
КАРТОГРАФУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАЇНИ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ

Л аборат орн а  робот а 16

Мета роботи: навчитись застосовувати метод картографування 
для характеристики регіональних відмінностей у стані здоров'я 
населення України.

Карта -  математична точна образно-знакова модель дійсності. 
Математична основа та масштаб дозволяють виконувати вимірю
вання явищ, що передані на карті та отримувати їх характеристики 
в кількісному виразі, завдяки чому такі карти можуть слугувати 
основою для створення інших моделей.

Картографічна модель виконує три важливі функції: комунікати
вну, оперативну та пізнавальну. Комунікативна функція полягає в 
тому, що карта є однією з найкращих форм зберігання та поширення 
інформації про простір (знання про розміщення явищ та предметів у 
просторі, про їх стан, про їх просторові зв'язки, про їх просторову 
динаміку). Оперативна функція дозволяє безпосередньо за картами
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(чи з їх допомогою) вирішувати практичні завдання, пов’язані з нау
ковою організацією території. Пізнавальна функція полягає в мож
ливості використання карт та картографічного матеріалу для просто
рового дослідження різних явищ природи та суспільства.

Картографічний метод дослідження посідає одне з основних 
місць в роботах з медико-географічного вивчення територіальних 
антропоекосистем. Він застосовується на всіх етапах дослідження: 
у період збору матеріалу, на етапі його аналізу, оцінки, інтерпрета
ції та інтеграції, тобто стадії представлення результатів медико- 
географічної оцінки в узагальненому вигляді -  у формі комплекс
ного медико-географічного (або часткового екологічного) району
вання. За допомогою картографічних методів вирішують такі за
вдання: просторово-порівняльний аналіз території за географічни
ми та медико-біологічними критеріями; вивчення структури 
ареалів хвороб людини: виявлення, аналіз та оцінка нормальної та 
аномальної складової в розвитку та розміщенні явищ; вирішення 
ряду завдань ґрунтується на використанні оперативної функції, яку 
виконують картографічні моделі.

1. Взявши за основу дані з лабораторної роботи 14 щодо поділу 
областей на групи з позитивною динамікою стану здоров’я насе
лення, негативною динамікою стану здоров’я населення, виділити 
на карті України окремо області зі стійкими тенденціями до по
кращення стану здоров’я населення, окремо області зі стійкими 
тенденціями до погіршення стану здоров’я населення та області зі 
стабільними показниками стану здоров’я населення.

2. Взявши за основу дані з лабораторної роботи № 15 щодо по
ділу областей на регіони із задовільним, зниженим, низьким та ду
же низьким станом здоров’я населення в них, виділити на карті 
України окремо кожну групу регіонів.

Проаналізувати закономірності в територіальній диференціації 
стану здоров’я населення.

3. Взявши за основу дані з лабораторної роботи 15 щодо поділу 
областей на групи з позитивною динамікою стану здоров’я насе
лення, негативною динамікою стану здоров’я населення, виділити
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на карті України окремо області зі стійкими тенденціями до по
кращення стану здоров'я населення, окремо області зі стійкими 
тенденціями до погіршення стану здоров'я населення та області зі 
стабільними показниками стану здоров'я населення.

4. Зробити висновки.

1. Охарактеризуйте гомеостаз у людини.
2. Охарактеризуйте гомеостаз чоловіків і жінок та всі види гомеостазу.
3. Як формується набутий гомеостаз?
4. Які Ви знаєте щеплення? Як вони впливають на стан людського ор

ганізму? Чи завжди потрібно їх робити?

Контрольні запитанні


