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АНАЛІЗ КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО
КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНИХ АТЛАСАХ
Проаналізовано розділ національних атласів зарубіжних країн
(різних років видання) та національного атласу України (2001 р.),
в якому висвітлено освітній комплекс. Досліджено показники та
способи відображення освітнього комплексу в національних атласах.
Розроблено та представлено карту «Україна. Зайняте населення
регіонів за вищою і неповною вищою освітою».
Ключові слова: картографування, національний атлас, карта,
картографування освітнього комплексу, показник картографування.
Актуальність теми. Світ навколо нас швидко змінюється.
Процеси
глобалізації,
інтернаціоналізації,
інформатизації
суспільства йдуть пришвидшеними темпами, у зв'язку з чим
відкриваються нові можливості для персонального розвитку. Одним
з найбільш актуальних аспектів життя сучасної молоді є отримання
освіти, у зв’язку з цим постають питання пов’язані з дослідженнями
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процесів розвитку економічних та соціальних систем різних рівнів.
Для дослідження змін та характерних рис, властивих цим системам,
використовують такий механізм, як моделі розвитку. Моделі можуть
мати різні форми, залишаючись у рамках п’яти загальних категорій:
словесної, графічної, інформаційної, математичної та комп’ютерної
(картографічної) [5]. Для розуміння об’єкту дослідження, в
нашому випадку, розвитку освітнього комплексу України, були
проаналізовані деякі національні атласи.
Постановка проблеми. Освітній комплекс [6] в національному
атласі Куби ст. 67-68, який був виданий в вересні 1969 року,
представлений такими картами: загальноосвітні школи (за
провінціями), в масштабі 1:1 500 000, відображено картограмою за
провінціями; наступні п’ять карт в масштабі 1 : 5 000 000 – ліквідація
неписемності; робітничо-селянська освіта; стипендіати; професійнотехнічна, педагогічна і вища освіта (за провінціями). На цих картах
використано способи картодіаграми та значків для відображення
показників картографування, на основах карт детально підписані
тільки річки. Шрифт, надто дрібний, який читається тільки зблизька.
Взагалі відсутні підписи міст і населених пунктів. Розділ «Освіта» в
національному атласі Куби значно відрізняється від інших розділів,
надто спрощені основи карт і взагалі не розробленістю та малою
кількістю карт.
В Національному атласі Сполучених Штатів Америки [9] розділ
«Socio-cultural» представлений однією картою «Higher education
Institution» в масштабі 1:7 500 000 із картами-врізками. Легенда
карти має табличну форму. Перша та друга вертикальні колонки
відображають належність навчального закладу до державного
або приватного. Третя вертикальна колонка відображає до якого
рівня належить той або інший навчальний заклад. Ці показники
відображені за допомогою кружків із зафарбуванням. Карта майже
без підписів (мінімальна кількість), для основи карти використана
світло-блакитна фарба, підписи виконані – сірою фарбою.
В національному атласі Монгольської народної республіки [8]
розділ «Освіта, наука, культура, торгівля, охорона здоров’я» освіта
представлена чотирма картами: загальноосвітні школи (масштаб
1: 6 000 000); вищі навчальні заклади, наукові установи (масштаб
1:12 000 000); середні спеціальні навчальні заклади, професійнотехнічні училища (масштаб 1:12 000 000); дошкільні установи
(масштаб 1: 6 000 000). Карти аналітичні з одним показником на
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карті, із способів зображення переважають якісний, кількісний фон
та спосіб локалізованих значків.
Спробу доволі детально картографувати освіту України станом
на 2001 р. було здійснено при створенні Національного атласу України
[7]. Карта «Розвиток освіти» на стор. 295 у масштабі 1 : 8 000 000
за допомогою аналітичних індексів розвитку освіти (відхилення
від середнього в Україні, (аналітичний індекс розраховується як
відхилення відповідного показника в регіоні від його середнього
значення по Україні)) секторами різного кольору відображає шість
показників: охоплення дошкільною, загальною, середньою освітою,
професійно-технічними навчальними закладами, студенти вищих
закладів освіти, викладачі із науковим ступенем, частка населення з
базовою, незакінченою та повною вищою освітою.
Фон карти (картограма) використана для відображення рівня
освіти населення за комплексним індексом. Комплексний індекс
розраховано на підставі синтезу показників аналітичних індексів.
При цьому виділені регіони: з низьким, нижчим від середнього,
середнім, вищим від середнього, високим рівнем освіти. Ця
карта характеризує не розвиток освіти, а рівень територіальної
концентрації (локалізації) освіти за зазначеними показниками.
Три інших карти в масштабі 1:8 000 000 на цій же сторінці
атласу характеризують рівень освіти всього населення, міського і
сільського населення. Картограмою показані особи з вищою освітою
(% від чисельності населення віком понад 10 років станом на 2001 р).
Картодіаграмними стовпчиками в відсотках станом на 1959, 1970,
1979, 1989 роки показана структура населення за освітою: вища,
незакінчена вища, середня спеціальна, середня загальна, неповна
середня, початкова та особи, що не мають початкової освіти.
Станом на 2001 рік структура населення за освітою представлена
наступним чином: повна вища, базова вища, неповна вища, повна
загальна середня, базова загальна середня, початкова загальна, не
мають початкової.
Карти в масштабі 1:8 000 000 характеризують дошкільні заклади
і мову виховання в них. Регіони з чисельністю дітей в дошкільних
закладах, відображена картодіаграмними кружками, які поділені на
6 градацій: внутрішня структура кружків дає якісну характеристику
закладів: загального розвитку, комбінованих, прогулянкових,
санаторних, компенсаційних. Обведений кружок характеризує
частку дітей у віці до 3-х років, 3 роки і старші.
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Мова виховання в дошкільних закладах представлена
стовпчиковими картодіаграмами квадратами, розмір якого відповідає
кількості дошкільних закладів.
Загальноосвітні навчальні заклади (масштаб 1:8 000 000)
охарактеризовані за кількістю закладів – стовпчикова картодіаграма
за регіонами зі структурним показом ступенів навчання; кількістю
учнів – стовідсотковий квадрат зі структурним показом ступенів
навчання (І ступеня, І – ІІ ступеня, І – ІІІ ступенів), шкіл-інтернатів
та за кількістю закладів – стовпчикова картодіаграма за регіонами зі
структурним показом ступенів навчання.
Сільські школи представлені картодіаграмним кружком
(масштаб карти 1:8 000 000) де відображено кількість учнів за
регіоном та структурою ступенів навчання. Картограмою показано
відсоток сільських поселень, що не мають шкіл.
Окремі карти в масштабі 1 : 8 000 000 присвячені відображенню
загальноосвітніх навчальних закладів нового типу: гімназії,
ліцеї, колегіуми, навчальні-виховні комплекси, мови навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах; професійно-технічними
навчальними закладами.
Характеристика вищих навчальних закладів представлена на 4
картах.
Три карти в масштабі 1:5 000 000 відображають вищі навчальні
заклади загальні, вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації,
вищі навчальні заклади ІІІ – IV рівнів акредитації.
Загальний аналіз вищих навчальних закладів подано
картодіаграмними півкругами, розмір яких пропорційний
чисельності студентів. Структура відповідає джерелам фінансування
навчання: кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, галузевих
міністерств (відомств), організацій, фізичних та юридичних осіб.
Обведеним кружком показано питому вагу навчання на денних та
заочних відділеннях. Стовідсотковими картодіаграмами квадратами
показано випуск фахівців вищими навчальними закладами за
кваліфікаційними рівнями: магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший
спеціаліст.
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації умовно
масштабними кружками характеризують їх кількість, а структура
показує частку, яку в ній займають технікуми, училища, коледжі.
Обведеним кружком відображено питому вагу державних
і недержавних вищих навчальних закладів. Структурними
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картодіаграмними стовпчиками виділено кількість денних, вечірніх
і заочних закладів. Масштабний стовідсотковий картодіаграмний
квадрат відображає чисельність викладачів закладів, з них –
штатних, позаштатні (в%).
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації
подано масштабними кружками, структура яких відтворює частку
закладів освіти: академії, університети, інститути, консерваторії.
Обведеними кружками показано частку держаних і недержавних
закладів освіти. Масштабними структурними стовідсотковими
квадратами
дано
чисельність
основного
професорськовикладацького персоналу і які мають науковий ступінь доктора наук,
кандидата наук і не мають наукового ступеня.
Карта в масштабі 1:8 000 000 характеризує прийом осіб до
вищих навчальних закладів – двома діаграмними півкругами: І-ІІ
рівнів акредитації. Структура показує відсоткове співвідношення
між денними, вечірніми і заочним відділення.
Проаналізувавши національні атласи різних країн приходимо
до висновку, що освітній комплекс досліджувався без системного
підходу, а він дає змогу реалізувати цілісну теоретико-методологічну
концепцію розроблення, укладання і використання карт.
Основна мета створення карт розвитку освітнього комплексу
(ОК) – дати узагальнення сучасного рівня інтегрованої просторової
інформації (в її динаміці) та знань про ОК України як цілісної
системи, показати особливості формування його структури,
функціонування, взаємозв’язків і механізмів взаємодії.
Картографування просторово-часових змін структури ОК
представляє аналіз складних регіональних і локальних динамічних
систем, розвиток яких характеризується кількісними і якісними
змінами структурних елементів. Картографічний аналіз структурних
змін полягає у відображенні характеру змін комплексоутворюючих
компонентів. Карти повинні відтворити структурну перебудову
ОК, появу закладів освіти нового типу, тенденцію зміни структури
населення за рівнем освіти. Як приклад можна навести карту
(рис. 1) «Зайняте населення регіонів за вищою і неповною вищою
світою». Карта була розроблена на основі статистичних даних по
переписам населення за період з 1959 по 2001 роки. За допомогою
структурованих графіків відображено частку населення регіонів за
освітою в Україні у відсотках з 1959 по 2001 роки. На структурованих
графіках за 1959-1989 роки відображена різним кольором вища
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Рис. 1
освіта, незакінчена вища та середня спеціальна, а 2001 рік – повна
вища, базова вища та неповна вища.
Наступний показник картографування, який відображено
структурованим графіком на цій же карті це на 1000 зайнятих
припадає осіб з освітою за 1959-2001 роки. Різною кольоровою
гамою відображено за 1959-1989 роки вищу, незакінчену вищу та
середню спеціальну освіту, а за 2001 рік – повну базову, базову вищу
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та неповну вищу освіту.
Третій показник, який є присутнім на даній карті це індекс
зайнятого населення за вищою, неповною вищою освітою у
відсотках за 1959-2001 роки. Найбільшим індексом від 25,1 до
56,0% характеризується Чернівецька область, потім Волинська,
Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська від 20,1 до 25,0 5, а
найнижчий індекс зайнятого населення за вищою, неповною вищою
освітою у Харківській області від 5,0 до 10,0 5.
Висновок. Проаналізувавши картографування розвитку
освітнього комплексу в національних атласах ми приходимо до
висновку, що простежувати та аналізувати ці зміни потрібно за
допомогою філософських категорій простору і часу. Картографування
часового виміру цього явища означає картографування змін геометрії
та атрибутів компонентів освітнього комплексу.
Однак не всі карти, що показують розвиток явища в часі,
настільки наочні. Краще розбити одну карту на декілька послідовних.
Не підготовлений читач не зможе поєднати інформацію, яка була
відтворена на одній карті. Сьогодні новітні технології пропонують
для цього анімації.
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Т. В. Дудун
АНАЛІЗ КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО
КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНИХ АТЛАСАХ
Проанализирован раздел национальных атласов зарубежных
стран (разных лет издания) и национального атласа Украины (2001
г.), в котором обозначен образовательный комплекс. Исследованы
показатели и способы отображения образовательного комплекса в
национальных атласах. Разработана и представлена карта «Украина.
Занятое население регионов за высшим и неполным высшим
образованием».
Ключевые слова: картографирование, национальный атлас,
карта, образовательный комплекс, показатель картографирования.
T. Dudun
THE MAPPING ANALYSIS OF STUDY COMPLEX
DEVELOPMENT IN NATIONAL ATLASES
The partitions of National Atlas’ which outlines the educational
complex in foreign countries (various years edition) and the National
Atlas of Ukraine (2001) are analysed. Imagination indexes and methods
of educational complex in the national atlas are investigated. There are
developed and presented the map «Ukraine. Employed population with
higher and incomplete higher education by regions».
Keywords: mapping, national atlas, map, educational complex,
mapping index.
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