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ХРОНІКА

ПІДСУМКИ  25-Ї  МІЖНАРОДНОЇ  КАРТОГРАФІЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ

З 3 по 8 липня 2011 р. у Парижі, Франція, проходила 25 Міжнародна картографічна конференція, яка 
є провідним зібранням фахівців з картографії, географії, геоінформаційних технологій та дистанційного 
зондування Землі з космосу. Цього разу конференція була ювілейною, тому що минуло 50 років з часу 
проведення першої асамблеї Міжнародної картографічної асоціації (МКА) у 1961 р. у Парижі. Разом з 
конференцією відбулася 15 Генеральна асамблея МКА, були проведені перевибори організаційного комітету 
та глав комісій. Президентом МКА обрано Джоржа Гартнера, професора картографії та геомедіатехнологій 
Віденського технологічного університету, який змінив на цій посаді професора Вільяма Картрайта.

До програми конференції було включено близько 500 доповідей, згрупованих у 11 основних рубриках, 
також проведені науково-практичні семінари, організовані комісіями Асоціацій. Під час конференції 
працювала виставка компаній ринку геоматики: постачальники програмного забезпечення, апаратних 
засобів, баз даних і карт, консалтингові фірми, навчальні заклади та видавці. На конференції було 
організовано ряд технічних візитів до Національної бібліотеки Франції, Французького дослідного інституту 
розвитку, Французької навігаційної гідрографічної служби, Національного інституту географії. Одночасно 
з конференцією проходила виставка картографічних творів (карт, атласів) та виставка дитячих малюнків.

Основні рубрики конференції:
• Семіотика, мистецтво та сприйняття карт (засідання, присвячене працям відомого французького 

картографа Жака Бертена, робочі зустрічі: семіотика, картографічна перцепція, сприйняття та 
знання; кольори, підписи та шрифти на паперових та цифрових картах; мистецтво, культура та 
картографія, картографування та просторове сприйняття для людей із фізичними обмеженнями).

• Геовізуальні та генеральні інформації.
• Користувальницькі рішення (LBS-сервіси, краудсорсінг, критична картографія, користування та 

користувальницькі рішення у сфері картографії).
• Інтернет (карти та Інтернет, відкриті технологічні рішення та веб-сервіси, вибірка геоінформаційних 

даних).
• Якість інформації та інфраструктура геопросторових даних (інфраструктура геопросторових 

даних, стандарти, онтології, інтеграція, якість даних).
• Карти та виробництво баз даних (технології виробництва геобаз даних, морська, військова та 

топографічна картографія, топоніми, картографічні проекції).
• Просторово-часове моделювання та просторовий аналіз.
• Карти та ГІС для розвитку суспільства (картографування на основі даних дистанційного зондування 

Землі, карти та ГІС для збалансованого розвитку, запобігання надзвичайних ситуацій, суспільний 
розвиток та безпека).

• Історія, права власності та цифрові технології.
• Тематичні карти (національні та регіональні атласи, картографування гірських територій, 

картографування планет та інших космічних тіл, переписи населення та інші тематичні карти).
• Освіта, діти, професія (освіта та курси з картографії та ГІС, напрям «картографія та діти», напрям 

«професія картограф»).

Робота конференції була розпочата у великому конференц-залі Палацу Конгресів. Перед учасниками 
конференції з вітальними словами виступили президент МКА Вільям Картрайт, голова французького 
відділення МКА Ані Руа, директор Національного інституту географії Франції Патрис Паризе.

Від України у роботі конференції взяли участь директор Інституту географії академік НАН України 
Л.Г. Руденко, к.геогр.н. В.В. Путренко, директор ДНВП «Картографія», голова українського відділення 
МКА, д.геогр.н. Р.І. Сосса, головний редактор ДНВП «Картографія» І.С. Руденко, перший заступник 
голови Державної служби комітету геодезії, картографії та кадастру І.М. Заєць, заступник директора 
«Київгеоінформатики» О.П. Дишлик, головний редактор видавництва «Мапа» Ю.І. Лоза.
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Академік НАН України Л.Г. Руденко виступив на секції «Карти та ГІС у запобіганні надзвичайних 
ситуацій» з доповіддю «Гострі проблеми сучасності України та їх відображення в Атласі надзвичайних 
ситуацій». Він охарактеризував основні причини виникнення надзвичайних ситуацій та актуальність 
створення атласу ризиків і небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні, розкрив мету, завдання, 
структуру та основні види карт, які мають увійти до складу атласу. 

На секції також були представлені ґрунтовні доповіді вчених Болгарії, Японії, Іспанії.

Українська делегація взяла участь у роботі секцій з тематичної картографії, національних та регіональ-
них атласів, інфраструктури геопросторових даних, історії картографії. Учасники делегації відвідали: 
Національну бібліотеку Франції, де ознайомилися з відділом картографічних творів, в якому зібрано 
близько 5 млн одиниць карт, атласів та старовинних портоланів; Французький дослідний інститут розвитку, 
де ознайомились з роботами французьких вчених з екології та збалансованого розвитку екваторіальних 
країн; Інститут географії Франції, де була проведена екскурсія та перемовини із заступником директора з 
наукової роботи Жаном Франсуа Лагранжем.

На виставці картографічних виробів експонувалося близько 500 карт та атласів із 40 країн світу. 
Українська експозиція на виставці була представлена «Історичним Атласом України. Найдавніше минуле, 
Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава)», підготовленим видавництвом «Мапа», атласами 
та картами автомобільних доріг, адміністративного устрою та туристичних маршрутів, підготовленими 
ДНВП «Картографія».

Участь у міжнародній картографічній конференції дає змогу ознайомитися з сучасними напрямами 
картографічної науки й тенденціями у розвитку технологій картовидавництва, сприяє обміну знаннями 
та досвідом між фахівцями. Розширення представництва України на таких форумах є важливим для 
утвердження її як інноваційно-орієнтованої держави. 

Водночас слід зауважити, що цим питанням необхідно приділяти більше уваги та виділяти необхідні 
ресурси для розвитку української картографії й організації участі у світових наукових форумах.

© В.В. Путренко, Л.Г. Руденко, 2011

МІЖНАРОДНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТЕРИТОРІАЛЬНА  ІДЕНТИЧНІСТЬ  І  ГЕОПОЛІТИКА»

За ініціативою віце-президента Міжнародного географічного союзу (МГС) В.О. Колосова в Україні 
була проведена міжнародна конференція під егідою Комісії з політичної географії МГС (голова – професор 
А. Гозар) та Національного комітету географів України (голова – академік НАНУ Л.Г. Руденко). Захід був 
організований і відбувся з 18 по 23 вересня 2011 р. на базі двох установ – Інституту географії НАН України 
(м. Київ) і Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь). 

Мета конференції – обговорення сучасного стану досліджень територіальної ідентичності, впливу 
глобалізації та змін, що відбуваються в різних географічних та геополітичних умовах, співвідношення 
проблеми ідентичності з іншими напрямами географічних досліджень, практичної значимості розуміння 
соціальних і політичних зрушень у сучасному світі та в державному будівництві в різних країнах.

У конференції взяли участь науковці з Росії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, В’єтнаму, України. 

Основні напрями роботи конференції:
• Державність і територіальна ідентичність;
• Глобалізація й територіальні ідентичності;
• Державне будівництво і територіальні ідентичності в Україні та інших пострадянських країнах.


