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ВСТУП 
 

Сучасне складання тематичних карт та планів реалізується шляхом роботи 
географічних інформаційних систем (ГІС) для візуалізації геопросторової 
інформації, програм комп’ютерної графіки для оформлення і представлення карт 
у вигляді документу, а також засобів отримання координування об’єктів на 
місцевості за допомогою портативних GPS-приладів або навігаційних програм 
для гаджетів. 

Навчально-методичні вказівки надають рекомендації з сучасних цифрових 
методик картографування, що існують на сьогоднішній день в області 
геоінформаційних систем та технологій, а також принципів роботи програмного 
забезпечення геоінформаційних систем, яке використовується для практичних 
задач в галузі охорони природи та заповідної справи. 

В результаті набуття навичок роботи в ГІС MapInfo та Surfer працівникі 
природно-заповідного фонду мають можливості працювати з растровими 
файлами, розробляти тематичні картографічні прошарками, геокодувати, 
створювати цифрові моделі рельєфу, будувати електронні тематичні статистичні 
природоохоронні та ситуаційні карти, створювати легенди тощо. 

Представлений алгоритм Інтернет-картографування та роботи з програмами 
створення каталогу координат у держаній геодезичній системі координат УСК-
2000. 

 
 

§ І. СКЛАДАННЯ КАРТ В ГІС MapInfo Professional 
 

 
1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ГІС MapInfo.  
РОБОТА З РАСТРОВИМИ ФАЙЛАМИ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ 

СИСТЕМІ 
 

Вхідними даними для створення природоохоронної або природозаповідної 
карти території України є растрове зображення області, що збережене у файлі з 
розширення *.GIF. Допоміжним даними для створення карти є шар, що збережені 
у файлі REGBOUND.TAB вже створеної цифрової карти України. Шар 
REGBOUND.TAB містить межі областей України. Дані з цього шару будуть 
використовуватися для встановлення положення меж заданої області відносно 
інших областей.  

Алгоритм роботи 

1. Для коректного збереження даних створюваної цифрової карти області 
необхідно створити нову папку і в неї зберегти файл з растровим зображення 
області України, а також шар REGBOUND.TAB вже створеної цифрової карти 
України. Надалі необхідно працювати з усіма файлами цієї папки: збереження 
новостворених файлів, прошарків та робочих наборів необхідно зберігати у цю 
папку. 

2. В середовищі MapInfo відкрити зі створеної папки шар REGBOUND.TAB 
та натисніть кнопку «Открыть». У такий спосіб Ви матимете змогу 
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зорієнтуватись при виборі контрольних точок для реєстрації зображення. В 
результаті Ви отримаєте на екрані карту регіонів України. 

3. Далі необхідно відкрити зображення області або будь-якої території 
(ортофотоплану), для якої будуємо цифрову карту. Натисніть на панелі 
інструментів «Файл> Открыть» та обрати тип фалу «растр». З’явиться вікно 
довідки (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Вікно довідки при реєстрації 
Натисніть кнопку «Регистрировать». З’явиться вікно «Регистрация 

изображения» (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Вікно «Регистрация изображения» 
4. Оберемо проекцію. Натисніть кнопку «Проекция». З’явиться  вікно 

«Выбор проекции». Виберіть категорію Gauss-Kruger (Pulkovo 1942) та натисніть 
кнопку «ОК» (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Вибір категорії проекції 
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Виберіть проекцію GK Zone 6 (УСК-2000) та натисніть кнопку «ОК» (рис. 
1.4). 

 

Рис. 1.4. Вибір проекції 
Збільште зображення Карти шляхом прокрутки коліщатка мишки або 

кнопками «-» та «Shift +». Зображення у вікні «Регистрация изображения» можна 
збільшити або зменшити за допомогою кнопок «+» та «-».  

5. Переходимо до реєстрації точок. Вибираємо першу точку. Для цього 
піднесіть курсор миші (у вигляді +) до бажаного місця на растровому зображенні 
та натисніть ліву кнопку миші (рис. 1.5).   

 

Рис. 1.5. Вибір точки 
З’явиться вікно «Добавить контрольную точку» (рис. 1.6). Натисніть кнопку 

«ОК». 

 

Рис. 1.6. Вікно «Добавить контрольную точку» 
У вікні «Регистрация изображения» з’явиться запис про першу точку (рис. 

1.7). 
 

 

Рис. 1.7. Вікно «Регистрация изображения» 
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Далі переходимо на карту та натискаємо курсором миші (ліва кнопка) на 
тому населеному пункті, що відповідає нами вибраному на зображенні у вікні 
«Регистрация изображения» (рис. 8). Намагаємося поставити курсор якомога 
точніше, аби похибка була мінімальною.  

 

Рис. 1.8. Вибір відповідної точки на карті 
Після цього з’явиться вікно «Редактировать контрольную точку» (рис. 1.9). 

Координати Х та Y знімаємо з топографічної карти місцевості, що 
картографується або перетворюється із географічних шляхом роботи у 
відповідній програми TransKoord. 

 

Рис. 1.9. Вікно «Редактировать контрольную точку» 
Натискаємо «ОК». З’явиться вікно «Регистрация изображения» вже з оновленою 
інформацією щодо точки, де вона буде зображена червоним «+» на зображенні і 
підписана «Точка 1» (рис. 1.10). 

Для того щоб створити нову контрольну точку, натисніть кнопку «Новая» і 
далі повторіть все те саме, що і для першої точки.  

Необхідно зробити щонайменше 4 контрольні точки.  
В ході реєстрації нового зображення видаються значення похибок реєстрації. 

Похибка – це різниця між дійсним розміщенням точки на зображенні та заданими 
координатами. Важливо, щоб значення похибок були якомога менші. У разі дуже 
великої похибки реєстрації слід ввести зміни у координати опорних точок. 

 



   6 

Рис. 1.10. Вікно «Регистрация изображения» з оновленою інформацією про 
точку 

 
Для цього виберіть запис про точку у діалозі «Регистрация изображения» та 
виберіть інше розташування точки на карті. Контрольні точки можна видаляти за 
допомогою кнопки «Удалить». 

Зареєструвавши всі точки, натисніть кнопку «ОК». До карти додасться 
прошарок щойно Вами зареєстрованого зображення.  

6. На панелі «Операции» виберіть «Управление слоями» та встановіть 
прошарок з Вашою областю  зверху над REGBOUND. Натисніть «ОК» (рис. 1.11).  

 

Рис. 11. Вікно «Управление слоями». Встановлення прошарку 

Ось що Ви маєте отримати (рис. 1.12). 

 
Рис. 1.12. Відображення карти після  розміщення створеного шару поверх 

інших 
 
7. Інформація щодо координат зберігається у ТАВ-файлі, який створюється в 

процесі реєстрації. Для збереження проекту, що буде використовуватися у 
подальших лабораторних роботах,  необхідно виконати наступне: «Файл > 
Сохранить таблицу», а потім необхідно у ту ж папку зберегти робочий набір: 
«Файл >Сохранить рабочий набор».  

 
 

2. ОЦИФРОВКА КАРТИ. РОБОТА З КАРТОГРАФІЧНИМИ ШАРАМИ 
 
 
Вхідними даними до є зареєстроване зображення області України, створене у 

попередньому параграфі та збережене у робочому наборі. 

Алгоритм роботи 
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1. Створення таблиць. Щоб створити таблицю, натисніть «Файл>Новая 
таблица». З’явиться вікно «Новая таблица» (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Вікно «Новая таблица» 

Вибрати «Показать картой» та натиснути «Создать». З’явиться вікно 
«Создать структуру таблицы» (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Вікно «Создать структуру таблицы» 
Далі натисніть «Добавить поле». З`явиться запис. Заповніть всі поля в 

шаблоні «Описание поля». Наприклад, в полі «Имя» введіть назву name_of_city, 
виберіть тип «Символьное» та встановіть кількість знаків – 15 (рис. 2.3).   

 

Рис. 2.3. Вікно «Создать структуру таблицы». Створення запису 
Для того щоб додати ще поле, натисніть кнопку «Добавить поле». Вибирайте 

тип та кількість знаків в залежності від виду інформації, що Ви збираєтесь 
вносити. 

Натисніть «Создать», коли необхідні поля, описані (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4 Вікно «Создать структуру таблицы». Заповнені всі необхідні поля 
У вікні, що відкрилося, впишіть назву таблиці та виберіть місце,  куди Ви 

бажаєте її зберегти (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Збереження таблиці 

2. Нанесення картографічних об’єктів у прошарок. Далі натисніть 
«Файл>Открыть таблицу». Знайдіть папку, в яку Ви зберегли таблицю, виберіть 
ім’я файлу та встановіть «Представление» - Списком. Натисніть «Открыть» (рис. 
2.6). 

 

Рис. 2.6. Відкриття таблиці списком 
В результаті Ви отримаєте Вашу таблицю у вигляді (рис. 2.7): 
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Рис. 2.7. Зразок таблиці 
Це табличне представлення прошарку. 
Керувати усіма режимами прошарків можна за допомогою команди 

«Операции>Управление слоями». Прошарок може мати наступні властивості: 
видимий, змінюваний, доступний та підписаний. Вибравши один прошарок зі 
списку, Ви можете регулювати його положення відносно інших прошарків, 
змінність та доступність,  режим відображення на екрані, а також змінювати 
атрибути відразу декількох прошарків. Якщо прошарок змінюваний, тоді Ви 
можете редагувати графічні об’єкти, що відносяться до відповідної таблиці. На 
змінюваному прошарку можна малювати, виводити текст або склеювати об’єкти. 
В кожен момент часу тільки один прошарок карти може бути змінюваним.   

Для створення об’єкту на прошарку необхідно використовувати інструменти 
панелі «Пенал», яка містить інструменти та викликає команди, пов’язані з 
малюванням на карті. Для вибору стилю об’єкта існують відповідні кнопки: 
«Стиль символа», «Стиль линии», «Стиль области», «Стиль текста» (рис. 2.8). 
Для малювання таких об’єктів як: дуга, полігон, еліпс, лінія, полілінія, 
прямокутник, округлений прямокутник, символ та текст існують відповідні 
інструменти (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.8. Інструменти для вибору стиля 

  

Рис. 2.9. Інструменти для створення об’єктів 
При нанесенні картографічного об’єкту необхідно зробити прошарок, до 

якого відноситься об’єкт, змінюваним (рис. 2.10).  
Після цього панель «Пенал» стане активною. В залежності від типу об’єктів 

виберіть необхідний інструмент. Наприклад, якщо Ви працюєте із прошарком 

«Населені пункти», Вам слід взяти інструмент «Точка» - . За допомогою 

інструменту «Стиль символа» -  - Ви можете налаштувати відображення та 
властивості символу. 

 

Рис. 2.10. Вікно «Управление слоями», встановлення прошарку змінюваним 
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Після того, як Ви налаштували символ, виберіть на карті місце, де Ви хочете 
відмітити об’єкт, та натисніть курсором (лівою клавішею миші) на ньому (рис. 
2.11). 

 

Рис. 2.11. Вибір об’єкта на карті 
На карті, на тому місці, де Ви натиснули, з’явиться відповідний символ (рис. 

2.12), а в таблиці внизу з’явиться пустий рядок (рис. 2.12), в якому Ви можете 
заповнити необхідну атрибутивну інформацію щодо вибраного об’єкту.  

 

Рис. 2.12. Символ на карті, що відповідає вибраному об’єкту 

 

Рис. 2.13. Пустий рядок, що відповідає вибраному об’єкту, в який слід 
вписати інформацію про цей об’єкт 

Тепер впишіть атрибутивну інформацію щодо цього об’єкта в рядок.  
Для збереження занесених у таблицю та прошарок даних необхідно виконати 

«Файл>Сохранить таблицу». 
3. Відпрацювання топологічної коректності. Топологічна некоректність 

може проявлятися у накладанні ліній, меж та областей несумісних об’єктів. Щоб 
змінити контур об’єкта, необхідно: 

1. Прошарок, в якому знаходиться об’єкт, зробити змінюваним.  
2. Вибрати змінюваний об’єкт.  

3. Натиснути на кнопку «Робота с узлами» , при цьому візуалізуються 
його вузли, які можна сполучити з іншими  або просто змінити їх положення. 
Користуючись курсором миші, перемістити вузли, що утворюють контур об’єкта.  

4. Якщо є необхідність збільшити кількість вузлів, використовують 

інструмент «Добавить узел» . 
Для включення режиму сполучення вузлів необхідно натиснути кнопку «S». 
 

 
3. ГЕОКОДУВАННЯ. ПОБУДОВА ТЕМАТИЧНИХ КАРТ. 

СТВОРЕННЯ ЛЕГЕНД 

Алгоритм роботи 

1. Для виконання Вам необхідно відкрити всі створені прошарки цифрової 
карти області України у вигляді списку. 
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2. Вибірка групи даних. В Maplnfo існує декілька команд та інструментів, 
що дозволяють створювати вибірки, використовуючи які можна вибирати або 
об’єкти на заданій відстані від початкового об’єкту, або  об’єкти, розташовані в 
межах площі деякого об’єкту, або об’єкти, що задовольняють певну умову. 

За допомогою інструментів «Стрелка» -   , «Выбор в круге» - ,  

«Выбор в области» - , «Выбор в рамке» -  можна виділяти об’єкти. 
Далі, поверх інших прошарків  встановіть прошарок, на якому Ви бажаєте 

виділити об’єкти. Виберіть інструмент  та виділіть територію, на якій 
розташовані бажані об’єкти (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Вибір об’єктів інструментом «Выбор в круге» 
Після цього вибрані об’єкти будуть виділені на карті (рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2. Вибрані об’єкти виділені на карті 
Вибрані у такий спосіб об’єкти зберігаються у тимчасовій таблиці. Для її 

перегляду Вам слід виконати команду «Окно>Новый список». Після цього 
з’явиться вікно, у якому зі списку слід вибрати «Selection» та натиснути «ОК» 
(рис. 3.3). 

. 

Рис. 3.3. Вікно «Новое окно списка» для вибору таблиці вибірки 
Після цього з’явиться таблиця вибірки (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Таблиця з результатами вибірки з вибраними об’єктами 
3. Виконання запитів. Для того щоб зробити запити, виконайте команду 

«Запрос>Выбрать» (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Діалог  «Запрос>Выбрать» 
З’явиться вікно для вибірки прошарку (таблиці), у якому (якій) буде 

виконуватись запит (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Вікно вибірки 
Далі необхідно створити умову, за допомогою якої Maplnfo вибирає записи 

(рис. 3.7).  Для цього натисніть кнопку «Создать». 

 

Рис. 3.7. Вікно створення умови 
Коли умова створена, натисніть «Проверить». Якщо умова вірна, Maplnfo 

відкриє вікно підтвердження вводу умови (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Вікно підтвердження вводу умови 
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Після цього натисніть кнопку «ОК». З’явиться вікно зі створеною умовою 
(рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Вікно вибірки зі створеною умовою 
 

Натисніть кнопку «ОК». 
На карті будуть відмічені об’єкти, що задовольнили умові запиту. А на екран 

відобразиться таблиця з результатами запиту (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Результат вибірки у таблиці запиту 
4. Виконання SQL-запитів. SQL-запит дозволяє створювати запити різної 

складності. Для того щоб виконати SQL- запит, Вам слід вибрати «Запрос> SQL- 
запрос» (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Діалог «Запрос> SQL- запрос» 
З’явиться вікно SQL- запиту (рис. 3.12), в якому необхідно сформувати запит. 

 

Рис. 3.12. Вікно SQL- запиту 
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Вам необхідно вибрати таблицю, для якої буде виконуватись запит, колонки, 
для яких буде виконуватись та відображатись запит,  та сформувати умову запиту 
(рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Приклад створеного SQL- запиту 
Далі слід перевірити, чи вірно сформований запит, для цього натисніть 

кнопку «Проверить». Якщо запит сформований вірно, Maplnfo видасть вікно (рис. 
3.14). 

 

Рис. 3.14 Вікно підтвердження вводу умови 
Далі натисніть кнопку «ОК» та натисніть кнопку «ОК» у вікні SQL- запиту. ’ 
В результаті Ви маєте отримати вікно вибірки та об’єкти, що задовольнили 

умові.   Об’єкти  будуть підсвічені на карті (рис. 3.15). 
 

 
Рис. 3.15. Вікно вибірки та підсвічення об’єктів, що задовольнили умові 

5. Створення тематичних карт. Тематичні карти надають широкі 
можливості для аналізу даних шляхом присвоювання графічним об’єктам на карті 
кольорів, штриховок, типів ліній та символів на основі деякої умови або 
числового значення.  

MapInfo дозволяє створювати тематичні карти наступних типів: діапазони 
значень, стовпчасті діаграми, кругові діаграми, розмірні позначки, щільність 
точок, окремі значення, поверхні.  

Для створення тематичної карти зробіть вікно карти активним та виберіть 
«Карта>Создать тематическую карту» (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Діалог «Карта>Создать тематическую карту» 
 

З’явиться вікно «Создание тематической карты – Шаг 1 из 3» (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Вікно «Создание тематической карты – Шаг 1 из 3» 
Виберіть шаблон та натисніть кнопку «Дальше». 

З’явиться вікно «Создание тематической карты – Шаг 2 из 3» (рис. 3.18), у 
якому Вам необхідно вибрати шар та поле, для яких необхідно зробити 
тематичну карту. Натисніть кнопку «Дальше». 

 

Рис. 3.18 Вікно «Создание тематической карты – Шаг 2 из 3» 
Далі з’явиться вікно «Создание тематической карты – Шаг 3 из 3»  (рис. 

3.19).  
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Рис. 3.19. Вікно «Создание тематической карты – Шаг 3 из 3», тип 
«Диапазоны» 

Далі слід змінити «Диапазоны» для більш точного відображення значень 
тематичної змінної. Натисніть кнопку «Диапазоны». З’явиться вікно «Настройка 
диапазонов» (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20 Вікно «Настройка диапазонов» 
Змініть кількість діапазонів з 5 на 11 та натисніть кнопку «Пересчет».  

Натисніть кнопку «ОК». Вікно «Создание тематической карты – Шаг 3 из 3» 
оновиться (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Оновлене вікно «Создание тематической карты – Шаг 3 из 3», тип 
«Диапазоны» 

Також, за необхідністю, можна змінити налаштування стилю та легенди, 
змінити порядок відображення у легенді. Натисніть кнопку «ОК». У вікні «Карта» 
буде відображена тематична карта, а у легенду додасться опис позначень 
тематичної карти (рис. 3.22). 

 

 
Рис. 3.22. Створена тематична карта методом діапазонів 

6. Створення картографічної легенди. Картографічні легенди 
відображають картографічні дані для прошарку карти. Легенда створюється для 
кожного прошарку у вікні карти, котрий Ви виберете для включення в легенду. 
Для створення легенди натисніть «Карта>Создать легенду» (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Діалог «Карта>Создать легенду» 
З’явиться вікно «Создать легенду - Шаг 1 из 3» (рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24. Вікно «Создать легенду - Шаг 1 из 3» 
Виберіть бажаний прошарок, наприклад, Cities (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Вибір прошарку 
Натисніть кнопку «Дальше». З’явиться вікно «Создать легенду - Шаг 2 из 3»  

(рис. 3.26). Впишіть «Заголовок окна», виберіть розмір умовних позначень та, 
якщо необхідно, змініть оформлення розділів легенди. Натисніть «Дальше».  

 

Рис. 3.27. Вікно «Создать легенду - Шаг 2 из 3»   
З’явиться вікно «Создать легенду - Шаг 3 из 3» (рис. 3.28). У ньому виберіть 

заголовок, підзаголовок  та колонку, з якої слід брати підписи для створення 
легенди. Натисніть «Завершить». 

 

Рис. 3.28. Вікно «Создать легенду - Шаг 3  из 3»   
Ви отримаєте легенду вибраних Вами прошарків (рис. 3.29).  
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Рис. 3.29 Зразок картографічної легенди 
7. Створення звіту. Звіт становить собою набір вікон певного змісту та 

розміру, необхідних для документування. Як вікна Звіту можуть бути використані 
вікна Карти, списків, легенди та ін.(малюнки, таблиці баз даних).  
Відкрийте на екрані усі вікна карти, картографічної легенди та списки, які 
необхідно вивести у Звіті. 

Натисніть «Окно>Новый отчет» (рис. 3.30). 

 

Рис. 3.30. Діалог «Окно>Новый отчет» 
З’явиться вікно «Новое окно отчета» (рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. Вікно «Новое окно отчета» 
Виберіть у ньому «Каждое открытое окно в своей рамке». Розмістіть вікна у 

зручному для Вас положенні. В результаті Ви маєте отримати приблизно такий 
Звіт (рис. 3.32). 
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Рис. 3.32. Зразок звіту 
 

Більше інформації представлена у джерелі [7]. 
 

 
 

§ ІІ. СКЛАДАННЯ КАРТ В ГІС Golden Software Surfer 
 
 

 
Геоінформаційна система Golden Software Surfer призначена для складання 

цифрової моделі рельєфу. Поряд із географічною широьою та довготою, висота – 
важливою компонентою. Висоту точки місцевості можна визначити за 
топографічною картою (камеральні передкартографічні роботи), або за 
допомогою GPS-навігатора або спеціалізованої програми GPS Status Professional, 
яка інсталюється на гаджети із платформою Android безпосередньо на місцевості 
(польові передкартографічні роботи). 

Алгоритм роботи 
1. Формування бази даних. Після польового або камерального збіру 

інформації про поверхню, отримані дані вписуємо в таблицю яка міститиме 3 
колонки   X   Y   Z  (тобто A B C) (рис. 2.1). Таблицю можна створити у Excel або 
безпосередньо у ГІС. Допускається створити базу даних про місцевість у блакноті 
Windows, але з обов’язковим зберіганням із розширенням .txt у назві файлу. Дані 
у кожній стрічці закінчуються комою та пробілом між значеннями координат. 
Координати можна вводити географічні, геодезичні (прямокутні з топографічної 
карти) або умовні (власна система X   Y). 
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Рис. 2.1. Зразок електронного звіту 

Таблицю зберігаємо в файл з розширенням  .dat 

2. Формуємо регулярну сітку. Для цього виберемо в рядку головного 

меню програми пункт «GRID» а потім меню «Data….» (рис. 2.2) 

 
Рис. 2.2. Грідізація даних. 

У зявившомуся вікні обираємо нашу таблицю, яка повинна бути збережена 

в файл з розширенням .dat (sheet1.dat) і натискаємо OK (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Знаходження файлу електронного звіту 

Після натиснення кнопки OK з’явиться вікно в якому необхідно буде 

обрати параметри нашої таблиці (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Вибір прийомів інтерполяції даних (рекомендовано нічого не 

змінювати) 

В пункті «Data Columns» в рядках Х: ; Y: ; Z: обираємо яка з колонок в 

раніше-створеній нами таблиці буде відповідати координатам X,Y,Z, відповідно. 

В пункті «Gridding Method» важливо обрати метод побудови сітки 

«Kriging», як вказано на малюнку. 

В пункті «X Direction і Y Direction» встановлюємо мінімальні і максимальні 

значення а також через скільки будуть проінтерпульовані горизонталі.  

3. Будуємо горизонталі по даним таблиці. Для цього обираємо в рядку 

головного меню програми пункт «MAP» а потім меню «contuor….». програмою 

файл, який матиме таку саму назву як і таблиця, але з  розширенням GRD (рис. 

2.5.). 
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Рис. 2.5. Вибір GRD-файлу. 

          Після натиснення OK з’явиться вікно в якому можна вибрати параметри 

майбутньої карти (рис. 2.6): 

 
Рис. 2.6. Вибір параметрів карти 

Моделюємо параметри карти: 

 в колонці Level обираємо висоту з якої починатиметься і 

закінчуватиметься наша карта; 

 в колонці Line обиремо колір ліній якими будуть наведені горизонталі; 

 в колонці Fill обираємо колір, яким буде зафарбовано відповідні 

інтервали висот. Цей пункт буде активізовано якщо обрати пункт Fill 

Conturs; 

 в колонці Label обиремо які горизонталі необхідно підписати; 

 в колонці Hach обираємо параметри напрямних рисок висот, їх 

напрямок, довжину, на яких горизонталях позначати. 

Після того обиремо всі необхідні параметри і натиснемо OK, з’явиться 

контури наших горизонталей в робочому вікні програми (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Карта топографічної поверхні 

4. Будуємо світло-тіньве зображення за даними таблиці. Для цього 

обираємо в рядку головного меню програми пункт «MAP» а потім підпункт  

меню «Shaded Relief…. (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Вибір опції візуалізації даних 

Задаємо парметри горизонтального і вертикального нахилу сонця, 

натискаємо ОК і одержимо світло-тіньове зображення рельєфу (рис. 2.9): 

 
Рис. 2.9. Тіньова карта топографічної поверхні 

5. Будуємо 3D модель за даними таблиці. Для цього обираємо в рядку 

головного меню програми пункт «MAP» а потім підпункт  меню «Surfase Plot….». 

Візуалізується 3-Dмодель (рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. 3-D карта топографічної поверхні 

За опціями рис.2.8 можна виставити маштабну лінійку Scale Bar та вивести 
багато інших геопросторових моделей: карту водостоків, профілів, рух 3-D карти 
за вісями тощо. 

Все це надасть повну уяву про моделюючу топографічну поверхню в цілях 
рекреації, туризму та проектування природоохоронних та природозаповідних 
заходів на території національних природних парків. 

 

§ ІІІ. АЛГОРИТМ КАРТОГРАФУВАННЯ В GOOGLEMAP 

 

1. Google Мої карти. 

За допомогою сервісу "Мої карти" можна створювати власні карти, ділитися 

ними і публікувати їх в Інтернеті.  

В Моїх картах можна виконувати наступні дії: 

 створювати карту. 

 додавати на карту лінії, фігури або маркери; 

 імпортувати на карту назви місць, адреси та координати; 

 додавати і видаляти шари, щоб приховувати або відображати об'єкти; 

 змінювати стиль об'єктів на карті, позначаючи їх забарвленням, 

маркерами і лініями різної товщини. 

2. Як створити або відкрити карту. 

При вході в сервіс "Мої карти" можна відкрити існуючу карту або створити 

нову. 

Як створити карту. 

 Відкрийте Google Мої карти. 

 Натисніть кнопку Створити нову карту. 

 Увійдіть в систему зі своїми аккаунтом Google, щоб карта збереглася 

в ньому. 

Створити карту можна також після входу в сервіс. 

 Натисніть кнопку на панелі ліворуч. 
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 Натисніть Нова карта. 

Як присвоїти карті  назву. 

Орієнтуватися в списку карт буде набагато простіше, якщо надається кожна 

назва і опис. 

 Створіть карту в сервісі. 

 Натисніть Карта без назви в лівому верхньому кутку. 

 Введіть назву та опис карти. Ці дані будуть відкриті, коли наступного 

разу відкрити цю карту або надається доступ до неї іншим користувачам. 

Як відкрити карту. 

 Відкрийте Google Мої карти. 

 Натисніть кнопку Відкрити карту. 

 Увійдіть в систему зі своїм обліковим записом Google. 

 З'явиться список створених карт. На сусідній вкладці будуть 

перераховані карти. 

 Двічі натисніть на назву потрібної карти. 

3. Заміна базової карти. 

Зовнішній вигляд карти можна миттєво змінити, вибравши один з 9 варіантів 

(включаючи базову карту Google). На багатьох з них приховані найменування і 

кордони, тому об'єкти, що створюються будуть більш помітними. 

Як змінити базову карту. 

 Відкрийте нову або існуючу карту. 

 На панелі зліва знайдіть напис "Базова карта" і натисніть на 

розташований поруч значок стрілки dropdown arrow. 

 Щоб побачити опис стилю, наведіть курсор миші на зменшене 

зображення. 

 Натисніть на нього, щоб змінити базову карту. 

4. Як додавати місця на карту. 

Можна самостійно наносити на карту місця, а також додавати їх прямо з 

результатів пошуку. 

Як додати місце з результатів пошуку. Можна знайти певне місце, 

наприклад готель або музей, а потім додати його на карту: 

 Створіть нову карту або відкрийте існуючу. 

 Виберіть потрібний шар на панелі ліворуч. Він буде відзначений 

синьою смугою. 

 Знайдіть компанії, адреси або пам'ятки для додавання на карту. На 

панелі шарів з'являться результати пошуку. Вони будуть також відзначені 

на карті зеленими маркерами. 

 Натисніть на результат в списку або на карті. Потім натисніть Додати 

на карту. 

Щоб видалити результати пошуку, натисніть на значок X над ними. На один 

шар можна додати до 2000 об'єктів. 

Як додати місце на карті. 

 Створіть нову або відкрийте існуючу карту. 
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 Виберіть потрібний шар на панелі ліворуч. Він буде відзначений 

синьою смугою. 

 На панелі інструментів натисніть значок (Додавання маркера). 

Курсор набуде вигляду маркера із позначкою "+". 

 Натисніть на карту там, де потрібно розмістити маркер. 

 Введіть назву та опис місця. 

 Виберіть Зберегти або натисніть клавішу Enter. 

Як подивитися детальну інформацію про маркер. 

 Створіть нову карту або відкрийте існуючу. 

 Виберіть маркер на панелі ліворуч або на карті. Навколо нього 

з'явиться білий кружок. 

 У вікні буде назва об'єкта, а також інша інформація. 

5. Як додавати лінії і фігури. 

Для позначення на карті маршруту, межі власності або  - це робиться за 

допомогою ліній і фігур. Ці об'єкти можна нанести на карту таким чином: 

 Відкрийте нову або існуючу карту. 

 Виберіть потрібний шар на панелі ліворуч. Він буде відзначений 

синьою смугою. 

 Натисніть на значок  (draw a line or shape) на панелі інструментів. З 

його допомогою ви можете нанести на карту лінію, фігуру або маршрут. 

 Покажчик миші прийме форму знака "+". Встановіть його в 

потрібному місці на карті і натисніть кнопку миші один раз. 

 Намалюйте лінію або фігуру, зазначивши на карті всі її ключові 

точки. Якщо вам потрібна лінія або фігура складної форми, використовуйте 

велику кількість точок. Щоб змістити область перегляду, затисніть ліву 

кнопку миші і перетягніть зображення. 

 Щоб завершити лінію, двічі натисніть на останню точку. Щоб 

завершити фігуру, натисніть на вихідну точку. 

 Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter. 

Прокладання маршруту: 

 Натисніть на значок  (draw a line or shape) під рядком пошуку. 

 Додайте один з варіантів маршруту: для водія, велосипедиста або 

пішохода. На карті з'явиться новий шар. 

 Щоб відзначити початкову точку, натисніть кнопку миші один раз. 

 Відзначте всі основні точки маршруту. Чим більше точок ви вкажете, 

тим точніше буде маршрут. Щоб пересунути карту під час малювання, 

натисніть ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістіть курсор в кут карти. 

 Щоб завершити нанесення маршруту, натисніть на відправну точку. 

6. Як зберігати маршрути в Моїх картах. 

Зберігати автомобільні, велосипедні та пішохідні маршрути, діліться ними 

або звірятися з ними в дорозі за допомогою програми "Мої карти" для Android. 

 Відкрийте нову або існуючу карту в сервісі Мої карти. 
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 Натисніть піктограму маршруту  на панелі інструментів. 

 Вкажіть пункт відправлення та призначення. Треба зазначити 

додаткові точки, натиснувши Додати пункт призначення. 

 Щоб змінити засіб пересування, натисніть  (На автомобілі). 

Щоб переглянути вказівки до маршруту, натисніть меню  і виберіть По 

кроках. 

Щоб змінити маршрут, натисніть на нього один раз. Потім наведіть курсор 

миші на лінію і перетягніть білу точку. Щоб видалити білу точку, натисніть на неї 

двічі. 

Щоб змінити пункт призначення, наведіть на нього курсор миші і натисніть 

значок редагування. 

Щоб видалити пункт призначення, наведіть на нього курсор миші і 

натисніть . 

7. Як додавати на карту фотографії та інші елементи. 

Після створення карти в сервісі на неї можна додавати додаткові елементи. 

Що можна додавати: 

 Фото і відео. 

 Адреси сайтів, опису і ціни ваших товарів або послуг. 

 Інформацію про місця на карті. 

Як додавати і змінювати елементи 

 Відкрийте карту в Моїх картах. 

 Натисніть на маркер, фігуру або лінію. У вікні натисніть Змінити edit 

. 

 Щоб додати на карту текст, введіть його у вікні. 

 Щоб додати фотографію або відео, натисніть на значок камери . 

 Виберіть, як додати елемент. Якщо потрібно розмістити ще один, 

натисніть +. А за допомогою кнопки "Видалити" можна відмовитися від 

недоречного елемента. 

 Натисніть Зберегти. 

Дані в таблиці зміняться автоматично. 

8. Як імпортувати дані на карту. 

Можна одночасно імпортувати велику кількість географічних даних на 

карту.  

Крок 1. Як підготувати дані. 

 Завантажити файли CSV, TSV, KML, KMZ, GPX, XLSX або 

електронні таблиці з Google Диска. 

Примітка. Імпортується не більше одного файлу на шар. Файл може містити до 

2000 рядків. 

Крок 2. Як імпортувати дані. 

 Відкрийте Мої Карти на комп'ютері. 

 Виберіть нову або існуючу карту. 

 На панелі зліва вкажіть шар, на який хочете додати дані. 
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 Натисніть Імпорт. Ви можете завантажувати файли CSV, TSV, KML, 

KMZ, GPX, XLSX або електронні таблиці з Google Диска. 

 Перетягніть файл з папки на комп'ютері або виберіть таблицю на 

Google Диску або одну з Моїх карт. 

 Додайте файл, натиснувши кнопку Виберіть файл для 

завантаження. 

 Відзначте всі стовпці, що містять адреси або координати місць. 

 Натисніть Продовжити. 

 Відзначте стовпець, що містить назви місць. 

 Натисніть Готово. 

Місця будуть автоматично додані на карту. Їх можна побачити всписку 

позначень зліва. 

9. Як змінити стиль об'єкта. 

Одна з переваг Моїх карт - зручні способи представлення даних. Наприклад, 

можна виділити цікаві місця в новому місті різними кольорами: одним відзначити 

водоспади, іншим – геологічні об’єкти, третім - пам'ятки. 

Стилі маркерів, ліній і фігур. Можна ввибрати стиль для окремого об'єкта 

або відразу для всього шару. 

Cтиль шару. 

1. Відкрийте нову або існуючу карту. 

2. Виберіть потрібний шар. 

3. Натисніть на посилання (Стиль) під назвою шару. 

4. У спадному меню "Згрупувати" виберіть стиль для об'єктів шару: 

 Стандартний стиль. Всі об'єкти будуть виглядати однаково. При 

цьому одночасно змінюється колір всіх об'єктів і форму всіх маркерів. 

 Певні в діапазоні кольору і літери. Всім маркерами будуть 

присвоєні різні літери і кольору. Значок маркера можна буде змінити. 

 Індивідуальний стиль. Кожен об'єкт можна буде стилізувати 

окремо. 

 Стилі стовпців. Можна  стилізувати об'єкти, об'єднані в таблиці по 

будь-якою ознакою. Виберіть стовпець, що містить цю ознаку, а потім 

перейдіть на потрібний стиль. 

* Діапазон. Дані можна розділити максимум на 8 груп - це 

особливо зручно для чисел. Потім їх можна забарвити в різні відтінки 

одного кольору або в різні кольори. 

* Категорії. Дані будуть згруповані за загальними ознаками. 

Групи будуть потім відсортовані за кількістю об'єктів в кожній з них. 

5. Виберіть колір, ширину лінії або форму маркера. Щоб переглянути 

додаткові варіанти значків маркера, натисніть кнопку Ще. Також можна 

використовувати власні значки. 

Визначивши стиль шару, можна змінити зовнішній вигляд окремих об'єктів. 

Стиль окремих маркерів, ліній і фігур. 

 Відкрийте нову або існуючу карту. 
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 На панелі ліворуч виберіть потрібний об'єкт. 

 Натисніть кнопку  (Color) і виберіть колір і форму значка. 

Назви маркерів, ліній і фігур.  

Якщо необхідно, на карту можна вивести назви всіх об'єктів. 

 Відкрийте нову або існуючу карту. 

 Виберіть потрібний шар. 

 Натисніть  (Стиль) під назвою шару. 

 У спадному меню "Налаштувати ярлики" виберіть, які з них повинні 

відображатися на карті. 

10. Як створювати користувацькі значки. 

Можна вибрати стандартні значки для міток або додати свої власні. 

Наприклад, щоб відзначити аншлаг на карті, можна використовувати його 

логотип. 

Як додати користувача значок. 

 Переконайтеся, що ви увійшли в свій аккаунт Google. 

 Відкрийте потрібну карту в сервісі Мої карти. 

 На панелі зліва вкажіть шар, на який хочете додати значок. Треба 

проконтролювати, що шар містить хоча б одну мітку. 

 Наведіть покажчик миші на мітку, розташовану на панелі ліворуч. 

Натисніть на значок  (Color). 

 Натисніть кнопку Ще. 

 У вікні, натисніть користувача значок. 

 Натисніть Посилання на зображення. 

 Вставте посилання на загальнодоступне зображення. 

 Натисніть Вибрати. 

 Натисніть ОК. 

Розмір і колір значка, а також посилання на нього. 

URL призначеного для користувача значка повинен бути чинною 

посиланням. Можна завантажити файл будь-якого розміру в форматі .jpg, .png, 

.bmp або .gif на сайт з зображеннями, наприклад imgur.com. Ваш значок буде 

автоматично масштабований до розміру 32 x 32 пікселя. 

Якщо потрібен значок з прозорим фоном, створіть його в колірному режимі 

RGB. Зображення з прозорим фоном, створені в індексованих режимі, не 

підтримуються. 

Примітка. Призначені для користувача значки доступні тільки при роботі з 

тією картою, на яку їх додали. Вони не зберігаються в списку значків для 

подальшого використання. 

11. Як видаляти об'єкти з карти. 

Можна видалити маркер, лінію або фігуру з карти декількома способами. 

Як видалити об'єкт з карти. 

Виберіть об'єкт, який хочете видалити, і натисніть на значок (кошик). 

Як видалити шар. 
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 На панелі зліва натисніть значок  (dropdown arrow). 

 Виберіть пункт Видалити цей шар. 

Як видалити карту. 

Натисніть на значок меню . 

Виберіть пункт Видалити цю карту. 

Якщо карта відкрита в вашому браузері, ви можете не помітити, що вона 

віддалена, поки не відновите сторінку. Також зверніть увагу, що процес 

видалення карти займає кілька хвилин. 

Як видалити дані з таблиці. 

Щоб видалити з таблиці рядок або стовпець, виконайте наступні дії: 

 Увійдіть в обліковий запис Google і відкрийте потрібну карту в 

сервісі Мої карти. 

 На панелі ліворуч виберіть шар, який ви хочете змінити. 

 Натисніть на значок меню . 

 Виберіть пункт Відкрити таблицю даних. 

 Виділіть потрібний рядок або стовпець. 

 Для видалення рядка натисніть на праву кнопку миші і виберіть 

Видалити рядок. 

 Для видалення стовпця натисніть на стрілку розкривного меню  

(dropdown arrow) та виберіть Видалити стовпець. 

Не можна видаляти стовпці, які містять інформацію про мітки. 

Дистанційні маркери, лінії і фігури будуть зберігатися в пам'яті сервісу до 

тих пір, поки ви не закриєте карту. Після цього їх можна буде відновити. 

Як скасувати видалення об'єкта 

Щоб скасувати видалення об'єкта, натисніть Ctrl + Z (Windows), + Z (Mac 

OS) або кнопку  (Скасувати) -  undo. Відновити вилучену карту або шар можна. 

12. Як змінювати, переносити і об'єднувати дані. 

Змінювати дані про об'єкти можна або на самій карті, або в таблиці. 

Як змінювати дані. 

Можна змінювати як додані, так і імпортовані дані. Для цього: 

 Увійдіть до свого облікового запису Google. 

 Відкрийте потрібну карту в сервісі Мої карти. 

 На панелі зліва натисніть значок меню навпроти шару, який хочете 

змінити. 

 Натисніть Відкрити таблицю даних. 

 Натисніть на осередок, щоб змінити зазначені в ній дані. 

 Щоб закрити таблицю, натисніть на значок X у верхньому правому 

кутку. 

Натисніть об'єкт на мапі. Відкриється вікно з оновленими даними. 

Якщо нам не вдасться знайти на карті вказаний об'єкт, в таблиці з'явиться 

значок . 

Як змінювати лінії і фігури 



   32 

Завжди можна змінити створені лінії і фігури, додаючи або видаляючи 

точки. Ось як це зробити: 

 Увійдіть до свого облікового запису Google і відкрийте потрібну 

карту в сервісі "Мої карти". 

 Натисніть на лінію або фігуру (або виберіть її на панелі шарів). 

 Натисніть на напівпрозорий гурток між точками і перетягніть його на 

потрібне місце. 

Як об'єднувати фігури. 

 Щоб об'єднати суміжні або пересічні фігури, виконайте наступні дії: 

 Утримуючи клавішу Shift, виділіть потрібні фігури на карті або на 

панелі шарів. 

 Натисніть на вільну ділянку карти правою кнопкою миші (або лівої, 

утримуючи клавішу Ctrl). 

 Виберіть потрібний пункт меню: 

* "Об'єднати форми" - для створення однієї фігури з декількох обраних; 

* "Створити пересічні форми" - для перетворення пересічних областей в 

фігури. 

Як переміщати об'єкти на мапі 

Щоб перемістити лінію, фігуру або маркер, виконайте наступні дії: 

 Виберіть об'єкт на карті або на панелі шарів. 

 Натисніть на об'єкт ще раз і, не відпускаючи кнопку миші, 

перетягніть його. 

Примітка. Можна скасувати більшість змін, натиснувши Ctrl + Z (Windows), 

+ Z (Mac OS) або кнопку  "Скасувати". 

13. Автоматична таблиця об'єктів. 

Всі дані окремого шару автоматично додаються в таблицю. Це допомагає 

зорієнтуватися у великій кількості об'єктів, нанесених на карту. 

Як додавати дані 

 Відкрийте нову або існуючу карту. 

 Виберіть потрібний шар. 

 Натисніть кнопку . 

 Натисніть Відкрити таблицю даних. 

 Якщо необхідно додати в неї стовпець, натисніть на значок у 

спадному меню і виберіть пункт Вставити стовпець праворуч. 

 Вкажіть назву стовпчика і тип даних. Натиснувши два рази на 

кожному осередку, додайте потрібні відомості. 

 Щоб зберегти зміни, натисніть клавішу Enter. 

Як управляти даними 

Відомості в таблиці оновлюються автоматично, коли ви змінюєте їх в 

інформаційному вікні об'єкта (і навпаки). 

Щоб знайти об'єкт в таблиці даних, натисніть відповідний маркер на карті. 

При цьому він також буде виділено жовтим кольором на панелі ліворуч. 
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Щоб виконати пошук по таблиці або відфільтрувати її, введіть запит у 

рядку пошуку над таблицею. З'являться тільки ті осередки, які відповідають 

запиту. Об'єкти на карті будуть відображатися без змін. 

Щоб відсортувати дані стовпчика від А до Я або навпаки, виберіть 

потрібний варіант у спадному меню dropdown arrow. Порядок даних в інших 

шпальтах також зміниться. 

14. Як працювати з шарами. 

За допомогою шарів можна впорядковувати місця, лінії і фігури, 

приховувати і відображати дані, а також змінювати їх стилі.  

 Щоб створити шар, натисніть кнопку Додати шар. За замовчуванням 

на новій карті є один шар. Всього їх може бути не більше десяти. Врахуйте, 

що для кожного доданого на карту маршруту створюється окремий шар. 

 Щоб приховати шар, зніміть прапорець поруч із його назвою. Після 

цього колір назви зміниться на сірий, а весь вміст шару (маркери, лінії, 

фігури) не буде видно на карті. 

 Щоб відобразити шар, встановіть прапорець або натисніть на назву 

шару. 

 Щоб видалити шар, спочатку виберіть його на панелі ліворуч. Шар 

буде відзначений синьою смугою. Потім натисніть на значок стрілки і 

виберіть пункт Видалити цей шар. Відновити віддалений шар можна. 

Як переносити дані на шарі. 

В Моїх картах можна швидко переміщати об'єкти в межах одного шару. 

Просто натисніть на маркер, лінію або фігуру і перетягніть в потрібне місце. 

Як переміщати дані між шарами. 

Щоб перенести об'єкт з одного шару на інший, просто натисніть на маркер, 

лінію або фігуру і перетягніть в потрібне місце. Зверніть увагу на наступне: 

 Не можна перенести об'єкт на шар з маршрутами. 

 Можна переміщати об'єкти між шарами, для яких обрано такі стилі: 

"Індивідуальний" або "Певні в діапазоні кольору і букви". Ви також можете 

переносити об'єкти на шари зі стилями "Стандартний" і "Діапазон". Однак 

перетягнути щось з цих шарів на інші не можна. Якщо випадково 

помістили об'єкт на якійсь із цих шарів, дія можна скасувати. 

 Переконайтеся, що на шарі, куди переносите об'єкт, є стовпець з 

відповідною інформацією. Якщо немає, то спочатку додайте необхідний 

стовпець, а потім перетягніть об'єкт. Наприклад, у вас є шар "Улюблені 

ресторани", де вказані назви, адреси і цінові категорії. Якщо додаєте новий 

ресторан на цей шар, у нього повинні бути заповнені всі ці дані. 

15. Вимірювання відстані і площі. 

Мої карти дозволяють виміряти відстань (довжину ліній) і площа (всередині 

фігур). Наприклад, ви можете дізнатися дистанцію між Києвом і Львовом, 

зазначивши на карті відповідну траєкторію. 

Вимірювання відстані і площі. 

 Відкрийте карту. 
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 Натисніть на значок лінійки на панелі інструментів. 

 Курсор прийме форму знака "+". Помістіть його у вихідну точку і 

натисніть ліву кнопку миші. 

 Намалюйте лінію або фігуру, зазначивши на карті інші точки. 

 Щоб перемістити карту, затисніть ліву кнопку миші і пересуньте 

курсор в потрібному напрямку. 

 Щоб завершити створення лінії, натисніть на кінцеву точку двічі. 

Щоб завершити створення фігури, натисніть на вихідну точку. 

 На карті з'явиться відстань, виділене синім кольором. Якщо ви 

нанесли на карту фігуру, ви також дізнаєтеся її площу. 

Одиниці виміру. 

Залежно від країни, дані відображаються в одиницях англійської або 

метричної системи вимірів: 

 в футах / квадратних футів або метрах / квадратних метрах, якщо 

карта наближена; 

 в милях / квадратних милях і кілометрах / квадратних кілометрах, 

якщо карта віддалена. 

16. Як управляти картами на Google Диску. 

Можна переглядати на Google Диску карти, створені вами і отримані від 

інших користувачів. Тут ними можна управляти так само, як документами, 

таблицями та презентаціями Google. 

Як створити або відкрити карту. 

Щоб створити карту на Google Диску, виконайте наступні дії: 

 Увійдіть до свого облікового запису Google. 

 Відкрийте Google Диск. 

 Натисніть Створити> більше> Google Мої Карти. 

Щоб відкрити існуючу карту з Моїх Карт: 

 Відкрийте Google Диск. 

 Відкрийте папку Мій Диск. 

 Двічі натисніть на карту, яку хочете відкрити. 

Щоб видалити карту з Google Диска: 

 Відкрийте Google Диск. 

 Знайдіть карту і натисніть на неї один раз. 

 У правому верхньому кутку сторінки натисніть кнопку  

(Видалити). 

Якщо видалити карту з Google Диска, вона потрапить до Кошику, звідки її 

можна відновити або видалити назавжди. Поки карта знаходиться в кошику, вона 

відображається в Моїх Картах. Якщо видалити карту з Моїх карт, її не можна 

буде відновити на Диску. 

Як поділитися картою. 
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 На Диску можна налаштувати видимість карт. Будь-які зміни, внесені 

в настройки доступу на Google Диску, автоматично застосовуються в Моїх 

Картах. 

 Відкрийте Google Диск. 

 Знайдіть карту і натисніть на неї один раз. 

 У верхній частині сторінки натисніть кнопку Відкрити доступ до 

об'єкта  (Share). 

 У нижньому полі введіть адреси електронної пошти людей, з якими 

хочете поділитися картою. Ви можете вказати електронну адресу, список 

розсилки або ім'я з Google Контактів. 

 Виберіть для кожного користувача рівень доступу: Читання або 

Редагування. Третій варіант, Коментування, аналогічний рівню Читання. 

 (Необов'язково) Щоб поділитися картами з великою кількістю людей, 

виберіть варіант Увімкнути доступ по посиланню. 

Як змінити назву або опис карти. 

 Змінити назву або опис карти можна як в Моїх картах, так і на Google 

Диску. Будь-які зміни, внесені вами в одному сервісі, автоматично 

відбиваються в іншому. 

 Відкрийте Google Диск. 

 Знайдіть карту і натисніть на неї один раз. 

 Щоб змінити назву карти, натисніть Інші дії . Виберіть 

Перейменувати. 

 Щоб змінити опис карти, натисніть кнопку Інші дії . Виберіть 

Показати властивості. 

Як систематизувати карти 

Google Диск спрощує цю задачу. Наприклад, можна зберігати в окремій 

папці карти з маршрутами подорожей. Щоб швидко знайти карту, введіть у вікні 

пошуку будь-яке слово з її назви. 

Як видалити карту 

Якщо видалити карту з Google Диска, вона потрапить до Кошику, звідки Ви 

зможете відновити або видалити назавжди. Поки карта знаходиться в Кошику, 

вона буде відображатися в Моїх картах. Якщо видалити карту з Моїх карт, її не 

можна буде відновити на Диску. 

Важлива інформація 

 Обсяг сховища. Карти, як і документи, таблиці та презентації Google, 

не займають простір на Диску. 

 Офлайн-синхронізація. Карти доступні тільки на Google Диску в 

Інтернеті. Їх неможливо синхронізувати для роботи в офлайн-режимі. 

 Зміна власника. Під час налаштування спільного доступу на Google 

Диску не можна вказати іншого власника карти. 

17. Як змінювати карти і додавати на них нові місця за допомогою 

пристрою Android. 
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Користувачі смартфонів і планшетів Android можуть змінювати і видаляти 

карти, а також швидко і легко додавати на них нові місця. 

Додавання місця 

Як додавати місця за допомогою пошуку. 

 Відкрийте Google Мої карти і перейдіть до ділянки, де потрібно 

внести зміни. 

 Натисніть на вікно пошуку в верхній частині екрана і введіть адресу 

або назву, за яким можна знайти потрібне місце. 

 Натисніть на нього. 

 В меню під розділом відомостей виберіть Додати на карту. 

 Натисніть "Зберегти" у верхній частині екрану. 

Як додати на карту ваше поточне місце розташування. 

 Відкрийте Google Мої карти і перейдіть до ділянки, де потрібно 

внести зміни. 

 У нижній частині екрана натисніть "Додати", "Місце", а потім 

Вибрати місце. 

 Натисніть "Зберегти" у верхній частині екрану. 

Як знаходити і додавати місця безпосередньо на карт.і 

 Відкрийте Google Мої карти і перейдіть до ділянки, де потрібно 

внести зміни. 

 У нижній частині екрана натисніть "Додати". 

 Перетягуйте карту, поки маркер не опиниться там, де потрібно. 

 Внизу на екрані натисніть Вибрати місце. 

 Натисніть "Зберегти" у верхній частині екрану. 

Як змінити інформацію про місце. 

 Відкрийте Google Мої карти і перейдіть до ділянки, де потрібно 

внести зміни. 

 Натисніть на значок "Місце". 

 У нижній частині екрана натисніть "Змінити". 

 Натисніть "Назва" і внесіть потрібні зміни, а потім виберіть "Далі". 

 Натисніть Опис, якщо його потрібно відредагувати. 

 Натисніть "Готово". 

 Вгорі праворуч натисніть "Зберегти". 

Як змінити розташування об'єкта. 

 Відкрийте Google Мої карти і перейдіть до ділянки, де потрібно 

внести зміни. 

 Виберіть місце, положення якого ви хочете змінити. 

 Натисніть "Змінити", щоб відкрити розділ редагування. 

 Потім знову натисніть "Змінити" в верхній частині екрану. 

 Перетягуйте карту, поки маркер не опиниться там, де потрібно. 

 Внизу на екрані натисніть Вибрати місце. 

 Вгорі праворуч натисніть "Зберегти". 
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Як видалити маркер. 

 Відкрийте Google Мої карти і перейдіть до ділянки, де потрібно 

внести зміни. 

 Виберіть місце, яке потрібно видалити. 

 У нижній частині екрана натисніть "Змінити". 

 Виберіть Видалити> ОК. 

Як змінити або видалити карту. Як змінити назву або опис карти. 

 Відкрийте Google Мої карти. 

 Натисніть "Властивості" поруч з назвою карти, яку потрібно 

відредагувати. 

 У нижній частині екрана натисніть "Змінити". 

 Натисніть Назва і внесіть потрібні зміни. 

 Виберіть Опис, якщо його потрібно відредагувати. 

 Натисніть "Зберегти" у верхній частині екрану. 
 
 

 
§ IV. РОБОТА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

КАТАЛОГУ КООРДИНАТ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ГЕОДЕЗИЧНІЙ 
СИСТЕМІ КООРДИНАТ УСК-2000 

 
 
Геодезичні координати знімаються дистанційними методами (GPS та 

тахеометрією). Отримані дані потребуть комп’ютерної обробки для формування 
каталогу геодезичних координат. Для забезпечення відповідного технологічного 
процесу потрібна робота наступних програмних комплексів: 

1. Програма розрахунку прямої геодезичної задачі (рис. 4.1). програма 
дозволяє отримати координати другої точки на місцевості, знаючи при 
цьому лише координати першої точки, значення азимуту на другу точку 
та відстані між ними. 

 
 

Рис. 4.1. Діалогове вікно «Пряма геодезична задача на сфері». 
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2. Програма зворотньої геодезичної задачі (рис. 4.2). Програма дозволяє 
визначити відстань між пунктами на місцевості, а також прямий та 
зворотній азимути. 

 

 
 

Рис. 4.2. Діалогове вікно «Зворотня геодезична задача на сфері». 

 
3. Програма розрахунку найкоротшої відстані «Ортодромія» (рис. 4.3) є 

аналогічною до зворотної геодезичної задачі, але із підвищеною 
точністю розрахунків. 

 
 

Рис. 4.3. Діалогове вікно програми «Ортодромія». 

 
4. Програма підбору номенклатури топографічних карт (рис. 4.4). 

дозволяє автоматично підібрати номенклатуру для створеної карти 
національного природного парку як на площині так й на сфері. Це 
полегшує роботу із камерального визначення і розрахунку координат 
крайніх точок топографічного плану різних масштабів. 
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Рис. 4.4. Діалогове вікно програми «Підбір номенклатури карт». 

 
5. Програма «Трансформатор координат» (рис. 4.5) дозволяє 

активізацію геоприв’язки карт до формату ГІС MapInfo і може 
перетворювати координати з географічних до геодезичних та ще і в 
різних геодезичних датумах. 

 
 

Рис. 4.5. Діалогове вікно програми «Переобчислення координат». 
 

6. Програма розрахунку площі (рис. 4.6) дозволяє вирахувати площу 
ділянки Парку за прямокутними умовними координатами. 

7.  
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Рис. 4.6. Діалогове вікно програми «Визначення площі полігону за координатами 

його вершин». 

 
8. Програма обробки цифрового тахеометричного знімання місцевості 

GeoTools (рис. 4.7) дозволяє обчислювати прямі та обернені геодезичні 
координати на площині, містиць журнал тахеометрично, теодолітної, 
нівелірної зйомки та їх прийомів – різних засічок (горизонтальні та 
вертикальні кути при зймки висоти дерев, також визначає площі лісових 
ділянок, автоматично обчислує дирекційні кути та румби. 

 

 
 

Рис. 4.7-а. Діалогове вікно програми «Тахеометричної зйомки місцевості». 

 

 
 

Рис. 4.7-б. Діалогове вікно програми «Розрахунок площі». 
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Рис. 4.7-в. Діалогове вікно програми «GeoTools». 

 
Для збору геодезичної координатної інформації пропонується бюджетний 

програмний комплекс GPS Status & Toolbox PRO v 7.1.142 (для Android), який з 
високою точність знімає географічні координати та висоти (та інформація, що 
необхідна для роботи ГІС GS Surfer) (рис. 4.8.). 

 

 
 

Рис. 4.8. Робота програми GPS Status & Toolbox PRO v 7.1.142 на смартфоні. 

 

Таким чином весь комплекс інструментарію дозволяє скласти каталог 

координат поворотних точок, основних реперних знаків (межевих знаків) на 

території національного природного парку. 
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Процедура роботы с тахеометрами серії NIKON DTM/NPL-332/352, DTM502 

 

Для високоточного знімання місцевості парку небхідно набути основи 

роботи з цифровими тахеометрами. 

 

Процедура роботи з тахеометрами серії NIKON DTM/NPL-332/352, 

DTM502 

Послідовність роботи на станції з тахеометрами NIKON є досить простий, а 

зручний, інтерфейс практично виключає помилки при уведенні даних, досить 

додержуватися вказівок і підказками на екрані приладу.  

Після включення приладу (клавіша PWR) і 

ініціалізації вертикального кола (качніть зорову трубу 

вниз), створіть або відкрийте існуючий проект для запису 

даних. Для цього по клавіші MENU увійдіть у головне 

меню й потім увійдіть у меню проектів, вибравши 

[1.Проекти] і нажавши [ENT] .  

На екрані з'явиться список проектів. Для відкриття 

вже існуючого проекту, установите на назву проекту 

курсор і натисніть клавішу [ENT]. Для створення нового 

проекту натисніть програмну клавішу [Созд.] (клавіша [MSR1]).  

Оголошення станції й уведення її параметрів. 

Тахеометри Nikon дозволяють оголосити станцію декількома способами, до них 

ставляться станція на відомій крапці й невідомій крапці - зворотна зарубка по 

двох і більше пунктах у будь-якій комбінації вимірів і т.д. 

Найбільш простий з перерахованих способів оголошення 

станції - це станція на відомому пункті. При цьому 

необхідно виконати наступні дії (І варіант):  

─ Натисніть клавішу [STN] для входу в меню 

установки приладу на станції. Далі за допомогою клавіш стрілок 

установите курсор на поле «Відома» і натисніть 

клавішу [ENT] (або відразу клавішу із цифрою 

«1»). 

─ У вікні, що з'явилося, «Уведення станції» уведіть 

ім'я станції - у поле «ST » (якщо крапки з таким 

ім'ям не існує в проекті, то з'явитися вікно уведення координат крапки) , 

висоту приладу - «HI» , а при необхідності й код 

станції - «CD». По закінченні уведення натисніть 

клавішу [ENT].  

Примітка: Для зручності користувача ім'я станції 

може бути обране зі списку - [Спис.], і потім доповнено. Наприклад, Ви 
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хочете ввести ім'я станції «ST10», Вам досить вибрати зі списку «ST», а 

потім увести «10». Також ім'я станції може бути уведене зі стека останніх 20 

використовуваних імен крапок. Якщо Ви забули ім'я станції, то можна 

скористатися функцією пошуку, для цього Вам досить 

увести в рядку «ST» символ «*» (зірочка), після це 

нажати [ENT]; з'явиться список крапок находящихся в 

проекті. 

─ У наступному меню виберіть спосіб орієнтування 

приладу  на крапку з відомими координатами – 

«По XYZ»   або по дирекционному куті «По 

Куті». Звичайно досить завжди вибирати 

орієнтацію по куті. Якщо крапка орієнтування 

вже існує в проекті, то буде автоматично 

обчислений дирекционный кут, якщо крапки 

немає в проекті, то треба буде ввести 

дирекционный кут на цю крапку. 

─ Після уведення кута з'явитися екран вимірів на «задню крапку». 

Натисніть клавішу [MSR], якщо необхідно зробити вимір відстані або 

натисніть клавішу  [ENT], для виміру тільки напрямку. 

Якщо орієнтування виконується по дирекционному куті, то необхідно ввести 

ім'я крапки, дирекционный кут на неї (наприклад, 0
0
00’00’’), навестись на 

задню крапку й нажати клавішу [ENT]. У цьому випадку рядок заголовка 

станції у форматі RDF (Raw Data Format) буде виглядати в такий спосіб: 

ST, UG4,,UG5,,1.500,123.4231, 123.4231 

F1, UG5,1.500,,0.0000,95.3910,17:26:04  

 

У наведеному рядку всі дані відділені друг від друга комами 

ST - ідентифікатор заголовка станції; 

UG4 - ім'я станції; 

UG4 - ім'я крапки орієнтування; 

1.1500 - висота інструмента; 

123. 4231 – уведений дирекционный кут на крапку орієнтування (у систему 

CREDO_DAT 3.0 не імпортується).  

123. 4231 – відлік по горизонтальному лімбі на крапку орієнтування. 

F1 - ідентифікатор виміру при колі лево на задню крапку 

1. 500 – висота відбивача 

95. 3910 – відлік по вертикальному колу 

У наведеному зразку рядка відсутні значення в третім і п'ятому полях 

(порожні місця між комами), тому що коди станції й крапки орієнтування не 

вводилися. 
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─ Далі можна приступати до виконання вимірів 

на станції, як крапок ходу, так і крапок 

тахеометрії. Процедура вимірів полягає в 

наведенні на крапку, натисканні на клавішу 

MSR, збереженні результатів (клавіша [ENT]) 

і, при необхідності, уведення даних по крапці.  У процесі імпорту даних 

у систему CREDO_DAT 3.0 й їхньої наступної обробки загальний потік 

даних вимірів на станції буде автоматично розділений на виміри, що 

ставляться до планово-висотного обґрунтування й тахеометрії. 

ІІ варіант: 

Якщо Вам не потрібні координати крапок безпосередньо в поле, то найбільш 

зручним видом «установки станції» буде «швидка» 

установка станції. 

1. Натисніть клавішу [STN] для входу в меню 

установки приладу на станції. 

2. Виберіть 3-й пункт, «Швидко»  

3. Уведіть дані по станції: ST: - номер станції (крапки стояння), HI: - Висота 

інструмента, BS: - номер крапки орієнтації (задня 

крапка ходу або одна із крапок до яких робиться 

прив'язка зворотною зарубкою), AZ: - азимут 

(дирекционный кут) на крапку орієнтації 

(примітка: при роботі з CREDO_DAT азимут 

залишається рівним 0.0000) 

4. Наведіть на задню крапку (крапку орієнтації) при 

знаходженні курсору в останньому рядку: AZ: 

5. Натисніть клавішу [ENT]. Прилад запише уведені 

дані й зробить нову установку по горизонтальному колу. 

6. Якщо потрібно провести вимір відстані на задню крапку, то після 

виконання пункту «5» проведіть вимір на неї й запишіть під відповідним 

ім'ям і з відповідною висотою відбивача.  

Існує також безліч програм для Android та симуляторів геодезичної зйомки, 

що забезпечують навчання основам геодезичноъ зйомки та правильності її 

проведення. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   45 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Д О Д А Т К И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   46 

 



   47 

 



   48 

 



   49 

 
 



   50 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
 
 
 

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. –  М.: 1997. – 64 с. 

2. Геоінформаційні системи: лабораторний практикум / уклад. : М.М. Богуненко, 

С.М. Креденцар. – К. : НАУ, 2012. – 40 с. 

3. Конвертор географических координат. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. – http://the-mostly.ru/konverter_geograficheskikh_koordinat.html 

4. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС. Учебное пособие. Изд-е 

2-е исправленное и дополненное. – М.: ООО “Библион”, 1997. – 160с. 

5. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. Справочное пособие. М.: 

1997. – 213 с. 

6. Программа перевычисления координат [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. – http://www.geodan.ru/best_prog.shtml 

7. Советы по ГИС MapInfo [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – 

http://npk-kaluga.ru/SovetyMapInfo.htm 

8. Советы по пакету визуализации  научной графики Surfer [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. – http://npk-kaluga.ru/SovetySurfer.htm 

9. Шайтура С.В. Геоинформационные системы и методы их создания. – 

Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 1997. – 253с. 

10. Справка – Мои Карты [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –  
https://support.google.com/mymaps#topic=3188329 

11. Шевченко Р. Ю. Картографічні технології в туризмі : Навчально-

методичний посібник. – К. : КиМУ, 2014. – 79 с. Режим доступу - 

http://pidruchniki.com/70829/turizm/kartografichni_tehnologiyi_v_turizmi 

12. Шевченко Р. Ю. Просторові дестинації сакральної архітектури м. Києва 

[Електронне видання] : монографія. – К., 2014. – 147 с. Режим доступу - 

http://www.history.org.ua/?libid=9694 

13.  Шевченко Р. Ю. Картографія. [Електронне видання] : підручник. – К.: 

ЦНМВ «Кий», 2015. – 230 с. Режим доступу - 

http://library.knuba.edu.ua/node/825 

14. Шевченко Р.Ю. Картографія. Опорний конспект лекцій для здобувачів 

вищої освіти галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальностей 

«туризм» та «Менеджмент туристичного бізнесу». – К. : КНТЕУ, 2015. – 59 

с. Режим доступу - 

http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2015/Shevchenko_R_Yu_Kartografiya_

Oporniy_konspekt_lektsiy_2015.pdf 

15. GPS Status & Toolbox PRO v 7.1.142 (Android) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. – http://4pda.info/news/18397/ 

 

 
 
 

http://the-mostly.ru/konverter_geograficheskikh_koordinat.html
http://www.geodan.ru/best_prog.shtml
http://npk-kaluga.ru/SovetyMapInfo.htm
http://npk-kaluga.ru/SovetySurfer.htm
https://support.google.com/mymaps#topic=3188329
http://pidruchniki.com/70829/turizm/kartografichni_tehnologiyi_v_turizmi
http://www.history.org.ua/?libid=9694
http://library.knuba.edu.ua/node/825
http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2015/Shevchenko_R_Yu_Kartografiya_Oporniy_konspekt_lektsiy_2015.pdf
http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2015/Shevchenko_R_Yu_Kartografiya_Oporniy_konspekt_lektsiy_2015.pdf
http://4pda.info/news/18397/


   51 

 
 
 

ЗМІСТ 
 
 
 
 

Вступ..................................................................................................................2 

§ І. Складання карт в ГІС MapInfo Professional…………………………….......2 

1. Ознайомлення з функціональними можливостями ГІС MapInfo. Робота з 

растровими файлами в геоінформаційній системі……………….....................2 

2. Оцифровка карти. Робота з картографічними шарами................................6 

3. Геокодування. Побудова тематичних карт. Створення легенд……………10 

§ ІІ. Складання карт В ГІС Golden Software Surfer...........................................20 

§ ІІІ. Алгоритм картографування в GoogleMap……………….........................25 

§ IV. Робота програмного комплексу для формування каталогу координат в 

українській державній геодезичній системі координат УСК-2000…..............37 

Додатки (авторські карти ПЗФ України).........................................................46 

Список використаних та рекомендованих джерел..........................................51 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



   52 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ 

 
 

ISBN 978-617-651-103-8 
 
 
 
 

Шевченко Роман Юрійович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ  
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Навчально-методичні вказівки складання карт та та обробки результатів 

геодезичних знімань для працівників відділу туризму та рекреації природно-
заповідного фонду 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Зам. № 29-16. Ум.-друк.арк. – 3,00. 
Тираж 500 екз. Підписано до друку 28.11.2016 р.  

Надруковано у поліграфічному центрі ПНВП «Київтуркартографія» 
м. Київ, вул. Йорданська, 1., оф. 12. 

Приватне науково-виробниче підприємство «Київтуркартографія» 
Тел. +38-098-030-16-81, e-mail dea-kzs@ukr.net 

 


