підключення різних растрових шарів, у тому 

числі аерофото- та космознімків (рис. 8);

4) нанесення на карту точок, ліній, полігонів, кіл 

та прямокутників, а також побудова буферних зон 

навколо них;

5) можливість редагування та видалення нанесених 

об’єктів, а також вивід на друк створеного зображення;

6) відображення атрибутивної інформації «по 

кліку» для підключених векторних шарів.

Висновки. Інтерактивні навчальні веб-карти на 

сьогодні є певним трендом на хвилі осучаснення 

навчальних засобів у школі. ПрАТ «Інститут пере-

дових технологій», постійно вдосконалюючи власні 

розробки, створив інтерактивні карти з географії на 

базі власних матеріалів та відкритих джерел для ос-

вітнього порталу osvitanet.com.ua. 
Крім класичного для інтерактивних карт 

увімкнення (вимкнення) шарів, створені веб-кар-

ти мають ряд інших функцій. Серед них: друк 

фрагменту карти, вимірювання відстаней та площ, 

малювання, визначення власного місцеположення, 

завантаження навігаційних треків тощо. Є мож-

ливість встановлення таких карт безпосередньо у 

школах без потреби користуватися сайтом.

Для створення використано HTML5, CSS, 

Javascript та картографічну бібліотеку Leaflet з її пла-

гінами для розширення можливостей. Планується 

розширення тематичного асортименту карт та ін-

струментального функціоналу для виконання різ-

них інтерактивних дій із картами під час навчаль-

ного процесу та індивідуального використання уч-

нями і вчителями. Також створюється методичний 

посібник з використання таких матеріалів. 

Загалом виконана робота покликана започаткува-

ти розвиток сучасних картографічних технологій у на-

вчальних цілях та забезпечити більш широкий спектр 

можливостей роботи з навчальними матеріалами, ніж 

паперова або статична растрова чи векторна карта. 
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