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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 
ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 
хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 
 
3. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 
№425. 

 
2.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 
образования от 30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017  



4 
 

KKTGAM  5301 ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ 
ӘДІСТЕМЕЛІГІНІҢ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
(бейіндік бағыт) 

 
Көлемі - 3 кредит 

 
Автор: 

Веселова Л.К. - география ғылымдарының кандидаты, картография 
және геоинформатика кафедрасының доценті 

 
Пікір жазғандар: 

Медеу А.Р. – география ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БжҒМ 
География институтының директоры  

Вилесов Е.Н. – география ғылымдарының докторы, әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің география, жерге орналастыру, 

кадастр кафедрасының профессоры 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  
 

«Қазіргі картографияның теориясы және әдістемелігінің мәселелері» 
пәні «6М074100 - Картография» мамандығы бойынша магистранттарға 
арналған.  

Қазіргі картография – кеңістіктегі құбылыстарды картаған енгізу және 
олардың бір-бірімен байланысы, динамикасы, белгілі бір уақыттағы және 
кеңістіктегі функциялық үдерістерін зерттейтін ғылым.  

Дәстүрлі картография қазіргі уақытта қайта құру сынағында. 
Картографияның теориялық концепциясы жүзеге асырылуда және  оның 
негізінде жаңа геоақпараттық концепциялар қалыптасуда.  Интегралды бағыт 
картография және геоинформатика технологияларының теориялық, 
әдістемелік жетістіктерден тұрады.  

Пәнді оқытудың мақсаты. Картография теориясының дамуындағы 
мәселелерді талдау және зерттеу, жаңа картографиялық зерттеу әдістерін 
игеру. 

Міндеттері: 
- жер және қоғам туралы ғылымдардағы картографияның әдістемелік 

рөлін тереңдетіп оқыту; 
- тақырыптық картографиялаудағы жаңа бағыттарды зерттеу; 
- картографияның даму пікір-талас мәселелерін талдау қабілетін 

қалыптастыру; 
- табиғи карталардың авторлық макеттерін және әлеуметтік-

экономикалық құбылыстардың жаңа картографиялық әдістерін игеру. 
Оқытудың нәтижелері:  
- Картографиялау концепцияларының қазіргі теорияларын білу;  



5 
 

- табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық карталарды 
құрастырудың ақпараттық әдістерін игеру;  

- ғылымның дамуы және әр қилы шарауашылық салаларды қамтамасыз 
ету үшін картографиялық үлгілерді жасаудың практикалық қабілетін игеру.  

Білуі қажет: 
- Картографияның Жер және қоғам туралы ғылымында, адам өміріндегі 

және қызметіндегі атқаратын рөлі; 
- қазіргі картографияның теориялық концепциялары, картографиялық 

үлгілердің қасиеті; 
- дүние жүзіндегі картографиялық зерттеулердің негізгі бағыттары. 
Қабілетті болу: 
- жаңа картографиялық ақпаратты талдау; 
- табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мазмұндағы 

картографиялық үлгіні құрастыру; 
- тақырыптық және атластық картографиялау жобаларын құрастыру; 
- ұлттық атластарды құрастыру бойынша жобаладрды орындау 

мақсатында ұжым құру. 
игеру:  
- әртүрлі мазмұндағы карталарды құрастырудың жаңа әдістері;  
- картографиялық ақпараттарды алудың қазіргі тәсілдері;  
 - практикалық қызметтегі және ғылыми зерттеулердегі теориялық 

білімді пайдаланудың әдістері; 
- әртүрлі мазмұндағы картографиялық үлгілерді құрастырудың ГАЖ 

технологияларын игеру. 
Пререквизиттер: «Картография», «Геоинформатика», «Картаны 

жобалау және құрастыру», «Атластық картографиялау». 
Постреквизиттер: «Геодинамикалық үдерістерді картографиялау», 

«Қазақстанның тақырыптық карталары», «Қазақстан Республмкасындағы 
атластық картографиялау». 

Магистранттардың пәнді игеру үдерісінде төмендегідей  құзреттілік 
қалыптасады: 

- картография саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізуде және 
негізделген басқару шешеімдерін қабылдауда терең кәсіптік  теориялық және 
практикалық білімді игеру; 

- табиғи, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық құбылыстарды 
картографиялаудың әдістерін жетілдірудегі нақты жетістіктер енгізу; 

- аймақтық және дүние жүзілік маңыздағы ғылыми инновациялық 
бағдарламаларды орындауда кәсіпті картограф командасын құру қабілетін 
игеру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
 І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  
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КОНЦЕПЦИЯСЫ 
1 Жер және қоғам туралы ғылымдағы картографияның әдістемелік рөлі 
2 Картографияның қазіргі даму бағыттары және теориялық концепциясы 
3 Модульді-танымдық концепция  
4 Коммуникаті концепция 
5 Тілдік концепция 
6 Геоақпараттық концепция  
 ІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ 
7 Тақырыптық карталар картографиялық үлгі ретінде 
8 Қолданбалы экологиялық картографиялау 
9 Медициналық-географиялық картографиялау  
10 Қоршаған ортаның картографиялық мониторингі 
11 Телекоммуникациялық картографиялау  
12 Атластық картографиялау 
 ІІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ 

13 Картографиялық ақпарат туралы ұғым 
14 Картографиялық бейне 
15 Картографиялық ақпараттың қазіргі даму бағыттары. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты. Картография теориясының дамуындағы 

шешеілетін мәселелердің картографиялық концепциясын талдау және 
зерттеу, картографиялық шығармаларды құрастырудағы геоақпараттық 
әдістерді игеру. 

Міндеттер: Жер және қоғам туралы ғылымдағы картографияның 
әдістемелік рөлі жайында білімді тереңдету; тақырыптық 
картографиялаудағы жаңа бағыттарды зерттеу; картографияның дамуындағы 
пікір-талас сұрақтарын талдаудың қабілеттерін қалыптастыру; табиғи 
карталардың авторлық макеттерін және әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстардың жаңа картографиялық әдістерін игеру. 

Қазіргі картография көп қырлы. Картография математика сияқты Жер 
және қоғам туралы ғылымдар саласына және де көптеген халықшаруашылық 
салаларына да белсенді түрде енуде. Картографиялық білім мен қабілет, 
математика ғылымындай әр адамға қажетті болып келе жатыр.  

Карта және атласпен жұмысты орындағанда, әрқашан есте сақталатын 
мәселенің бірі, ол тек қана ақпарат мәлімдемесі мен ғылыми құжат қана емес, 
сонымен қатар адамзаттың рухани мәдениеттік шығармашылығы болып 
табылады. Ғасырлар бойы картографияның дамуы ғылым және өнердің қайта 
қалыптасу дәуіріне сәйкестеніп, оның құлдырауымен де байланысты.   

Антиктік дәуірден және қазіргі кезеңге дейін ғалымдар үшін карта 
білімді жүйеледіруге және дүние жүзі туралы философияның теориялық 
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дамуын құру болып табылады. Ғылыми танымдарды және практикалық 
жағдайларда картаны пайдалану, картадан қажетті сапалы да және сандық 
ақпараттарды алудың тәсілдері міне бірнеше жүз жылдары бойы дамып келе 
жатыр. Ертедегі қоғамда примитивті пландар және картографиялық суреттер, 
жазбалар пайда болмаған уақыттарда, ол кеңістікте бағыты табуға қызмет 
еткен, күнделікті қажетті объектілер мен құбылыстардың кеңістікте 
орналасуын білу үшін қажет болған.  

Орта ғасырдағы ұлы картограф Герард Меркаторды «картографтардың 
королі» деп атаған (1512-1594), себебі картографиялық шығармашылықтарды 
құрастырудың парктикада қажеттілігін ескеріп, оларды қалай қолдану 
туралы нұсқаулыр мен ережелер қосымша тіркеліп, көрсетіліп отырған. 
Қазіргі заманғы түсініктерді пайдалан отырып ол картографиялық 
ақпараттарды тұтынышуларға ұсынып отырған, себебі ол карта және 
глобустың арқасында есепті шешеудің әдістерін құрастырған.  

Қазіргі теориялық құрылымдар 40 жылдардан басталып келеді, Н.Н. 
Баранский және К.А. Салищевтің еңбектерінде картографияны танымдық 
ғылым ретінде ұғынуға әжептеуір әрекет жасаған. Осыдан кейін 50 жылдары 
К.А. Салищев және А.В. Гедыминнің мақалаларында картографиялық 
зерттеу әдістері туралы ойларын нақты түрде көрсетіп, дүние жүзін танып 
білуге қолдану туралы айтып кеткен.  

К.А. Салищев, Н.Н. Баранский, А.Ф. Асланикашвили, А.М. Берлянт, 
А.А. Лютый картография теориясына ауқымды үлестерін қосқан. Ал шет 
елдің ғалымдарының арасынан мыналарды айтуға болады: Ж. Бертен, К. 
Борд, Дж. Дьюри, Дж. Моррисон, Л. Ратайский, А. Робинсон, У. Тоблер, Р. 
Чорли, П. Хаггет және т.б. 

Үш мыңдық дәуір аралығында классикалық карталар едәуір 
өзгерістерден өтті, олар жыл өткен сайын әр қилы, әртүрлі түспен 
безендірілген, ақпараттар толықтырылып өзгеруде, ал экранды геокөріністер 
олардың динамика жағынан толықтырылып отыр, бұл туралы алғашқы 
картографтар ойына да келмеген еді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  

КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 
 
Жер және қоғам ғылымындағы картографияның әдістемелік рөлі.    
Картография теориясы дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми 

картографиялық мектептер.  
Картографиялық әдістің қалыптасуы ғылым әдісінің танымдығы 

ретінде. Картаны ғылыми зерттеулерде және практикада пайдалану. Табиғи, 
әлеуметтік-экономикалық, экологиялық зерттеулердегі картографиялық 
әдістердің негізі.   
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Теоретиялық концепциялар және картография дамуының қазіргі 
бағыттары.  

Жаңа қазіргі жағдайдағы картография дамуының ерекшеліктері: 
ақпараттық технологиялар,  геоинформатика, геоақпараттық жүйелер. ГАЖ -  
концептуалды база және қоғамдағы барлық деңгейдегі негізгі ақпараттар 
бағытының бірі: ғылыми лабораториядан бастап мемелекттік басқару 
ұйымдарына дейін.   

 
Модульдік - танымдық концепция, оның дамуы және мазмұны. 

Зерттеудің негізгі бағыттары: жүйелі көзқарас, картографиялық үлгілеу, 
картаны пайдалану, географиялық картография теориясының дамуы. 

 
Коммуникативтік концепция картографияны ақпараттық 

картографиялық түрдегі ғылым ретінде қарастыру.   Зерттеудің басты 
бағыттары: картографиядағы автоматизация; карта-канал ақпараттары; 
коммуникация құралдары; ақпараттарды берудің әдістерін жетілдіру. 

 
Тілдік концепция – карта тілі туралы ғылым, семиотика саласының 

бірі.  Зерттеудің негізгі бағыттары: карта тілінің дамуы және жетілуі, оның  
грамматикасы, белгі жүйелерінің және мәтіннің автоматтандырылған 
конструкциялық әдісі. 

Оның ағымдары көрнекі отандық және шет елдік картограф 
ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген: М.К. Бочароев, Ж. Бертэн, А.Ф, 
Асланикашвили.  

Тілдік теория концепциясын өңдеуде мыналар белсенді түрде 
қатысқандар: А.А. Лютый, Я. Правда, Х. Шлихман және басқалар.  

 
Геоақпараттық концепция.  
Геоақпараттық картографиялау – ол картография және 

геоинформатиканың тікелей байланысының нәтижесі. Ол автоматизациялық 
картографиялау, әуеғарыштық әдістер, арақашықтықтан зерделеу және 
сандық фотограмметрия, геоинформатика пәндерінің бір-бірімен қилысуы 
ретінде қалыптасады. Оның теориялық зерттеулерінің негізгі бағыттары: 
картографиялық үлгілеудің тегақпараттық теориясын өңдеу, картографиялық 
белгілер жүйесі. 

Жалпы ол теорияның әдістеменің және картография мен 
геоинформатика технологияларының жетістіктерін интегралды бағыттармен 
байланыстырушы болып саналады.  

 
ІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ 
 
Тақырыптық карталар картографиялық үлгі ретінде.  
Картографиялық үлгілеудегі жүйелік қағидалар маңызы. Тақырыптық 

карталар құрылымы. Тақырыптық карталар құрастырудың әдістері. 
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Тақырыптық картографиялаудағы ГАЖ технологиялары. Тақырыптық 
картографиялаудағы жаңа бағыттар: экологиялық, геоэкологиялық, туристік, 
медициналық.  

 
Қолданбалы экологиялық картографиялау.  
Инвестицияны негіздеудегі экологиялық картографиялау. 

Инвестицияны экологиялық негіздеудің басты кезеңдері. Инженерлік-
экологиялық ізденістерді картографиялық қамтамасыз ету. ҚОӘБ 
картографиялық құрастырылым. ҚОӘБ жүргізу кезінде құрастырылатын 
кешенді карталар.  

 
Медициналық-географиялық картографиялау.  
Медициналық карталарда қоршаған ортаны адамға әсерін тигізетін 

факторларды бейнелеу. Медициналық-географиялық карталардың 
құрылымы. Қоршаған ортаның абиотикалық факторларды медициналық-
географиялық картографиялау. Қоршаған ортаның биотикалық факторларды 
медициналық-географиялық картографиялау.  

 
Қоршаған ортаның картографиялық мониторингісі.  
Қоршаған ортаның экологиялық жағдайларының жеке кешендерінің 

мазмұнын сипаттайтын бірі-бірімен байланыстағы кешенді карталарды 
құрастыру.  Картаға түсірілетін аймақтардың экологиялық жағдайларын 
зерттеудің картографиялық әдісі. Қазіргі уақытта ерекше орынды алатын, 
мазмұны экологиялық жағдайды бағалаумен ерекшеленетін кешенді бағалау 
карталарын құрастыру. Экологиялық жағдайды қалыптастырудың негізгі 
факторлары – ол ландшафтың тұрақтылығы.   

 
Телекоммуникациялық картографиялау.  
Картографиядағы телекоммуникациялық торлардың атқаратын 

қызметі: ақпараттық мәлімдерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, еркін және 
жылдам картографиялық мәліметтермен танысуды орнқтыру, 
пайдаланушылар арасындағы қандай да болмасын кеңістіктегі деңгейдегі 
үйлестіру.  

Арақашықтықтан байланысудың торлары бойынша сандық 
картография базаларын және басқа бейнелерді, карталарды құрастыру  мен 
тарату. 

 
Атластық картографиялау.  
Атлас – табиғи, әлеуметтік-экономикалық, тарихи және басқа 

тақырыптық карталардың жүйелік картографиялық үлгісі ретінде. Атластық 
картографиялаудағы ГАЖ. Атластар құрылымы. Электронды атластар, 
Интернет атластары, мультимедиялық атластар. Атластық картографиялау 
дамуының қазіргі бағыттары.  
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ІІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ 
 
Картографиялық ақпарат туралы ұғым.  
Картографиялық ақпарат туралы түсінік «КА». КА ықтималдық-

статистикалық көзқарас. Картаның басқа ақпарат таратушылардан 
ерекшелігі. Картографиялық ақпаратты алудың концепциясы. КА оқушыдан 
өз бетінше бар бола алмайды, ол тек қана «карта-оқырман-карталар» жүйе 
ретінде бола алады.  Анық және жасырын  картографиялық ақпараттар.  
Жасырын ақпарат картаны пайдаланушыға ерекше қызығушылық тудырады.  
Картаның негізгі бейнелік сипатымен басқа ақпараттық таратушыдан 
ерекшеленуі. Картографиялық ақпарат алу және оны бағалау.  

 
Картографиялық бейне.    
«КБ» картографиялық бейне туралы қазіргі уақыттағы түсінік. 

Картографиялық бейнені қалыптастыру. Картографиялық бейненің 
құрылымы. Картографиялық бейнені қабылдаудың мәселелері. 
Картографиялық бейненің құрылымы және оның қай та қалыптасу түрлері. 

Картографиялық триада: белгі-бейне-ақпарат. Картографиялық белгі, 
бейне және ақпараттардың арақатынасы. Қайта қалыптасу картографиялық 
бейнені зерттеу әдісі ретінде.  

 
Картографиялық ақпараттар дамуының қазіргі бағыттары.  
Картаның ақпараттық жағынан сандық бағалауына көзқарас және оның 

қағидалары. Оқырманның ақпаратты алуды және оның санын анықтауы 
(оқитын құралмен).  Картаны оқу – ол картографиялық ақпараттарды алу 
әдістерінің негізі. Қойылған мақсатқа сәйкес алынған ақпаратты бағалау.  

Картографиялық ақпараттар туралы оқудың дүниежүзілік дамуының 
жетістіктері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Картография теориясының дамуының негізгі кезеңдері 
2. Қазіргі картографияның теориялық концепциясы 
3. Картографияның модулді-танымдық концепциясы талдау 
4. Коммуникативті концепция және оның жаңа ғылыми бағытта 

даму маңыздылғы 
5. Картографияның тілдік концепциясын жетілдіру және дамыту 
6. Жаңа интегралды картография концепциясының қалыптасуы  
7. Геоақпараттық картография концепциясын талдау 
8. Картографиялық үлгілеудегі жүйелік қағида маңызы 
9. Урбанды аймақтарды картографиялаудың әдісі  
10.  Картографиялық ақпарат және картографиялық бейненің 

қалыптасуы 
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11.  Геоақпараттық картографиялау 
12.  Қазіргі тақырыптық картографиялаудың мәселелері: жаңа 

бағыттар 
13.  Телекоммуникациялық картографиялау 
14.  Атластық картографиялаудағы жаңа ГАЖ технологиялары 
15.  Қазақстанның жаңа картографиялық үлгілерін талдау (карталар, 

атластар) 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 
1. ХХІ ғасырдағы картография теориясы дамуындағы халықаралық 

және ұлттық картографиялық мәселелердегі географиялық қоғамның рөлі  
2. Карта ақпараттық канал және коммуникациялық құрал ретінде 
3. Картографиялық бейнені зерттеу және қалыптастырудың  

әдістемелік амалдары мен тәсілдері 
4. Жер бедерінің картографиялық үлгісі 
5. Жедел картографиялау және оның заманауи рөлі 
6. Картографиялық шығармашылықтарды құрудағы Жерді 

арақашықтықтан зерделеудің ақпараттық материалдары ретінде 
7. Картографиялық триада мазмұнын ашу: белгі-бейне-ақпарат 
8. Картографиялық бейнені зерттеудің тәсілі қайта қалыптасу әдісі 

ретінде 
9. Геоматика ғылымының мазмұны және маңызы 
10.  Қазақстан Республикасы мен Ресей ұлттық атластарының 

мазмұнын салыстырмалы түрдегі талдау  
11.  «Дүниежүзінің қарлы-мұзды атласы» атты картаны құрастыруда 

қазақстан гляцилог ғалымдарының үлесі 
12.  Жоғарғы оқу орындарына арнлағна жаңа картографиялық 

шығармашылықтар 
13.  «Қазақстан мәдениеті және тарихының үлкен атласы» (2008г) 

атты картографиялық шығарманың мазмұнын талдау 
14.  Қазақстандағы қазіргі картографиялық шығармалардың 

мәселелері  
15.  Отандық картографиядағы теориялық өңдеуді дамыту  

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. ХІХ-ХХ ғғ. Картографияның теориялық концепциясының даму 
тарихы 

2. Картография саласындағы  Александр Гумбольдттың жұмысы: 
картада ақапараттарды бейнелеудің әдісін құрастыру; алғашқы климаттық 
картаны құрастыру 
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3. Ш.Уалихановтың картографиялық жұмыстары, олардың Қазақстан 
картограифясының дамуына тигізетін маңызы 

4. Картографияның теориялық концепциясыныңдамуының негізгі 
бағыттарын талдау  

5. Ж.Бертэннің картографияның тілдік концепциясының дамуындағы 
рөлі 

6. Халықаралық картографиялық ассоциациясының Генералдық 
ассамблея отырысының материалдарын зерттеу 

7. Қазақстан облыстық географиялық атлас концепциясын құру 
(таңдау саласы) 

8. Жаңа мектептің географиялық атластарын талдау  
9. Қазақстанның таулы аймақтарының табиғи және әлеуметтік-

экономикалық құбылыстарын картографиялаудағы жаңа ГАЖ технологиялар 
10. Қазақстан Республикасындағы картографияның даму болашағы 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  
 

«Қазіргі картографияның теориясы  және әдістемелігінің мәселелері» 
пәні «6М074100 - Картография» мамандығы бойынша магистранттарға 
арналған.  

Қазіргі картография – кеңістіктегі құбылыстарды картаған енгізу және 
олардың бір-бірімен байланысы, динамикасы, белгілі бір уақыттағы және 
кеңістіктегі функциялық үдерістерін зерттейтін ғылым.  

Дәстүрлі картография қазіргі уақытта қайта құру сынағында. 
Картографияның теориялық концепциясы жүзеге асырылуда және  оның 
негізінде жаңа геоақпараттық концепциялар қалыптасуда.  Интегралды бағыт 
картография және геоинформатика технологияларының теориялық, 
әдістемелік жетістіктерден тұрады.  

Пәнді оқытудың мақсаты. Картография теориясының дамуындағы 
мәселелерді талдау және зерттеу, жаңа картографиялық зерттеу әдістерін 
игеру. 

Міндеттері: 
- жер және қоғам туралы ғылымдардағы картографияның әдістемелік 

рөлін тереңдетіп оқыту; 
- тақырыптық картографиялаудағы жаңа бағыттарды зерттеу; 
- Картографияның даму пікір-талас мәселелерін талдау қабілетін 

қалыптастыру; 
- табиғи карталардың авторлық макеттерін және әлеуметтік-

экономикалық құбылыстардың жаңа картографиялық әдістерін игеру. 
Оқытудың нәтижелері:  
- Картографиялау концепцияларының қазіргі теорияларын білу;  
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- табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық карталарды 
құрастырудың ақпараттық әдістерін игеру;  

- ғылымның дамуы және әр қилы шарауашылық салаларды қамтамасыз 
ету үшін картографиялық үлгілерді жасаудың практикалық қабілетін игеру.  

Білуі қажет: 
- Картографияның Жер және қоғам туралы ғылымында, адам өміріндегі 

және қызметіндегі атқаратын рөлі; 
- қазіргі картографияның теориялық концепциялары, картографиялық 

үлгілердің қасиеті; 
- дүние жүзіндегі картографиялық зерттеулердің негізгі бағыттары.  
Қабілетті болу: 
- жаңа картографиялық ақпаратты талдау; 
- табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мазмұндағы 

картографиялық үлгіні құрастыру; 
- тақырыптық және атластық картографиялау жобаларын құрастыру;  
- ұлттық атластарды құрастыру бойынша жобаладрды орындау 

мақсатында ұжым құру. 
игеру:  
- әртүрлі мазмұндағы карталарды құрастырудың жаңа әдістері;  
- картографиялық ақпараттарды алудың қазіргі тәсілдері;  
 - практикалық қызметтегі және ғылыми зерттеулердегі теориялық 

білімді пайдаланудың әдістері; 
- әртүрлі мазмұндағы картографиялық үлгілерді құрастырудың ГАЖ 

технологияларын игеру. 
Пререквизиттер: «Картография», «Геоинформатика», «Картаны 

жобалау және құрастыру», «Атластық картографиялау». 
Постреквизиттер: «Геодинамикалық үдерістерді картографиялау», 

«Қазақстанның тақырыптық карталары», «Қазақстан Республмкасындағы 
атластық картографиялау». 

 Магистранттардың пәнді игеру үдерісінде төмендегідей  
құзреттілік қалыптасады: 

- картография саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізуде және 
негізделген басқару шешеімдерін қабылдауда терең кәсіптік  теориялық және 
практикалық білімді игеру; 

- табиғи, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық құбылыстарды 
картографиялаудың әдістерін жетілдірудегі нақты жетістіктер енгізу; 

- аймақтық және дүние жүзілік маңыздағы ғылыми инновациялық 
бағдарламаларды орындауда кәсіпті картограф командасын құру қабілетін 
игеру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

 І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты. Картография теориясының дамуындағы 

шешеілетін мәселелердің картографиялық концепциясын талдау және 
зерттеу, картографиялық шығармаларды құрастырудағы геоақпараттық 
әдістерді игеру. 

Міндеттер: Жер және қоғам туралы ғылымдағы картографияның 
әдістемелік рөлі жайында білімді тереңдету; тақырыптық 
картографиялаудағы жаңа бағыттарды зерттеу; картографияның дамуындағы 
пікір-талас сұрақтарын талдаудың қабілеттерін қалыптастыру; табиғи 
карталардың авторлық макеттерін және әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстардың жаңа картографиялық әдістерін игеру. 

Қазіргі картография көп қырлы. Картография математика сияқты Жер 
және қоғам туралы ғылымдар саласына және де көптеген халықшаруашылық 
салаларына да белсенді түрде енуде. Картографиялық білім мен қабілет, 
математика ғылымындай әр адамға қажетті болып келе жатыр.  

Карта және атласпен жұмысты орындағанда, әрқашан есте сақталатын 
мәселенің бірі, ол тек қана ақпарат мәлімдемесі мен ғылыми құжат қана емес, 
сонымен қатар адамзаттың рухани мәдениеттік шығармашылығы болып 
табылады. Ғасырлар бойы картографияның дамуы ғылым және өнердің қайта 
қалыптасу дәуіріне сәйкестеніп, оның құлдырауымен де байланысты.   

Антиктік дәуірден және қазіргі кезеңге дейін ғалымдар үшін карта 
білімді жүйеледіруге және дүние жүзі туралы философияның теориялық 
дамуын құру болып табылады. Ғылыми танымдарды және практикалық 
жағдайларда картаны пайдалану, картадан қажетті сапалы да және сандық 
ақпараттарды алудың тәсілдері міне бірнеше жүз жылдары бойы дамып келе 
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жатыр. Ертедегі қоғамда примитивті пландар және картографиялық суреттер, 
жазбалар пайда болмаған уақыттарда, ол кеңістікте бағыты табуға қызмет 
еткен, күнделікті қажетті объектілер мен құбылыстардың кеңістікте 
орналасуын білу үшін қажет болған.  

Орта ғасырдағы ұлы картограф Герард Меркаторды «картографтардың 
королі» деп атаған (1512-1594), себебі картографиялық шығармашылықтарды 
құрастырудың парктикада қажеттілігін ескеріп, оларды қалай қолдану 
туралы нұсқаулыр мен ережелер қосымша тіркеліп, көрсетіліп отырған. 
Қазіргі заманғы түсініктерді пайдалан отырып ол картографиялық 
ақпараттарды тұтынышуларға ұсынып отырған, себебі ол карта және 
глобустың арқасында есепті шешеудің әдістерін құрастырған.  

Қазіргі теориялық құрылымдар 40 жылдардан басталып келеді, Н.Н. 
Баранский және К.А. Салищевтің еңбектерінде картографияны танымдық 
ғылым ретінде ұғынуға әжептеуір әрекет жасаған. Осыдан кейін 50 жылдары 
К.А. Салищев және А.В. Гедыминнің мақалаларында картографиялық 
зерттеу әдістері туралы ойларын нақты түрде көрсетіп, дүние жүзін танып 
білуге қолдану туралы айтып кеткен.  

К.А. Салищев, Н.Н. Баранский, А.Ф. Асланикашвили, А.М. Берлянт, 
А.А. Лютый картография теориясына ауқымды үлестерін қосқан. Ал шет 
елдің ғалымдарының арасынан мыналарды айтуға болады: Ж. Бертен, К. 
Борд, Дж. Дьюри, Дж. Моррисон, Л. Ратайский, А. Робинсон, У. Тоблер, Р. 
Чорли, П. Хаггет және т.б. 

Үш мыңдық дәуір аралығында классикалық карталар едәуір 
өзгерістерден өтті, олар жыл өткен сайын әр қилы, әртүрлі түспен 
безендірілген, ақпараттар толықтырылып өзгеруде, ал экранды геокөріністер 
олардың динамика жағынан толықтырылып отыр, бұл туралы алғашқы 
картографтар ойына да келмеген еді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  

КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 
 
Жер және қоғам ғылымындағы картографияның әдістемелік рөлі.    
Картография теориясы дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми 

картографиялық мектептер.  
Картографиялық әдістің қалыптасуы ғылым әдісінің танымдығы 

ретінде. Картаны ғылыми зерттеулерде және практикада пайдалану. Табиғи, 
әлеуметтік-экономикалық, экологиялық зерттеулердегі картографиялық 
әдістердің негізі.   

 
Теоретиялық концепциялар және картография дамуының қазіргі 

бағыттары.  
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Жаңа қазіргі жағдайдағы картография дамуының ерекшеліктері: 
ақпараттық технологиялар,  геоинформатика, геоақпараттық жүйелер. ГАЖ -  
концептуалды база және қоғамдағы барлық деңгейдегі негізгі ақпараттар 
бағытының бірі: ғылыми лабораториядан бастап мемелекттік басқару 
ұйымдарына дейін.   

 
Модульдік - танымдық концепция, оның дамуы және мазмұны. 

Зерттеудің негізгі бағыттары: жүйелі көзқарас, картографиялық үлгілеу, 
картаны пайдалану, географиялық картография теориясының дамуы. 

 
Коммуникативтік концепция картографияны ақпараттық 

картографиялық түрдегі ғылым ретінде қарастыру.   Зерттеудің басты 
бағыттары: картографиядағы автоматизация; карта-канал ақпараттары; 
коммуникация құралдары; ақпараттарды берудің әдістерін жетілдіру. 

 
Тілдік концепция – карта тілі туралы ғылым, семиотика саласының 

бірі.  Зерттеудің негізгі бағыттары: карта тілінің дамуы және жетілуі, оның  
грамматикасы, белгі жүйелерінің және мәтіннің автоматтандырылған 
конструкциялық әдісі. 

Оның ағымдары көрнекі отандық және шет елдік картограф 
ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген: М.К. Бочароев, Ж. Бертэн, А.Ф, 
Асланикашвили.  

Тілдік теория концепциясын өңдеуде мыналар белсенді түрде 
қатысқандар: А.А. Лютый, Я. Правда, Х. Шлихман және басқалар.  

 
Геоақпараттық концепция.  
Геоақпараттық картографиялау – ол картография және 

геоинформатиканың тікелей байланысының нәтижесі. Ол автоматизациялық 
картографиялау, әуеғарыштық әдістер, арақашықтықтан зерделеу және 
сандық фотограмметрия, геоинформатика пәндерінің бір-бірімен қилысуы 
ретінде қалыптасады. Оның теориялық зерттеулерінің негізгі бағыттары: 
картографиялық үлгілеудің тегақпараттық теориясын өңдеу, картографиялық 
белгілер жүйесі. 

Жалпы ол теорияның әдістеменің және картография мен 
геоинформатика технологияларының жетістіктерін интегралды бағыттармен 
байланыстырушы болып саналады.  

 
ІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ 
 
Тақырыптық карталар картографиялық үлгі ретінде.  
Картографиялық үлгілеудегі жүйелік қағидалар маңызы. Тақырыптық 

карталар құрылымы. Тақырыптық карталар құрастырудың әдістері. 
Тақырыптық картографиялаудағы ГАЖ технологиялары. Тақырыптық 
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картографиялаудағы жаңа бағыттар: экологиялық, геоэкологиялық, туристік, 
медициналық.  

 
Қолданбалы экологиялық картографиялау.  
Инвестицияны негіздеудегі экологиялық картографиялау. 

Инвестицияны экологиялық негіздеудің басты кезеңдері. Инженерлік-
экологиялық ізденістерді картографиялық қамтамасыз ету. ҚОӘБ 
картографиялық құрастырылым. ҚОӘБ жүргізу кезінде құрастырылатын 
кешенді карталар.  

 
Медициналық-географиялық картографиялау.  
Медициналық карталарда қоршаған ортаны адамға әсерін тигізетін 

факторларды бейнелеу. Медициналық-географиялық карталардың 
құрылымы. Қоршаған ортаның абиотикалық факторларды медициналық-
географиялық картографиялау. Қоршаған ортаның биотикалық факторларды 
медициналық-географиялық картографиялау.  

 
Қоршаған ортаның картографиялық мониторингісі.  
Қоршаған ортаның экологиялық жағдайларының жеке кешендерінің 

мазмұнын сипаттайтын бірі-бірімен байланыстағы кешенді карталарды 
құрастыру.  Картаға түсірілетін аймақтардың экологиялық жағдайларын 
зерттеудің картографиялық әдісі. Қазіргі уақытта ерекше орынды алатын, 
мазмұны экологиялық жағдайды бағалаумен ерекшеленетін кешенді бағалау 
карталарын құрастыру. Экологиялық жағдайды қалыптастырудың негізгі 
факторлары – ол ландшафтың тұрақтылығы.   

 
Телекоммуникациялық картографиялау.  
Картографиядағы телекоммуникациялық торлардың атқаратын 

қызметі: ақпараттық мәлімдерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, еркін және 
жылдам картографиялық мәліметтермен танысуды орнқтыру, 
пайдаланушылар арасындағы қандай да болмасын кеңістіктегі деңгейдегі 
үйлестіру.  

Арақашықтықтан байланысудың торлары бойынша сандық 
картография базаларын және басқа бейнелерді, карталарды құрастыру  мен 
тарату. 

 
Атластық картографиялау.  
Атлас – табиғи, әлеуметтік-экономикалық, тарихи және басқа 

тақырыптық карталардың жүйелік картографиялық үлгісі ретінде. Атластық 
картографиялаудағы ГАЖ. Атластар құрылымы. Электронды атластар, 
Интернет атластары, мультимедиялық атластар. Атластық картографиялау 
дамуының қазіргі бағыттары.  

 
ІІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ 
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Картографиялық ақпарат туралы ұғым.  
Картографиялық ақпарат туралы түсінік «КА». КА ықтималдық-

статистикалық көзқарас. Картаның басқа ақпарат таратушылардан 
ерекшелігі. Картографиялық ақпаратты алудың концепциясы. КА оқушыдан 
өз бетінше бар бола алмайды, ол тек қана «карта-оқырман-карталар» жүйе 
ретінде бола алады.  Анық және жасырын  картографиялық ақпараттар.  
Жасырын ақпарат картаны пайдаланушыға ерекше қызығушылық тудырады.  
Картаның негізгі бейнелік сипатымен басқа ақпараттық таратушыдан 
ерекшеленуі. Картографиялық ақпарат алу және оны бағалау.  

 
Картографиялық бейне.    
«КБ» картографиялық бейне туралы қазіргі уақыттағы түсінік. 

Картографиялық бейнені қалыптастыру. Картографиялық бейненің 
құрылымы. Картографиялық бейнені қабылдаудың мәселелері. 
Картографиялық бейненің құрылымы және оның қай та қалыптасу түрлері. 

Картографиялық триада: белгі-бейне-ақпарат. Картографиялық белгі, 
бейне және ақпараттардың арақатынасы. Қайта қалыптасу картографиялық 
бейнені зерттеу әдісі ретінде.  

 
Картографиялық ақпараттар дамуының қазіргі бағыттары.  
Картаның ақпараттық жағынан сандық бағалауына көзқарас және оның 

қағидалары. Оқырманның ақпаратты алуды және оның санын анықтауы 
(оқитын құралмен).  Картаны оқу – ол картографиялық ақпараттарды алу 
әдістерінің негізі. Қойылған мақсатқа сәйкес алынған ақпаратты бағалау.  

Картографиялық ақпараттар туралы оқудың дүниежүзілік дамуының 
жетістіктері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Картография теориясының дамуының негізгі кезеңдері 
2. Қазіргі картографияның теориялық концепциясы 
3. Картографияның модулді-танымдық концепциясы талдау 
4. Коммуникативті концепция және оның жаңа ғылыми бағытта 

даму маңыздылғы 
5. Картографияның тілдік концепциясын жетілдіру және дамыту 
6. Жаңа интегралды картография концепциясының қалыптасуы  
7. Геоақпараттық картография концепциясын талдау 
8. Картографиялық үлгілеудегі жүйелік қағида маңызы 
9. Урбанды аймақтарды картографиялаудың әдісі  
10.  Картографиялық ақпарат және картографиялық бейненің 

қалыптасуы 
11.  Геоақпараттық картографиялау 
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12.  Қазіргі тақырыптық картографиялаудың мәселелері: жаңа 
бағыттар 

13.  Телекоммуникациялық картографиялау 
14.  Атластық картографиялаудағы жаңа ГАЖ технологиялары 
15.  Қазақстанның жаңа картографиялық үлгілерін талдау (карталар, 

атластар) 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. ХХІ ғасырдағы картография теориясы дамуындағы халықаралық 

және ұлттық картографиялық мәселелердегі географиялық қоғамның рөлі  
2. Карта ақпараттық канал және коммуникациялық құрал ретінде 
3. Картографиялық бейнені зерттеу және қалыптастырудың  

әдістемелік амалдары мен тәсілдері 
4. Жер бедерінің картографиялық үлгісі 
5. Жедел картографиялау және оның заманауи рөлі 
6. Картографиялық шығармашылықтарды құрудағы Жерді 

арақашықтықтан зерделеудің ақпараттық материалдары ретінде 
7. Картографиялық триада мазмұнын ашу: белгі-бейне-ақпарат 
8. Картографиялық бейнені зерттеудің тәсілі қайта қалыптасу әдісі 

ретінде 
9. Геоматика ғылымының мазмұны және маңызы 
10. Қазақстан Республикасы мен Ресей ұлттық атластарының 

мазмұнын салыстырмалы түрдегі талдау  
11. «Дүниежүзінің қарлы-мұзды атласы» атты картаны құрастыруда 

қазақстан гляцилог ғалымдарының үлесі 
12. Жоғарғы оқу орындарына арнлағна жаңа картографиялық 

шығармашылықтар 
13. «Қазақстан мәдениеті және тарихының үлкен атласы» (2008г) 

атты картографиялық шығарманың мазмұнын талдау 
14. Қазақстандағы қазіргі картографиялық шығармалардың 

мәселелері  
15. Отандық картографиядағы теориялық өңдеуді дамыту  

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. ХІХ-ХХ ғғ. Картографияның теориялық концепциясының даму 
тарихы 

2. Картография саласындағы  Александр Гумбольдттың жұмысы: 
картада ақапараттарды бейнелеудің әдісін құрастыру; алғашқы климаттық 
картаны құрастыру 
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3. Ш.Уалихановтың картографиялық жұмыстары, олардың Қазақстан 
картограифясының дамуына тигізетін маңызы 

4. Картографияның теориялық концепциясыныңдамуының негізгі 
бағыттарын талдау  

5. Ж.Бертэннің картографияның тілдік концепциясының дамуындағы 
рөлі 

6. Халықаралық картографиялық ассоциациясының Генералдық 
ассамблея отырысының материалдарын зерттеу 

7. Қазақстан облыстық географиялық атлас концепциясын құру 
(таңдау саласы) 

8. Жаңа мектептің географиялық атластарын талдау  
9. Қазақстанның таулы аймақтарының табиғи және әлеуметтік-

экономикалық құбылыстарын картографиялаудағы жаңа ГАЖ технологиялар 
10. Қазақстан Республикасындағы картографияның даму болашағы 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

«Қазіргі картографияның теориясы және әдістемелігінің мәселелері» 
пәні «6М074100 - Картография» мамандығы бойынша магистранттарға 
арналған.  

Қазіргі картография – кеңістіктегі құбылыстарды картаған енгізу және 
олардың бір-бірімен байланысы, динамикасы, белгілі бір уақыттағы және 
кеңістіктегі функциялық үдерістерін зерттейтін ғылым.  

Дәстүрлі картография қазіргі уақытта қайта құру сынағында. 
Картографияның теориялық концепциясы жүзеге асырылуда және  оның 
негізінде жаңа геоақпараттық концепциялар қалыптасуда.  Интегралды бағыт 
картография және геоинформатика технологияларының теориялық, 
әдістемелік жетістіктерден тұрады.   

Пәнді оқытудың мақсаты. Картография теориясының дамуындағы 
мәселелерді талдау және зерттеу, жаңа картографиялық зерттеу әдістерін 
игеру. 

Міндеттері: 
- жер және қоғам туралы ғылымдардағы картографияның әдістемелік 

рөлін тереңдетіп оқыту; 
- тақырыптық картографиялаудағы жаңа бағыттарды зерттеу; 
- Картографияның даму пікір-талас мәселелерін талдау қабілетін 

қалыптастыру; 
- табиғи карталардың авторлық макеттерін және әлеуметтік-

экономикалық құбылыстардың жаңа картографиялық әдістерін игеру. 
Оқытудың нәтижелері:  
- Картографиялау концепцияларының қазіргі теорияларын білу; 
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- табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық карталарды 
құрастырудың ақпараттық әдістерін игеру;  

- ғылымның дамуы және әр қилы шарауашылық салаларды қамтамасыз 
ету үшін картографиялық үлгілерді жасаудың практикалық қабілетін игеру.  

Білуі қажет: 
- Картографияның Жер және қоғам туралы ғылымында, адам өміріндегі 

және қызметіндегі атқаратын рөлі; 
- қазіргі картографияның теориялық концепциялары, картографиялық 

үлгілердің қасиеті; 
- дүние жүзіндегі картографиялық зерттеулердің негізгі бағыттары  
Қабілетті болу: 
- жаңа картографиялық ақпаратты талдау; 
- табиғи, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мазмұндағы 

картографиялық үлгіні құрастыру; 
- тақырыптық және атластық картографиялау жобаларын құрастыру; 
- ұлттық атластарды құрастыру бойынша жобаладрды орындау 

мақсатында ұжым құру. 
игеру:  
- әртүрлі мазмұндағы карталарды құрастырудың жаңа әдістері;  
- картографиялық ақпараттарды алудың қазіргі тәсілдері;  
 - практикалық қызметтегі және ғылыми зерттеулердегі теориялық 

білімді пайдаланудың әдістері; 
- әртүрлі мазмұндағы картографиялық үлгілерді құрастырудың ГАЖ 

технологияларын игеру. 
Пререквизиттер: «Картография», «Геоинформатика», «Картаны 

жобалау және құрастыру», «Атластық картографиялау». 
Постреквизиттер: «Геодинамикалық үдерістерді картографиялау», 

«Қазақстанның тақырыптық карталары», «Қазақстан Республмкасындағы 
атластық картографиялау». 

Магистранттардың пәнді игеру үдерісінде төмендегідей  құзреттілік 
қалыптасады: 

- Картография саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізуде және 
негізделген басқару шешеімдерін қабылдауда терең кәсіптік  теориялық және 
практикалық білімді игеру; 

- табиғи, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық құбылыстарды 
картографиялаудың әдістерін жетілдірудегі нақты жетістіктер енгізу; 

- аймақтық және дүние жүзілік маңыздағы ғылыми инновациялық 
бағдарламаларды орындауда кәсіпті картограф командасын құру қабілетін 
игеру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
 І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты. Картография теориясының дамуындағы 

шешеілетін мәселелердің картографиялық концепциясын талдау және 
зерттеу, картографиялық шығармаларды құрастырудағы геоақпараттық 
әдістерді игеру. 

Міндеттер: Жер және қоғам туралы ғылымдағы картографияның 
әдістемелік рөлі жайында білімді тереңдету; тақырыптық 
картографиялаудағы жаңа бағыттарды зерттеу; картографияның дамуындағы 
пікір-талас сұрақтарын талдаудың қабілеттерін қалыптастыру; табиғи 
карталардың авторлық макеттерін және әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстардың жаңа картографиялық әдістерін игеру. 

Қазіргі картография көп қырлы. Картография математика сияқты Жер 
және қоғам туралы ғылымдар саласына және де көптеген халықшаруашылық 
салаларына да белсенді түрде енуде. Картографиялық білім мен қабілет, 
математика ғылымындай әр адамға қажетті болып келе жатыр.  

Карта және атласпен жұмысты орындағанда, әрқашан есте сақталатын 
мәселенің бірі, ол тек қана ақпарат мәлімдемесі мен ғылыми құжат қана емес, 
сонымен қатар адамзаттың рухани мәдениеттік шығармашылығы болып 
табылады. Ғасырлар бойы картографияның дамуы ғылым және өнердің қайта 
қалыптасу дәуіріне сәйкестеніп, оның құлдырауымен де байланысты.   

Антиктік дәуірден және қазіргі кезеңге дейін ғалымдар үшін карта 
білімді жүйеледіруге және дүние жүзі туралы философияның теориялық 
дамуын құру болып табылады. Ғылыми танымдарды және практикалық 
жағдайларда картаны пайдалану, картадан қажетті сапалы да және сандық 
ақпараттарды алудың тәсілдері міне бірнеше жүз жылдары бойы дамып келе 
жатыр. Ертедегі қоғамда примитивті пландар және картографиялық суреттер, 
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жазбалар пайда болмаған уақыттарда, ол кеңістікте бағыты табуға қызмет 
еткен, күнделікті қажетті объектілер мен құбылыстардың кеңістікте 
орналасуын білу үшін қажет болған.  

Орта ғасырдағы ұлы картограф Герард Меркаторды «картографтардың 
королі» деп атаған (1512-1594), себебі картографиялық шығармашылықтарды 
құрастырудың парктикада қажеттілігін ескеріп, оларды қалай қолдану 
туралы нұсқаулыр мен ережелер қосымша тіркеліп, көрсетіліп отырған. 
Қазіргі заманғы түсініктерді пайдалан отырып ол картографиялық 
ақпараттарды тұтынышуларға ұсынып отырған, себебі ол карта және 
глобустың арқасында есепті шешеудің әдістерін құрастырған.  

Қазіргі теориялық құрылымдар 40 жылдардан басталып келеді, Н.Н. 
Баранский және К.А. Салищевтің еңбектерінде картографияны танымдық 
ғылым ретінде ұғынуға әжептеуір әрекет жасаған. Осыдан кейін 50 жылдары 
К.А. Салищев және А.В. Гедыминнің мақалаларында картографиялық 
зерттеу әдістері туралы ойларын нақты түрде көрсетіп, дүние жүзін танып 
білуге қолдану туралы айтып кеткен.  

К.А. Салищев, Н.Н. Баранский, А.Ф. Асланикашвили, А.М. Берлянт, 
А.А. Лютый картография теориясына ауқымды үлестерін қосқан. Ал шет 
елдің ғалымдарының арасынан мыналарды айтуға болады: Ж. Бертен, К. 
Борд, Дж. Дьюри, Дж. Моррисон, Л. Ратайский, А. Робинсон, У. Тоблер, Р. 
Чорли, П. Хаггет және т.б. 

Үш мыңдық дәуір аралығында классикалық карталар едәуір 
өзгерістерден өтті, олар жыл өткен сайын әр қилы, әртүрлі түспен 
безендірілген, ақпараттар толықтырылып өзгеруде, ал экранды геокөріністер 
олардың динамика жағынан толықтырылып отыр, бұл туралы алғашқы 
картографтар ойына да келмеген еді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
І БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ КАРТОГРАФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  

КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 
 
Жер және қоғам ғылымындағы картографияның әдістемелік рөлі.    
Картография теориясы дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми 

картографиялық мектептер.  
Картографиялық әдістің қалыптасуы ғылым әдісінің танымдығы 

ретінде. Картаны ғылыми зерттеулерде және практикада пайдалану. Табиғи, 
әлеуметтік-экономикалық, экологиялық зерттеулердегі картографиялық 
әдістердің негізі.   

 
Теоретиялық концепциялар және картография дамуының қазіргі 

бағыттары.  
Жаңа қазіргі жағдайдағы картография дамуының ерекшеліктері: 

ақпараттық технологиялар,  геоинформатика, геоақпараттық жүйелер. ГАЖ -  
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концептуалды база және қоғамдағы барлық деңгейдегі негізгі ақпараттар 
бағытының бірі: ғылыми лабораториядан бастап мемелекттік басқару 
ұйымдарына дейін.   

 
Модульдік - танымдық концепция, оның дамуы және мазмұны. 

Зерттеудің негізгі бағыттары: жүйелі көзқарас, картографиялық үлгілеу, 
картаны пайдалану, географиялық картография теориясының дамуы. 

 
Коммуникативтік концепция картографияны ақпараттық 

картографиялық түрдегі ғылым ретінде қарастыру.   Зерттеудің басты 
бағыттары: картографиядағы автоматизация; карта-канал ақпараттары; 
коммуникация құралдары; ақпараттарды берудің әдістерін жетілдіру. 

 
Тілдік концепция – карта тілі туралы ғылым, семиотика саласының 

бірі.  Зерттеудің негізгі бағыттары: карта тілінің дамуы және жетілуі, оның  
грамматикасы, белгі жүйелерінің және мәтіннің автоматтандырылған 
конструкциялық әдісі. 

Оның ағымдары көрнекі отандық және шет елдік картограф 
ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген: М.К. Бочароев, Ж. Бертэн, А.Ф, 
Асланикашвили.  

Тілдік теория концепциясын өңдеуде мыналар белсенді түрде 
қатысқандар: А.А. Лютый, Я. Правда, Х. Шлихман және басқалар.  

 
Геоақпараттық концепция.  
Геоақпараттық картографиялау – ол картография және 

геоинформатиканың тікелей байланысының нәтижесі. Ол автоматизациялық 
картографиялау, әуеғарыштық әдістер, арақашықтықтан зерделеу және 
сандық фотограмметрия, геоинформатика пәндерінің бір-бірімен қилысуы 
ретінде қалыптасады. Оның теориялық зерттеулерінің негізгі бағыттары: 
картографиялық үлгілеудің тегақпараттық теориясын өңдеу, картографиялық 
белгілер жүйесі. 

Жалпы ол теорияның әдістеменің және картография мен 
геоинформатика технологияларының жетістіктерін интегралды бағыттармен 
байланыстырушы болып саналады.  

 
ІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ 
 
Тақырыптық карталар картографиялық үлгі ретінде.  
Картографиялық үлгілеудегі жүйелік қағидалар маңызы. Тақырыптық 

карталар құрылымы. Тақырыптық карталар құрастырудың әдістері. 
Тақырыптық картографиялаудағы ГАЖ технологиялары. Тақырыптық 
картографиялаудағы жаңа бағыттар: экологиялық, геоэкологиялық, туристік, 
медициналық.  
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Қолданбалы экологиялық картографиялау.  
Инвестицияны негіздеудегі экологиялық картографиялау. 

Инвестицияны экологиялық негіздеудің басты кезеңдері. Инженерлік-
экологиялық ізденістерді картографиялық қамтамасыз ету. ҚОӘБ 
картографиялық құрастырылым. ҚОӘБ жүргізу кезінде құрастырылатын 
кешенді карталар.  

 
Медициналық-географиялық картографиялау.  
Медициналық карталарда қоршаған ортаны адамға әсерін тигізетін 

факторларды бейнелеу. Медициналық-географиялық карталардың 
құрылымы. Қоршаған ортаның абиотикалық факторларды медициналық-
географиялық картографиялау. Қоршаған ортаның биотикалық факторларды 
медициналық-географиялық картографиялау.  

 
Қоршаған ортаның картографиялық мониторингісі.  
Қоршаған ортаның экологиялық жағдайларының жеке кешендерінің 

мазмұнын сипаттайтын бірі-бірімен байланыстағы кешенді карталарды 
құрастыру.  Картаға түсірілетін аймақтардың экологиялық жағдайларын 
зерттеудің картографиялық әдісі. Қазіргі уақытта ерекше орынды алатын, 
мазмұны экологиялық жағдайды бағалаумен ерекшеленетін кешенді бағалау 
карталарын құрастыру. Экологиялық жағдайды қалыптастырудың негізгі 
факторлары – ол ландшафтың тұрақтылығы.   

 
Телекоммуникациялық картографиялау.  
Картографиядағы телекоммуникациялық торлардың атқаратын 

қызметі: ақпараттық мәлімдерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, еркін және 
жылдам картографиялық мәліметтермен танысуды орнқтыру, 
пайдаланушылар арасындағы қандай да болмасын кеңістіктегі деңгейдегі 
үйлестіру.  

Арақашықтықтан байланысудың торлары бойынша сандық 
картография базаларын және басқа бейнелерді, карталарды құрастыру  мен 
тарату. 

 
Атластық картографиялау.  
Атлас – табиғи, әлеуметтік-экономикалық, тарихи және басқа 

тақырыптық карталардың жүйелік картографиялық үлгісі ретінде. Атластық 
картографиялаудағы ГАЖ. Атластар құрылымы. Электронды атластар, 
Интернет атластары, мультимедиялық атластар. Атластық картографиялау 
дамуының қазіргі бағыттары.  

 
ІІІ БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ 
 
Картографиялық ақпарат туралы ұғым.  
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Картографиялық ақпарат туралы түсінік «КА». КА ықтималдық-
статистикалық көзқарас. Картаның басқа ақпарат таратушылардан 
ерекшелігі. Картографиялық ақпаратты алудың концепциясы. КА оқушыдан 
өз бетінше бар бола алмайды, ол тек қана «карта-оқырман-карталар» жүйе 
ретінде бола алады.  Анық және жасырын  картографиялық ақпараттар.  
Жасырын ақпарат картаны пайдаланушыға ерекше қызығушылық тудырады.  
Картаның негізгі бейнелік сипатымен басқа ақпараттық таратушыдан 
ерекшеленуі. Картографиялық ақпарат алу және оны бағалау.  

 
Картографиялық бейне.    
«КБ» картографиялық бейне туралы қазіргі уақыттағы түсінік. 

Картографиялық бейнені қалыптастыру. Картографиялық бейненің 
құрылымы. Картографиялық бейнені қабылдаудың мәселелері. 
Картографиялық бейненің құрылымы және оның қай та қалыптасу түрлері. 

Картографиялық триада: белгі-бейне-ақпарат. Картографиялық белгі, 
бейне және ақпараттардың арақатынасы. Қайта қалыптасу картографиялық 
бейнені зерттеу әдісі ретінде.  

 
Картографиялық ақпараттар дамуының қазіргі бағыттары.  
Картаның ақпараттық жағынан сандық бағалауына көзқарас және оның 

қағидалары. Оқырманның ақпаратты алуды және оның санын анықтауы 
(оқитын құралмен).  Картаны оқу – ол картографиялық ақпараттарды алу 
әдістерінің негізі. Қойылған мақсатқа сәйкес алынған ақпаратты бағалау.  

Картографиялық ақпараттар туралы оқудың дүниежүзілік дамуының 
жетістіктері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Картография теориясының дамуының негізгі кезеңдері 
2. Қазіргі картографияның теориялық концепциясы 
3. Картографияның модулді-танымдық концепциясы талдау 
4. Коммуникативті концепция және оның жаңа ғылыми бағытта 

даму маңыздылғы 
5. Картографияның тілдік концепциясын жетілдіру және дамыту 
6. Жаңа интегралды картография концепциясының қалыптасуы  
7. Геоақпараттық картография концепциясын талдау 
8. Картографиялық үлгілеудегі жүйелік қағида маңызы 
9. Урбанды аймақтарды картографиялаудың әдісі  
10. Картографиялық ақпарат және картографиялық бейненің 

қалыптасуы 
11. Геоақпараттық картографиялау 
12. Қазіргі тақырыптық картографиялаудың мәселелері: жаңа 

бағыттар 
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13. Телекоммуникациялық картографиялау 
14. Атластық картографиялаудағы жаңа ГАЖ технологиялары 
15. Қазақстанның жаңа картографиялық үлгілерін талдау (карталар, 

атластар) 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. ХХІ ғасырдағы картография теориясы дамуындағы халықаралық 

және ұлттық картографиялық мәселелердегі географиялық қоғамның рөлі  
2. Карта ақпараттық канал және коммуникациялық құрал ретінде 
3. Картографиялық бейнені зерттеу және қалыптастырудың  

әдістемелік амалдары мен тәсілдері 
4. Жер бедерінің картографиялық үлгісі 
5. Жедел картографиялау және оның заманауи рөлі 
6. Картографиялық шығармашылықтарды құрудағы Жерді 

арақашықтықтан зерделеудің ақпараттық материалдары ретінде 
7. Картографиялық триада мазмұнын ашу: белгі-бейне-ақпарат 
8. Картографиялық бейнені зерттеудің тәсілі қайта қалыптасу әдісі 

ретінде 
9. Геоматика ғылымының мазмұны және маңызы 
10. Қазақстан Республикасы мен Ресей ұлттық атластарының 

мазмұнын салыстырмалы түрдегі талдау  
11. «Дүниежүзінің қарлы-мұзды атласы» атты картаны құрастыруда 

қазақстан гляцилог ғалымдарының үлесі 
12. Жоғарғы оқу орындарына арнлағна жаңа картографиялық 

шығармашылықтар 
13. «Қазақстан мәдениеті және тарихының үлкен атласы» (2008г) 

атты картографиялық шығарманың мазмұнын талдау 
14. Қазақстандағы қазіргі картографиялық шығармалардың 

мәселелері  
15. Отандық картографиядағы теориялық өңдеуді дамыту  

 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. ХІХ-ХХ ғғ. Картографияның теориялық концепциясының даму 
тарихы 

2. Картография саласындағы  Александр Гумбольдттың жұмысы: 
картада ақапараттарды бейнелеудің әдісін құрастыру; алғашқы климаттық 
картаны құрастыру 

3. Ш.Уалихановтың картографиялық жұмыстары, олардың Қазақстан 
картограифясының дамуына тигізетін маңызы 
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4. Картографияның теориялық концепциясыныңдамуының негізгі 
бағыттарын талдау  

5. Ж.Бертэннің картографияның тілдік концепциясының дамуындағы 
рөлі 

6. Халықаралық картографиялық ассоциациясының Генералдық 
ассамблея отырысының материалдарын зерттеу 

7. Қазақстан облыстық географиялық атлас концепциясын құру 
(таңдау саласы) 

8. Жаңа мектептің географиялық атластарын талдау  
9. Қазақстанның таулы аймақтарының табиғи және әлеуметтік-

экономикалық құбылыстарын картографиялаудағы жаңа ГАЖ технологиялар 
10. Қазақстан Республикасындағы картографияның даму болашағы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Проблемы теории и методологии современной 
картографии»  предназначен для магистрантов обучающихся по 
специальности «6М074100 - Картография». 

Современная картография – наука, исследующая посредством карт 
пространственное размещение явлений природы общества, их связи, 
динамику, функционирование процессов во времени и пространстве. 

Традиционная картография сегодня испытывает перестройку. 
Происходит интеграция теоретических концепции картографии и 
становление на их основе новой геоинформационной концепции. 
Интегральное направление включает актуальные достижения теории, 
методики  и технологии картографии и геоинформатики. 

Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ проблемных 
вопросов в  развитии теории картографии, освоение новых картографических 
методов исследования. 

Задачи: 
- углубление знаний о методологической  роли картографии в науках о 

Земле и обществе; 
- изучение новых  направлений в тематическом картографировании; 
- формирование умений и навыков анализа дискуссионных вопросов 

развития картографии; 
- освоение новых картографических приемов составления авторских 

макетов карт природы и социально-экономических явлений. 
Результаты обучения:  
- знание современных теоретических концепций картографирования;  
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- владение информационными методами составления карт природы, 
социально-экономических и экологических карт;  

- практическими навыками разработки картографических моделей для 
обеспечения различных отраслей хозяйства и развития науки. 

В результате  изучения дисциплины магистранты должны: 
знать:  
- роль картографии в науках о Земле и обществе, в жизни и 

деятельности человека; 
- теоретические концепции современной картографии, свойства 

картографических моделей; 
- основные направления картографических исследований  в мире. 
уметь: 
- анализировать новую картографическую информацию; 
- разрабатывать картографические модели природного, социально-

экономического и экологического содержания; 
- разрабатывать проекты тематического и атласного 

картографирования; 
- создавать коллективы для  выполнения проектов по составление 

национальных атласов. 
владеть:  
- новыми методами составление карт различного содержания;  
- современными приемами получения картографической информации,  
 - методами использования теоретических знаний в научных 

исследования и практической деятельности; 
- владеть ГИС технологиями для составления картографических 

моделей разного содержания. 
Пререквизиты: «Картография», «Геоинформатика», «Проектирование 

и составление карт», «Атласное картографирование». 
Постреквизиты: «Картографирование геодинамических процессов», 

«Тематические карты Казахстана», «Атласное картографирование в 
Республике Казахстан». 

В процессе освоения дисциплины у магистрантов формируются 
следующие компетенции: 

- владеть глубокими профессиональными теоретическими и 
практическими  знаниями для проведения научных исследований и для 
принятия обоснованных управленческих решений в области картографии; 

- вносить реальный вклад в совершенствование методики 
картографирования природных, социально-экономических и экологических 
явлений; 

- владеть навыками создания профессиональной команды 
картографов для выполнения научных инновационных программ 
регионального и мирового значения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Название темы 
 РАЗДЕЛ  І.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 
1 Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе 
2 Теоретические концепции и современные направления развития 

картографии 
3 Модульно-познавательная концепция  
4 Коммуникативная концепция 
5 Языковая концепция 
6 Геоинформационная концепция  
 РАЗДЕЛ ІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
7 Тематические карты как картографические модели 
8 Прикладное экологическое картографирование 
9 Медико-географическое картографирование  
10 Картографический мониторинг окружающей среды 
11 Телекоммуникационное картографирование  
12 Атласное картографирование 
 РАЗДЕЛ ІІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

13 Представления о картографической информации 
14 Картографический образ 
15 Современное направление развития картографической 

информации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ картографических 

концепции, проблемных вопросов в развитии теории картографии, освоение 
геоинформационных методов в составлении картографических 
производении. 

Задачи: углубление знаний о методологической роли картографии в 
науках о Земле и обществе; изучение новых направлений в тематическом 
картографировании; формирование умений и навыков анализа 
дискуссионных вопросов развития картографии; освоение новых 
картографических приемов составления авторских макетов карт природы и 
социально-экономических явлений. 

Современная картография многогранна. Подобно математике 
картография активно проникает во все науки о Земле и обществе, во многие 
отрасли народного хозяйства. Картографические знания и навыки, как и 
математические, становятся в той или иной мере необходимыми каждому 
человеку. 
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Работая с картами и атласами, надо всегда помнить, что это не только 
научный документ и источник информации, но и произведение духовной 
культуры человечества. Во все века развитие картографии совпадало с 
эпохами возрождения наук и искусств и периодами их упадка.  

С античных времен и до наших дней карты служат ученым для 
систематизации знаний, создания теорий и развития философских 
представлений о мире. Способы использования карт для научного познания и 
практической деятельности, извлечения из них необходимой качественной и 
количественной информации развиваются уже не одно столетие. Еще в 
первобытном обществе примитивные планы и картографические рисунки 
задолго до зарождения письменности служили для ориентирования в 
пространстве, понимания взаимного размещения объектов и явлений 
окружающего мира и для чисто утилитарных целей, связанных с 
повседневными практическими потребностями. 

Великий картограф средневековья Герард Меркатор (1512-1594), 
которого называли «королем картографов», хорошо созавая необходимость 
практического использования создаваемых им картографических 
произведений, сопровождал их наставлениями и указаниями по применению.  

Используя современные понятия, можно сказать что он заботился о 
потребителях картографической информации, ясно представлял их нужды и 
разработывал методы решения задач по картам и глобусам. 

Истоки современных теоретических построений прослеживаются с 
начала 40-х годов, когда в трудах Н.Н. Баранского и К.А. Салищева были 
предприняты серьезные попытки осмыслить картографию как 
познавательную науку. Затем в середине 50-х годов в статьях К.А. Салищева 
и А.В. Гедымина были четко сформулированы идеи картографического 
метода исследования, как действенного средства познания окружающего 
мира.   

Большой вклад в теорию картографии внесли К.А. Салищев, Н.Н. 
Баранский, А.Ф. Асланикашвили, А.М. Берлянт, А.А. Лютый. Из зарубежных 
ученых следует отметить Ж. Бертена, К. Борда, Дж. Дьюри, Дж. Моррисона, 
Л. Ратайского, А. Робинсона, У. Тоблера, Р. Чорли, П. Хаггета и др. 

На рубеже третьего тысячелетия классические карты претерпевают 
значительные изменения, они становятся более разнообразными, красочными 
и информативными, а новые экранные геоизображения добавляют им 
динамичность, о которой картографы прошлого не могли и подумать. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ  І.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 
 
Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе 
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Основные этапы развития теории картографии. Научные 
картографические школы.  

Становление картографического метода как научного метода познания. 
Использование карт в научных исследованиях и на практике. Основы 
картографического метода исследований в природных, социально-
экономических, экологических и других науках.  

 
Теоретические концепции и современные направления развития 

картографии 
Особенности развития картографии в новых условиях: 

информационные технологии, геоинформатика, геоинформационные 
системы. ГИС – концептуальная база, одна из основных направлений 
информатизации общества на всех уровнях: от научных лабораторий до 
органов государственного управления.   

 
Модульно-познавательная концепция, ее содержание и дальнейшие 

развитие. Основные направления исследований: системный подход, 
картографическое моделирование, использование карт, развитие теории 
географической картографии. 

 
Коммуникативная концепция рассматривает картографию как науку 

о картографической форме передачи информации. Главные направления 
исследований: автоматизация в картографии; карта-канал информации; 
средство коммуникации; совершенствование способов передачи 
информации. 

 
Языковая концепция – наука о языке карты, одна из отраслей 

семиотики. Основные направления исследований: развитие и 
совершенствование языка карты, его грамматики, методов 
автоматизированного конструирования знаковых систем и текстов. 

Истоки ее прослеживаются в трудах видных отечественных и 
зарубежных картографов: М.К. Бочароева, Ж. Бертэна, А.Ф, Асланикашвили.  

В разработке теории языковой концепции активно участвуют А.А. 
Лютый, Я. Правда, Х. Шлихман и др.  

 
Геоинформационная концепция.  
Геоинформационное картографирование – прямой результат 

взамодействия картографии и информатики. Оно формируется как узловая 
дисциплина на пересечении автоматизированного картографирования, 
аэрокосмических методов в их широком понимании, включая дистанционное 
зондирование, дешифрирование и цифровую фотограмметрию, и 
геоинформатики. И ее основные направления теоретических исследований: 
разработка теории геоинформационного картографирования 
картографического моделирования, картографических знаковых систем. 
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В целом это интергральное направление соединяющие в себе 
актуальные достижения теории, методики и технологии картографии и 
геоинформатики. 

 
РАЗДЕЛ ІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Тематические карты как картографические модели.  
Значение принципа системности в картографическом моделировании. 

Классификация тематических карт. Методика составления тематических 
карт. ГИС технологии в тематическом картографировании. Новые 
направления в тематическом картографировании: экологическое, 
геоэкологическое, туристское, медицинскоеи др.  

 
Прикладное экологическое картографирование.  
Экологические картографирование при обосновании инвестициии. 

Основные стадии экологического обоснования инвестиции. 
Картографическое обеспечение  инженерно-экологических изысканий. 
Картографическая составляющая ОВОС. Комплекс карт, создаваемых при 
проведении ОВОС.  

 
Медико-географическое картографирование.  
Отображение факторов окружающей среды, влияющих на здоровье 

человека, на медико-географических картах. Классификация медико-
географических карт. Медико-географическое картографирование 
абиотических факторов среды. Медико-географическое картографирование 
биотических факторов среды.  

 
Картографический мониторинг окружающей среды.  
Создание комплекса взаимосвязанных карт экологического содержания 

характеризующих состояние как отдельных компонентов окружающей 
среды, так и комплексных. Картографический метод исследования 
экологической обстановки картируемой территории. Создания комплексных 
оценочных карт, основным элементом содержания которых становится 
оценки экологических ситуации. Важнейший фактор формирование 
экологических ситуаций – устойчивость ландшафта.  

 
Телекоммуникационное картографирование.  
Основое назначение телекоммуникационных сетей в картографии: 

обеспечение доступа информационным ресурсам, налаживание сбоводного и 
оперативного обмена картографическими данными, координация между 
ползователями на любых пространственных уровнях.  

Составление и распространение карт, других изображений и баз 
цифровой картографической информации по сетям дистанционной связи. 
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Атласное картографирование.  
Атлас – как системная картографическая модель  природных, 

социально-экономических, экологических, исторических и других 
тематических карт. ГИС в атласном картографировании. Классфикация 
атласов. Электронные атласы, Интернет атласы, мультимедийные атласы. 
Современные направления  развития атласного картографирования. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Представления о картографической информации. 
Понятия об картографической информации «КИ». Вероятностно-

статистический подход к КИ. Отличие карты от других носителей 
информации. Концепция получения картографической информации. КИ 
несуществует сама по себе, отдельно от читателя, а возникает только в 
системе «карта-читатель-карты». Явное и скрытое картографическая 
информация. Скрытая информация представляют наибольший интерес для 
потребителя карты. Карта, ее образный характер является главным отличием 
от других носителей информации. Получение картографической информации 
и ее оценка. 

 
Картографический образ.  
Современное представление о картографическом образе «КО». 

Формирование картографического образа. Классификация картографических 
образов. Проблемы восприятия картографического образа. Структура 
картографических образов и виды их преобразования. 

Картографическая триада: знак-образ-информация. Соотношение 
картографических знаков, образов и информации. Преобразование как 
способ изучения картографических образов. 

 
Современное направление развития картографической 

информации.  
Принципы и подходы количественной оценки информативности карт. 

Определение порядка и количество информации получаемых читателем 
(читающим устроиствам). Чтение карты – основа всех способов изблечения 
картографической информации. Оценка полученной информации 
соответственно поставленной цели.  

Мировые достижения в развитии учения о картографической 
информации. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Основные этапы развития теории картографии 
2. Теоретические концепции современной картографии 
3. Анализ модульно-познавательной концепции картографии 



41 
 

4. Коммуникативная концепция и ее значение в развитии новых 
научных направлений. 

5. Развитие и совершенствование языковой концепции картографии 
6. Формирование новой интегральной концепции картографии 
7. Анализ геоинформационной концепции картографии 
8. Значение принципа системности картографическом 

моделировании 
9. Методика картографирования урбанизированных территорий  
10. Картографическая информация и формирование 

картографического образа 
11. Геоинформационное картографирование 
12. Проблемы современного тематического картографирования: 

новые направления. 
13. Телекоммуникационное картографирование 
14. Новые ГИС технологии в атласном картографировании. 
15. Анализ новых картографических моделей (карты, атласы) 

Казахстана 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Роль географических обществ в постановке картографических 

проблем международного и национального значения и в развитии теории 
картографии в ХХІ веке. 

2. Карта как канал информации и средство коммуникации 
3. Методические приемы и способы формирования и изучения 

картографических образов 
4. Картографические модели рельефа 
5. Оперативное картографирование и его роль в современном мире 
6. Материалы дистанционного зондирования Земли как источники 

информации  для создания картографических произведений 
7. Раскрытие содержания картографической триады: знак-образ-

информация 
8. Метод преобразования как способ изучения картографических 

образов 
9. Содержание и значение Геоматики как науки 
10. Сравнительный анализ содержания национальных атласов 

Республики Казахстан и России  
11. Вклад казахстанских ученых гляциологов в составлении карт  

«Атлас снежно-ледовых ресурсов мира» 
12. Новые картографические произведения для высшых учебных 

заведений 
13. Анализ содержания картографического произведения «Большой 

атлас истории и культуры Казахстана» (2008г) 
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14. Проблемы современного картографического производства в 
Казахстане  

15. Развития теоретических разработок в отечественном 
картографировании  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

1. История развития теоретических концепций картографии ХІХ-
ХХ вв. 

2. Работы Александра Гумбольдта в области картографии: 
разработка способов изображения информации на картах; создание первых 
климатических карт 

3. Картографические работы Ч. Валиханова, их значение в развитии 
картографии Казахстана 

4. Анализ основных направлений развития теоретических концепций 
картографии  

5. Роль Ж. Бертэна в развитии языковой концепции картографии 
6. Изучение материалов заседаний Генеральной ассамблеи 

Международной картографической ассоциации. 
7. Разработка концепции областного географического атласа 

Казахстана (область по выбору) 
8. Анализ новых  школьных географических атласов 
9. Новые ГИС технологии в картографировании природных и 

социально-экономических явлений горных территорий Казахстана 
10. Перспективы развития картографии в Республике Казахстан 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: 

1997.-64 с 
2. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. М.: 

Мысль, 1986.-240 с. 
3. Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Под ред. Б. И Кочурова.-М.:Изд. 
Центр «Академия», 2009.-192 с. 

4. Картография на рубеже тысячелетий//Докл. 1, Всероссийской 
науч. Конф. По картографии. –М.: 1997 (7-10 октября). 

5. Кравцова В.И. Космические методы картографирования – М.: 
МГУ, 1995.-240 с. 

6. Национальный атлас Республики Казахстан.- Алматы, 2006, 2010. 
Т. 1-3 
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7. Стурман В.И. Экологическое картографирования. –М.: Аспект 
Пресс, 2003.-143 с. 

8. Тематическое картографирование: основные направления, 
традиции и перспективы.//Под ред. А.М. Берлянта и А.А. Лютого.- М.: 
Институт географии РАН, 1998. -136 с. 

9. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование М.: КДУ, 
2008. – 422 с. 

10. Эколого-геологические карты.-М.: Высшая школа. 2007. - 406 с. 
11. Уварова А.К. Составление туристских карт: учебное пособие. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 144 с. 
 
Дополнительная: 
1. Космическая съемки и тематическое картографирование. Под 

ред. К.А.Салищева, Ю.Ф. Книжникова. М.:изд-во МГУ. 1980.-272 с. 
2. Геодезия и картография. Журнал. Печатный орган геодезических 

служб стран СНГ. М./Периодичность издания 6 номеров в год. 
3. Геоматика. Журнал о геоматике и дистанционном зондировании 

Земли. М./Периодичность издания 4 номера в год. 
4. Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Холугина.-М.: Недра, 

1988. -428 с. 
5. Фокина Л. А. Система картографических произведений // 

Картография с основами топографии. М.: ВЛАДОС. 2005. С. 167 -148. 
6. Cartography at the U.S.Geological Survey. The National Mapping 

Division’ s cartographic programs, products, and technology. 1988/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Проблемы теории и методологии современной 
картографии»  предназначен для магистрантов обучающихся по 
специальности «6М074100 - Картография». 

Современная картография – наука, исследующая посредством карт 
пространственное размещение явлений природы общества, их связи, 
динамику, функционирование процессов во времени и пространстве. 

Традиционная картография сегодня испытывает перестройку. 
Происходит интеграция теоретических концепции картографии и 
становление на их основе новой геоинформационной концепции. 
Интегральное направление включает актуальные достижения теории, 
методики  и технологии картографии и геоинформатики. 

Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ проблемных 
вопросов в  развитии теории картографии, освоение новых картографических 
методов исследования. 

Задачи: 
- углубление знаний о методологической  роли картографии в науках о 

Земле и обществе; 
- изучение новых  направлений в тематическом картографировании; 
- формирование умений и навыков анализа дискуссионных вопросов 

развития картографии; 
- освоение новых картографических приемов составления авторских 

макетов карт природы и социально-экономических явлений. 
Результаты обучения:  
- знание современных теоретических концепций картографирования; 
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- владение информационными методами составления карт природы, 
социально-экономических и экологических карт;  

- практическими навыками разработки картографических моделей для 
обеспечения различных отраслей хозяйства и развития науки. 

В результате  изучения дисциплины магистранты должны: 
знать:  
- роль картографии в науках о Земле и обществе, в жизни и 

деятельности человека; 
- теоретические концепции современной картографии, свойства 

картографических моделей; 
- основные направления картографических исследований  в мире. 
уметь: 
- анализировать новую картографическую информацию; 
- разрабатывать картографические модели природного, социально-

экономического и экологического содержания; 
- разрабатывать проекты тематического и атласного 

картографирования; 
- создавать коллективы для  выполнения проектов по составление 

национальных атласов. 
владеть:  
- новыми методами составление карт различного содержания;  
- современными приемами получения картографической информации;  
 - методами использования теоретических знаний в научных 

исследования и практической деятельности; 
- владеть ГИС технологиями для составления картографических 

моделей разного содержания. 
Пререквизиты: «Картография», «Геоинформатика», «Проектирование 

и составление карт», «Атласное картографирование». 
Постреквизиты: «Картографирование геодинамических процессов», 

«Тематические карты Казахстана», «Атласное картографирование в 
Республике Казахстан». 

В процессе освоения дисциплины у магистрантов формируются 
следующие компетенции: 

- владеть глубокими профессиональными теоретическими и 
практическими  знаниями для проведения научных исследований и для 
принятия обоснованных управленческих решений в области картографии; 

- вносить реальный вклад в совершенствование методики 
картографирования природных, социально-экономических и экологических 
явлений; 

- владеть навыками создания профессиональной команды 
картографов для выполнения научных инновационных программ 
регионального и мирового значения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Название темы 
 РАЗДЕЛ  І.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 
1 Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе 
2 Модульно-познавательная концепция  
3 Коммуникативная концепция 
4 Языковая концепция 
5 Геоинформационная концепция  
 РАЗДЕЛ ІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
6 Тематические карты как картографические модели 
7 Медико-географическое картографирование  
8 Картографический мониторинг окружающей среды 
9 Телекоммуникационное картографирование  
10 Атласное картографирование 
 РАЗДЕЛ ІІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11 Представления о картографической информации 
12 Картографический образ 
13 Современное направление развития картографической 

информации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ картографических 

концепции, проблемных вопросов в развитии теории картографии, освоение 
геоинформационных методов в составлении картографических 
производении. 

Задачи: углубление знаний о методологической роли картографии в 
науках о Земле и обществе; изучение новых направлений в тематическом 
картографировании; формирование умений и навыков анализа 
дискуссионных вопросов развития картографии; освоение новых 
картографических приемов составления авторских макетов карт природы и 
социально-экономических явлений. 

Современная картография многогранна. Подобно математике 
картография активно проникает во все науки о Земле и обществе, во многие 
отрасли народного хозяйства. Картографические знания и навыки, как и 
математические, становятся в той или иной мере необходимыми каждому 
человеку. 

Работая с картами и атласами, надо всегда помнить, что это не только 
научный документ и источник информации, но и произведение духовной 
культуры человечества. Во все века развитие картографии совпадало с 
эпохами возрождения наук и искусств и периодами их упадка.  
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С античных времен и до наших дней карты служат ученым для 
систематизации знаний, создания теорий и развития философских 
представлений о мире. Способы использования карт для научного познания и 
практической деятельности, извлечения из них необходимой качественной и 
количественной информации развиваются уже не одно столетие. Еще в 
первобытном обществе примитивные планы и картографические рисунки 
задолго до зарождения письменности служили для ориентирования в 
пространстве, понимания взаимного размещения объектов и явлений 
окружающего мира и для чисто утилитарных целей, связанных с 
повседневными практическими потребностями. 

Великий картограф средневековья Герард Меркатор (1512-1594), 
которого называли «королем картографов», хорошо созавая необходимость 
практического использования создаваемых им картографических 
произведений, сопровождал их наставлениями и указаниями по применению.  

Используя современные понятия, можно сказать что он заботился о 
потребителях картографической информации, ясно представлял их нужды и 
разработывал методы решения задач по картам и глобусам. 

Истоки современных теоретических построений прослеживаются с 
начала 40-х годов, когда в трудах Н.Н. Баранского и К.А. Салищева были 
предприняты серьезные попытки осмыслить картографию как 
познавательную науку. Затем в середине 50-х годов в статьях К.А. Салищева 
и А.В. Гедымина были четко сформулированы идеи картографического 
метода исследования, как действенного средства познания окружающего 
мира.   

Большой вклад в теорию картографии внесли К.А. Салищев, Н.Н. 
Баранский, А.Ф. Асланикашвили, А.М. Берлянт, А.А. Лютый. Из зарубежных 
ученых следует отметить Ж. Бертена, К. Борда, Дж. Дьюри, Дж. Моррисона, 
Л. Ратайского, А. Робинсона, У. Тоблера, Р. Чорли, П. Хаггета и др. 

На рубеже третьего тысячелетия классические карты претерпевают 
значительные изменения, они становятся более разнообразными, красочными 
и информативными, а новые экранные геоизображения добавляют им 
динамичность, о которой картографы прошлого не могли и подумать. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ  І.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 
 
Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе.  
Основные этапы развития теории картографии. Научные 

картографические школы.  
Становление картографического метода как научного метода познания. 

Использование карт в научных исследованиях и на практике. Основы 
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картографического метода исследований в природных, социально-
экономических, экологических и других науках.  

 
Теоретические концепции и современные направления развития 

картографии 
Особенности развития картографии в новых условиях: 

информационные технологии, геоинформатика, геоинформационные 
системы. ГИС – концептуальная база, одна из основных направлений 
информатизации общества на всех уровнях: от научных лабораторий до 
органов государственного управления.   

 
Модульно-познавательная концепция, ее содержание и дальнейшие 

развитие. Основные направления исследований: системный подход, 
картографическое моделирование, использование карт, развитие теории 
географической картографии. 

 
Коммуникативная концепция рассматривает картографию как науку 

о картографической форме передачи информации. Главные направления 
исследований: автоматизация в картографии; карта-канал информации; 
средство коммуникации; совершенствование способов передачи 
информации. 

 
Языковая концепция – наука о языке карты, одна из отраслей 

семиотики. Основные направления исследований: развитие и 
совершенствование языка карты, его грамматики, методов 
автоматизированного конструирования знаковых систем и текстов. 

Истоки ее прослеживаются в трудах видных отечественных и 
зарубежных картографов: М.К. Бочароева, Ж. Бертэна, А.Ф, Асланикашвили.  

В разработке теории языковой концепции активно участвуют А.А. 
Лютый, Я. Правда, Х. Шлихман и др.  

 
Геоинформационная концепция.  
Геоинформационное картографирование – прямой результат 

взамодействия картографии и информатики. Оно формируется как узловая 
дисциплина на пересечении автоматизированного картографирования, 
аэрокосмических методов в их широком понимании, включая дистанционное 
зондирование, дешифрирование и цифровую фотограмметрию, и 
геоинформатики. И ее основные направления теоретических исследований: 
разработка теории геоинформационного картографирования 
картографического моделирования, картографических знаковых систем. 

В целом это интергральное направление соединяющие в себе 
актуальные достижения теории, методики и технологии картографии и 
геоинформатики. 
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РАЗДЕЛ ІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Тематические карты как картографические модели.  
Значение принципа системности в картографическом моделировании. 

Классификация тематических карт. Методика составления тематических 
карт. ГИС технологии в тематическом картографировании. Новые 
направления в тематическом картографировании: экологическое, 
геоэкологическое, туристское, медицинскоеи др.  

 
Прикладное экологическое картографирование.  
Экологические картографирование при обосновании инвестициии. 

Основные стадии экологического обоснования инвестиции. 
Картографическое обеспечение  инженерно-экологических изысканий. 
Картографическая составляющая ОВОС. Комплекс карт, создаваемых при 
проведении ОВОС.  

 
Медико-географическое картографирование.  
Отображение факторов окружающей среды, влияющих на здоровье 

человека, на медико-географических картах. Классификация медико-
географических карт. Медико-географическое картографирование 
абиотических факторов среды. Медико-географическое картографирование 
биотических факторов среды.  

 
Картографический мониторинг окружающей среды.  
Создание комплекса взаимосвязанных карт экологического содержания 

характеризующих состояние как отдельных компонентов окружающей 
среды, так и комплексных. Картографический метод исследования 
экологической обстановки картируемой территории. Создания комплексных 
оценочных карт, основным элементом содержания которых становится 
оценки экологических ситуации. Важнейший фактор формирование 
экологических ситуаций – устойчивость ландшафта.  

 
Телекоммуникационное картографирование.  
Основое назначение телекоммуникационных сетей в картографии: 

обеспечение доступа информационным ресурсам, налаживание сбоводного и 
оперативного обмена картографическими данными, координация между 
ползователями на любых пространственных уровнях.  

Составление и распространение карт, других изображений и баз 
цифровой картографической информации по сетям дистанционной связи. 

 
Атласное картографирование.  
Атлас – как системная картографическая модель  природных, 

социально-экономических, экологических, исторических и других 
тематических карт. ГИС в атласном картографировании. Классфикация 
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атласов. Электронные атласы, Интернет атласы, мультимедийные атласы. 
Современные направления  развития атласного картографирования. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Представления о картографической информации. 
Понятия об картографической информации «КИ». Вероятностно-

статистический подход к КИ. Отличие карты от других носителей 
информации. Концепция получения картографической информации. КИ 
несуществует сама по себе, отдельно от читателя, а возникает только в 
системе «карта-читатель-карты». Явное и скрытое картографическая 
информация. Скрытая информация представляют наибольший интерес для 
потребителя карты. Карта, ее образный характер является главным отличием 
от других носителей информации. Получение картографической информации 
и ее оценка. 

 
Картографический образ.  
Современное представление о картографическом образе «КО». 

Формирование картографического образа. Классификация картографических 
образов. Проблемы восприятия картографического образа. Структура 
картографических образов и виды их преобразования. 

Картографическая триада: знак-образ-информация. Соотношение 
картографических знаков, образов и информации. Преобразование как 
способ изучения картографических образов. 

 
Современное направление развития картографической 

информации.  
Принципы и подходы количественной оценки информативности карт. 

Определение порядка и количество информации получаемых читателем 
(читающим устроиствам). Чтение карты – основа всех способов изблечения 
картографической информации. Оценка полученной информации 
соответственно поставленной цели.  

Мировые достижения в развитии учения о картографической 
информации. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Основные этапы развития теории картографии 
2. Теоретические концепции современной картографии 
3. Анализ модульно-познавательной концепции картографии 
4. Коммуникативная концепция и ее значение в развитии новых 

научных направлений. 
5. Развитие и совершенствование языковой концепции картографии 
6. Формирование новой интегральной концепции картографии 
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7. Анализ геоинформационной концепции картографии 
8. Значение принципа системности картографическом 

моделировании 
9. Методика картографирования урбанизированных территорий  
10. Картографическая информация и формирование 

картографического образа 
11. Геоинформационное картографирование 
12. Проблемы современного тематического картографирования: 

новые направления. 
13. Телекоммуникационное картографирование 
14. Новые ГИС технологии в атласном картографировании. 
15. Анализ новых картографических моделей (карты, атласы) 

Казахстана 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Роль географических обществ в постановке картографических 

проблем международного и национального значения и в развитии теории 
картографии в ХХІ веке. 

2. Карта как канал информации и средство коммуникации 
3. Методические приемы и способы формирования и изучения 

картографических образов 
4. Картографические модели рельефа 
5. Оперативное картографирование и его роль в современном мире 
6. Материалы дистанционного зондирования Земли как источники 

информации  для создания картографических произведений 
7. Раскрытие содержания картографической триады: знак-образ-

информация 
8. Метод преобразования как способ изучения картографических 

образов 
9. Содержание и значение Геоматики как науки 
10. Сравнительный анализ содержания национальных атласов 

Республики Казахстан и России  
11. Вклад казахстанских ученых гляциологов в составлении карт  

«Атлас снежно-ледовых ресурсов мира» 
12. Новые картографические произведения для высшых учебных 

заведений 
13. Анализ содержания картографического произведения «Большой 

атлас истории и культуры Казахстана» (2008г) 
14. Проблемы современного картографического производства в 

Казахстане  
15. Развития теоретических разработок в отечественном 

картографировании  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

1. История развития теоретических концепций картографии ХІХ-
ХХ вв. 

2. Работы Александра Гумбольдта в области картографии: 
разработка способов изображения информации на картах; создание первых 
климатических карт 

3. Картографические работы Ч. Валиханова, их значение в развитии 
картографии Казахстана 

4. Анализ основных направлений развития теоретических концепций 
картографии  

5. Роль Ж. Бертэна в развитии языковой концепции картографии 
6. Изучение материалов заседаний Генеральной ассамблеи 

Международной картографической ассоциации. 
7. Разработка концепции областного географического атласа 

Казахстана (область по выбору) 
8. Анализ новых  школьных географических атласов 
9. Новые ГИС технологии в картографировании природных и 

социально-экономических явлений горных территорий Казахстана 
10. Перспективы развития картографии в Республике Казахстан 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: 

1997.-64 с 
2. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. 

М.:Мысль, 1986.-240 с. 
3. Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Под ред. Б. И Кочурова.-М.: Изд. 
Центр «Академия», 2009.-192 с. 

4. Картография на рубеже тысячелетий//Докл. 1, Всероссийской 
науч. Конф. По картографии. – М.: 1997 (7-10 октября). 

5. Кравцова В.И. Космические методы картографирования – М.: 
МГУ, 1995.-240 с. 

6. Национальный атлас Республики Казахстан.- Алматы, 2006, 2010. 
Т. 1-3 

7. Стурман В.И. Экологическое картографирования. – М.: Аспект 
Пресс, 2003.-143 с. 

8. Тематическое картографирование: основные направления, 
традиции и перспективы.//Под ред. А.М. Берлянта и А.А. Лютого.- 
М.:Институт географии РАН, 1998. -136 с. 
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9. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование М.: КДУ, 
2008. – 422 с. 

10. Эколого-геологические карты.-М.: Высшая школа. 2007. -406 с. 
11. Уварова А.К. Составление туристских карт: учебное пособие. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 144 с. 
 
Дополнительная: 
1. Космическая съемки и тематическое картографирование. Под 

ред. К.А. Салищева, Ю.Ф. Книжникова. М.: Изд-во МГУ. 1980.-272 с. 
2. Геодезия и картография. Журнал. Печатный орган геодезических 

служб стран СНГ. М./Периодичность издания 6 номеров в год. 
3. Геоматика. Журнал о геоматике и дистанционном зондировании 

Земли. М./Периодичность издания 4 номера в год. 
4. Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Холугина.-М.: Недра, 

1988. -428 с. 
5. Фокина Л. А. Система картографических произведений // 

Картография с основами топографии. М.: ВЛАДОС. 2005. С. 167 -148. 
6. Cartography at the U.S.Geological Survey. The National Mapping 

Division’ s cartographic programs, products, and technology. 1988. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Проблемы теории и методологии современной 
картографии»  предназначен для магистрантов обучающихся по 
специальности «6М074100 - Картография». 

Современная картография – наука, исследующая посредством карт 
пространственное размещение явлений природы общества, их связи, 
динамику, функционирование процессов во времени и пространстве. 

Традиционная картография сегодня испытывает перестройку. 
Происходит интеграция теоретических концепции картографии и 
становление на их основе новой геоинформационной концепции. 
Интегральное направление включает актуальные достижения теории, 
методики  и технологии картографии и геоинформатики. 

Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ проблемных 
вопросов в  развитии теории картографии, освоение новых картографических 
методов исследования. 

Задачи: 
- углубление знаний о методологической  роли картографии в науках о 

Земле и обществе; 
- изучение новых  направлений в тематическом картографировании; 
- формирование умений и навыков анализа дискуссионных вопросов 

развития картографии; 
- освоение новых картографических приемов составления авторских 

макетов карт природы и социально-экономических явлений. 
Результаты обучения:  
- знание современных теоретических концепций картографирования;  
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- владение информационными методами составления карт природы, 
социально-экономических и экологических карт;  

- практическими навыками разработки картографических моделей для 
обеспечения различных отраслей хозяйства и развития науки. 

В результате  изучения дисциплины магистранты должны: 
знать:  
- роль картографии в науках о Земле и обществе, в жизни и 

деятельности человека; 
- теоретические концепции современной картографии, свойства 

картографических моделей; 
- основные направления картографических исследований  в мире. 
уметь: 
- анализировать новую картографическую информацию; 
- разрабатывать картографические модели природного, социально-

экономического и экологического содержания; 
- разрабатывать проекты тематического и атласного 

картографирования; 
- создавать коллективы для  выполнения проектов по составление 

национальных атласов. 
владеть:  
- новыми методами составление карт различного содержания;  
- современными приемами получения картографической информации;  
 - методами использования теоретических знаний в научных 

исследования и практической деятельности; 
- владеть ГИС технологиями для составления картографических 

моделей разного содержания. 
Пререквизиты: «Картография», «Геоинформатика», «Проектирование 

и составление карт», «Атласное картографирование». 
Постреквизиты: «Картографирование геодинамических процессов», 

«Тематические карты Казахстана», «Атласное картографирование в 
Республике Казахстан». 

В процессе освоения дисциплины у магистрантов формируются 
следующие компетенции: 

- владеть глубокими профессиональными теоретическими и 
практическими  знаниями для проведения научных исследований и для 
принятия обоснованных управленческих решений в области картографии; 

- вносить реальный вклад в совершенствование методики 
картографирования природных, социально-экономических и экологических 
явлений; 

- владеть навыками создания профессиональной команды 
картографов для выполнения научных инновационных программ 
регионального и мирового значения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Название темы 
 РАЗДЕЛ  І.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 
1 Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе 
2 Модульно-познавательная концепция  
3 Коммуникативная концепция 
4 Языковая концепция 
5 Геоинформационная концепция  
  
 РАЗДЕЛ ІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
6 Тематические карты как картографические модели 
7 Медико-географическое картографирование  
8 Картографический мониторинг окружающей среды 
9 Телекоммуникационное картографирование  
10 Атласное картографирование 
 РАЗДЕЛ ІІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11 Представления о картографической информации 
12 Картографический образ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины. Изучение и анализ картографических 

концепции, проблемных вопросов в развитии теории картографии, освоение 
геоинформационных методов в составлении картографических 
производении. 

Задачи: углубление знаний о методологической роли картографии в 
науках о Земле и обществе; изучение новых направлений в тематическом 
картографировании; формирование умений и навыков анализа 
дискуссионных вопросов развития картографии; освоение новых 
картографических приемов составления авторских макетов карт природы и 
социально-экономических явлений. 

Современная картография многогранна. Подобно математике 
картография активно проникает во все науки о Земле и обществе, во многие 
отрасли народного хозяйства. Картографические знания и навыки, как и 
математические, становятся в той или иной мере необходимыми каждому 
человеку. 

Работая с картами и атласами, надо всегда помнить, что это не только 
научный документ и источник информации, но и произведение духовной 
культуры человечества. Во все века развитие картографии совпадало с 
эпохами возрождения наук и искусств и периодами их упадка.  
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С античных времен и до наших дней карты служат ученым для 
систематизации знаний, создания теорий и развития философских 
представлений о мире. Способы использования карт для научного познания и 
практической деятельности, извлечения из них необходимой качественной и 
количественной информации развиваются уже не одно столетие. Еще в 
первобытном обществе примитивные планы и картографические рисунки 
задолго до зарождения письменности служили для ориентирования в 
пространстве, понимания взаимного размещения объектов и явлений 
окружающего мира и для чисто утилитарных целей, связанных с 
повседневными практическими потребностями. 

Великий картограф средневековья Герард Меркатор (1512-1594), 
которого называли «королем картографов», хорошо созавая необходимость 
практического использования создаваемых им картографических 
произведений, сопровождал их наставлениями и указаниями по применению.  

Используя современные понятия, можно сказать что он заботился о 
потребителях картографической информации, ясно представлял их нужды и 
разработывал методы решения задач по картам и глобусам. 

Истоки современных теоретических построений прослеживаются с 
начала 40-х годов, когда в трудах Н.Н. Баранского и К.А. Салищева были 
предприняты серьезные попытки осмыслить картографию как 
познавательную науку. Затем в середине 50-х годов в статьях К.А. Салищева 
и А.В. Гедымина были четко сформулированы идеи картографического 
метода исследования, как действенного средства познания окружающего 
мира.   

Большой вклад в теорию картографии внесли К.А. Салищев, Н.Н. 
Баранский, А.Ф. Асланикашвили, А.М. Берлянт, А.А. Лютый. Из зарубежных 
ученых следует отметить Ж. Бертена, К. Борда, Дж. Дьюри, Дж. Моррисона, 
Л. Ратайского, А. Робинсона, У. Тоблера, Р. Чорли, П. Хаггета и др. 

На рубеже третьего тысячелетия классические карты претерпевают 
значительные изменения, они становятся более разнообразными, красочными 
и информативными, а новые экранные геоизображения добавляют им 
динамичность, о которой картографы прошлого не могли и подумать. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ  І.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 
 
Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе. 
Основные этапы развития теории картографии. Научные 

картографические школы.  
Становление картографического метода как научного метода познания. 

Использование карт в научных исследованиях и на практике. Основы 
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картографического метода исследований в природных, социально-
экономических, экологических и других науках.  

 
Теоретические концепции и современные направления развития 

картографии 
Особенности развития картографии в новых условиях: 

информационные технологии, геоинформатика, геоинформационные 
системы. ГИС – концептуальная база, одна из основных направлений 
информатизации общества на всех уровнях: от научных лабораторий до 
органов государственного управления.   

 
Модульно-познавательная концепция, ее содержание и дальнейшие 

развитие. Основные направления исследований: системный подход, 
картографическое моделирование, использование карт, развитие теории 
географической картографии. 

 
Коммуникативная концепция рассматривает картографию как науку 

о картографической форме передачи информации. Главные направления 
исследований: автоматизация в картографии; карта-канал информации; 
средство коммуникации; совершенствование способов передачи 
информации. 

 
Языковая концепция – наука о языке карты, одна из отраслей 

семиотики. Основные направления исследований: развитие и 
совершенствование языка карты, его грамматики, методов 
автоматизированного конструирования знаковых систем и текстов. 

Истоки ее прослеживаются в трудах видных отечественных и 
зарубежных картографов: М.К. Бочароева, Ж. Бертэна, А.Ф, Асланикашвили.  

В разработке теории языковой концепции активно участвуют А.А. 
Лютый, Я. Правда, Х. Шлихман и др.  

 
Геоинформационная концепция.  
Геоинформационное картографирование – прямой результат 

взамодействия картографии и информатики. Оно формируется как узловая 
дисциплина на пересечении автоматизированного картографирования, 
аэрокосмических методов в их широком понимании, включая дистанционное 
зондирование, дешифрирование и цифровую фотограмметрию, и 
геоинформатики. И ее основные направления теоретических исследований: 
разработка теории геоинформационного картографирования 
картографического моделирования, картографических знаковых систем. 

В целом это интергральное направление соединяющие в себе 
актуальные достижения теории, методики и технологии картографии и 
геоинформатики. 
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РАЗДЕЛ ІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Тематические карты как картографические модели. Значение 

принципа системности в картографическом моделировании. Классификация 
тематических карт. Методика составления тематических карт. ГИС 
технологии в тематическом картографировании. Новые направления в 
тематическом картографировании: экологическое, геоэкологическое, 
туристское, медицинскоеи др.  

 
Прикладное экологическое картографирование.  
Экологические картографирование при обосновании инвестициии. 

Основные стадии экологического обоснования инвестиции. 
Картографическое обеспечение  инженерно-экологических изысканий. 
Картографическая составляющая ОВОС. Комплекс карт, создаваемых при 
проведении ОВОС.  

 
Медико-географическое картографирование.  
Отображение факторов окружающей среды, влияющих на здоровье 

человека, на медико-географических картах. Классификация медико-
географических карт. Медико-географическое картографирование 
абиотических факторов среды. Медико-географическое картографирование 
биотических факторов среды.  

 
Картографический мониторинг окружающей среды.  
Создание комплекса взаимосвязанных карт экологического содержания 

характеризующих состояние как отдельных компонентов окружающей 
среды, так и комплексных. Картографический метод исследования 
экологической обстановки картируемой территории. Создания комплексных 
оценочных карт, основным элементом содержания которых становится 
оценки экологических ситуации. Важнейший фактор формирование 
экологических ситуаций – устойчивость ландшафта.  

 
Телекоммуникационное картографирование.  
Основое назначение телекоммуникационных сетей в картографии: 

обеспечение доступа информационным ресурсам, налаживание сбоводного и 
оперативного обмена картографическими данными, координация между 
ползователями на любых пространственных уровнях.  

Составление и распространение карт, других изображений и баз 
цифровой картографической информации по сетям дистанционной связи. 

 
Атласное картографирование.  
Атлас – как системная картографическая модель  природных, 

социально-экономических, экологических, исторических и других 
тематических карт. ГИС в атласном картографировании. Классфикация 
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атласов. Электронные атласы, Интернет атласы, мультимедийные атласы. 
Современные направления  развития атласного картографирования. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Представления о картографической информации. 
Понятия об картографической информации «КИ». Вероятностно-

статистический подход к КИ. Отличие карты от других носителей 
информации. Концепция получения картографической информации. КИ 
несуществует сама по себе, отдельно от читателя, а возникает только в 
системе «карта-читатель-карты». Явное и скрытое картографическая 
информация. Скрытая информация представляют наибольший интерес для 
потребителя карты. Карта, ее образный характер является главным отличием 
от других носителей информации. Получение картографической информации 
и ее оценка. 

 
Картографический образ.  
Современное представление о картографическом образе «КО». 

Формирование картографического образа. Классификация картографических 
образов. Проблемы восприятия картографического образа. Структура 
картографических образов и виды их преобразования. 

Картографическая триада: знак-образ-информация. Соотношение 
картографических знаков, образов и информации. Преобразование как 
способ изучения картографических образов. 

 
Современное направление развития картографической 

информации.  
Принципы и подходы количественной оценки информативности карт. 

Определение порядка и количество информации получаемых читателем 
(читающим устроиствам). Чтение карты – основа всех способов изблечения 
картографической информации. Оценка полученной информации 
соответственно поставленной цели.  

Мировые достижения в развитии учения о картографической 
информации. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Основные этапы развития теории картографии 
2. Теоретические концепции современной картографии 
3. Анализ модульно-познавательной концепции картографии 
4. Коммуникативная концепция и ее значение в развитии новых 

научных направлений. 
5. Развитие и совершенствование языковой концепции картографии 
6. Формирование новой интегральной концепции картографии 
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7. Анализ геоинформационной концепции картографии 
8. Значение принципа системности картографическом 

моделировании 
9. Методика картографирования урбанизированных территорий  
10. Картографическая информация и формирование 

картографического образа 
11. Геоинформационное картографирование 
12. Проблемы современного тематического картографирования: 

новые направления. 
13. Телекоммуникационное картографирование 
14. Новые ГИС технологии в атласном картографировании. 
15. Анализ новых картографических моделей (карты, атласы) 

Казахстана 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Роль географических обществ в постановке картографических 

проблем международного и национального значения и в развитии теории 
картографии в ХХІ веке. 

2. Карта как канал информации и средство коммуникации 
3. Методические приемы и способы формирования и изучения 

картографических образов 
4. Картографические модели рельефа 
5. Оперативное картографирование и его роль в современном мире 
6. Материалы дистанционного зондирования Земли как источники 

информации  для создания картографических произведений 
7. Раскрытие содержания картографической триады: знак-образ-

информация 
8. Метод преобразования как способ изучения картографических 

образов 
9. Содержание и значение Геоматики как науки 
10. Сравнительный анализ содержания национальных атласов 

Республики Казахстан и России  
11. Вклад казахстанских ученых гляциологов в составлении карт  

«Атлас снежно-ледовых ресурсов мира» 
12. Новые картографические произведения для высшых учебных 

заведений 
13. Анализ содержания картографического произведения «Большой 

атлас истории и культуры Казахстана» (2008г) 
14. Проблемы современного картографического производства в 

Казахстане  
15. Развития теоретических разработок в отечественном 

картографировании  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

1. История развития теоретических концепций картографии ХІХ-
ХХ вв. 

2. Работы Александра Гумбольдта в области картографии: 
разработка способов изображения информации на картах; создание первых 
климатических карт 

3. Картографические работы Ч. Валиханова, их значение в развитии 
картографии Казахстана 

4. Анализ основных направлений развития теоретических концепций 
картографии  

5. Роль Ж. Бертэна в развитии языковой концепции картографии 
6. Изучение материалов заседаний Генеральной ассамблеи 

Международной картографической ассоциации. 
7. Разработка концепции областного географического атласа 

Казахстана (область по выбору) 
8. Анализ новых  школьных географических атласов 
9. Новые ГИС технологии в картографировании природных и 

социально-экономических явлений горных территорий Казахстана 
10. Перспективы развития картографии в Республике Казахстан 
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