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СЕРІЯ КОМПЛЕКСНИХ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ КАРТ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ 

 
       Стаття присвячена розкриттю досвіду створення серії комплексних туристсько-
краєзнавчих карт адміністративних районів Харківської області як одного з елементів регіо-
нальної системи картографічних творів для потреб дитячо-юнацького туризму та краєзнавст-
ва.  Розглянуті особливості проектування та укладання комплексних туристсько-краєзнавчих 
карт адміністративних районів. Обґрунтовано загальногеографічний та тематичний зміст 
карт, використання способів його зображення, додаткових і допоміжних елементів карт, ху-
дожнє оформлення. 
       Ключові слова: дитячо-юнацький туризм, туристсько-краєзнавча діяльність, серія карт, 
туристсько-краєзнавча карта. 

 

E. Zhuravel 
SERIES OF INTEGRATED TOURIST AND LOCAL LORE MAPS OF ADMINISTRA-
TIVE DISTRICTS. 
       The article is devoted to the disclosure of experience of creating of integrated tourist and local 
lore maps of administrative districts in Kharkov region as one of the elements of a regional system 
of cartographic works for needs of child tourism and local lore. Peculiarities of designing and creat-
ing of integrated tourist and local lore maps of administrative districts are described. The common 
geographic and thematic content of maps, use of the modes for its describing, additional and aux-
iliary cards elements, their design are proved. 
       Keywords: child and youthful tourism, tourism and local lore activity, series of maps, tourism 
and local lore map. 

 

       Вступ. Розвиток туристичної галузі тривалий час без державної підтримки 

призвів до виживання переважно комерційних форм і видів туризму та практи-

чного зникнення соціального туризму, насамперед, дитячого й молодіжного, 

конкурентоспроможність якого є суттєво обмеженою. Для створення сприятли-

вих умов розвитку, покращання інформаційного забезпечення і популяризації 

дитячо-юнацького туризму як одного з дієвих шляхів поліпшення виховної ро-

боти на основі традицій і звичаїв українського народу та формування у підрос-

таючого покоління патріотичної свідомості необхідною є розробка системи ка-

ртографічних творів для потреб дитячо-юнацького туризму (ДЮТ). Зважаючи 

на те, що туристсько-краєзнавчі дослідження дітей і юнацтва здебільшого 

спрямовані на вивчення та проводяться безпосередньо в межах певних терито-

рій районного рівня, а стан картографічного забезпечення таких територій є не-
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достатнім, доцільною є розробка серії комплексних туристсько-краєзнавчих 

карт адміністративних районів.  

       Вихідні передумови. У наукових публікаціях останніх років широко висві-

тлюються питання створення краєзнавчих атласів адміністративних районів [1, 

2]. Методика створення карт для ДЮТ розглядається у роботах Л.В. Приданце-

вої [5]. Науково-методичні засади створення комплексних туристичних карт 

адміністративних районів розкриті в роботах Ю.І. Прасул [3, 4]. Не висвітлени-

ми залишаються питання розробки комплексних туристсько-краєзнавчих карт 

та їх серій для окремих територій районного рівня. 

       Метою даної статті є розкриття досвіду розробки серії комплексних тури-

стсько-краєзнавчих карт адміністративних районів в рамках робіт з проекту-

вання регіональної системи картографічних творів для потреб ДЮТ. 

       Виклад основного матеріалу. В рамках експериментальних досліджень з 

розробки та створення регіональної системи картографічних творів для потреб 

ДЮТ, проведених на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, як один з елементів даної сис-

теми запропоновано серію комплексних туристсько-краєзнавчих карт адмініст-

ративних районів Харківської області, що являє собою ряд комплексних взає-

моузгоджених карт, які складені на різні території одного ієрархічного рівня, 

відображають різнобічну інформацію про природні, біокультурні, історико-

культурні та соціально-економічні об’єкти краєзнавчих досліджень та призна-

чена для юних туристів-краєзнавців середньої та старшої вікових груп, а також 

для організаторів туристсько-краєзнавчої роботи. 

       До серії карт увійшли  туристсько-краєзнавчі карти на територію 27 адміні-

стративних районів Харківської області і м. Харкова в масштабі 1: 100 000 для 

територій адміністративних районів області і 1: 50 000 – для території Харкова. 

Кожна карта містить карту-врізку в масштабі 1: 250 000, додаткові текстові та 

фотоматеріали, що ілюструють природні та історико-культурні особливості ра-

йону. Для основної карти і карти-врізки поданий числовий, іменований та лі-

нійний масштаби, що значно полегшує роботу з картами.  
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       Тематичний зміст представлено об'єктами туристсько-краєзнавчих дослі-

джень, і доповнюється інформацією про  туристичну інфраструктуру району. 

Карти, що включені до серії, уніфіковано за математичною і географічною ос-

новами, способами відображення об’єктів загальногеографічного та тематично-

го змісту, принципами та ступенем генералізації картографічного зображення, 

вибором системи умовних позначень, компоновки й оформлення. 

       Картографічне зображення комплексних туристсько-краєзнавчих карт ад-

міністративних районів Харківської області виконано згідно з основними вимо-

гами до туристичних карт для дітей (точність математичної та географічної ос-

нов, сучасність, актуальність, цікавість тематичного змісту, використання нао-

чних та простих для сприйняття способів картографічного зображення, додат-

кових і допоміжних елементів тощо [4]) з урахуванням специфіки сприйняття 

картографічної інформації у дітей, зокрема: 

       - географічна основа карт подана в приглушених пастельних тонах у порів-

нянні з умовними позначеннями тематичного змісту;  

       - широко застосовані художні значки, що виконані в легких для сприйняття 

кольорах без використання складних геометричних фігур та контурів (рис.1). 

 
Рис.1. Фрагмент комплексної туристсько-краєзнавчої карти Краснокутського району  

Харківської області, 1: 100 000. 
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       Географічна основа серії карт представлена шляхами сполучення (автомагі-

стралі, автошляхи з покращеним покриттям, автошляхи з покриттям, залізниці, 

залізничні станції), кордонами та межами (державний кордон, межі областей, 

адміністративних районів, територій природно-заповідного фонду), населеними 

пунктами (міста, селища міського типу, селища, села), гідрографією (річки, їх 

назви та напрям течії, озера, водосховища та їх назви), рослинним покривом 

(листяні, хвойні та мішані ліси). Тематичний зміст районних туристсько-

краєзнавчих карт можна умовно поділити на краєзнавчу і туристичну частини.  

       Краєзнавча частина відображає визначні об’єкти природної та історико-

культурної спадщини державного і місцевого значення, що цікаво буде відвіда-

ти учням під час туристсько-краєзнавчих подорожей, а саме:  

       - об’єкти природно-заповідного фонду державного та місцевого значення: 

національний природний парк, регіональний ландшафтний парк, заказники 

(ландшафтні, геологічні, гідрологічні,  ботанічні, лісові, загальнозоологічні, ор-

нітологічні, ентомологічні), пам’ятки природи (комплексні, гідрологічні, бота-

нічні), дендрологічний парк, зоологічний парк, ботанічний сад, парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва, заповідні урочища;  

       - тварини, які занесені до Червоної книги України (ссавці, птахи, плазуни, 

комахи);  

       - пам’ятки археології державного та місцевого значення: Державний істо-

рико-археологічний заповідник «Верхній Салтів», городища, поселення, бага-

тошарові поселення, могильники епох неоліту, енеоліту та бронзи, культур бо-

ндарихинської, скіфської, сарматської, зрубної, черняхівської, пеньківської, ро-

менської, салтівської та часів Київської Русі, захисні вали салтівської культури, 

кургани ІІІ тис. до н. е. – І тис. н. е.;  

       - пам’ятки історії державного та місцевого значення: меморіальні комплек-

си, меморіальні кладовища, залишки фортець Української укріпленої лінії 

ХVІІІ ст., місця визначних боїв Великої Вітчизняної війни, групи братських мо-

гил, пам’ятники та пам’ятні знаки жертвам Великої Вітчизняної війни, пам'ят-
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ники та пам’ятні знаки жертвам голодомору, місця, пов’язані з життям і діяль-

ністю видатних людей (діячів науки й освіти, діячів культури та мистецтва, по-

літичних і суспільних діячів, Героїв Радянського Союзу); 

       - пам’ятки архітектури державного і місцевого значення (ХVІІ - ХХ ст.);  

       - музеї (природничі, історичні, краєзнавчі, художні, етнографічні, меморіа-

льні, історико-краєзнавчі, історико-художні, історико-археологічні, художньо-

меморіальні, літературно-меморіальні, бойової слави, народних художніх про-

мислів);  

       - мальовничі краєвиди.  

       Туристична частина тематичного змісту карт включає автомобільні, пішо-

хідні, водні та лижні туристсько-краєзнавчі екскурсійні маршрути, рекомендо-

вані Харківською обласною станцією юних туристів та районними центрами 

туризму і краєзнавства. 

       Зміст кожної з карт доповнює карта-врізка «Туристсько-краєзнавча діяль-

ність» (рис.2), що складена на територію відповідного району в масштабі  

1: 250 000, відображає особливості організаційної структури дитячо-юнацького 

туризму і призначена, в першу чергу, для організаторів туристсько-краєзнавчої 

роботи дітей та юнацтва. Географічна основа даної карти відповідає загально-

географічному змісту топографічної карти певного масштабу. Тематичний 

зміст карти-врізки складають мережа позашкільних закладів (центри туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, районні палаци школярів і молоді, 

будинки дитячої та юнацької творчості, центри дитячої та юнацької творчості, 

центри позашкільної роботи, дитячо-юнацькі спортивні школи, станції юних 

натуралістів, станція юних техніків, клуби художньої творчості дітей, юнацтва 

та молоді, школа мистецтв, дитячо-юнацький клуб моряків), дитячо-юнацькі 

табори (за структурою), об’єкти державного і місцевого значення, що рекомен-

довані для відвідання екскурсійними групами (об’єкти природно-заповідного 

фонду, релігійні, історико-культурні, історичні місця, пов’язані з розвитком на-

уки і культури), маршрути комплексних навчально-тематичних екскурсій з уч-

нівською і студентською молоддю «Моя країна - Україна».  



 6 

 
Рис.2. Фрагмент і легенда карти-врізки «Туристсько-краєзнавча діяльність»  
комплексної туристко-краєзнавчої карти Богодухівського району,  1: 250 000. 

 

       Комплексні туристсько-краєзнавчі карти адміністративних районів Харків-

ської області в електронному вигляді являють собою сукупність тематичних 

шарів з позначення загально-географічного та тематичного змісту, що дозволяє 

користувачам регулювати навантаження карт залежно від поставлених завдань. 

       Серія комплексних туристсько-краєзнавчих карт адміністративних районів 

Харківської області включає 27 карт (за числом адміністративних районів) і 
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може бути використана в роботі краєзнавчих гуртків, під час підготовчого і за-

ключного етапів туристсько-краєзнавчої подорожі, зокрема при плануванні ма-

ршруту туристичної подорожі, попередньому вивченні краєзнавчих матеріалів 

про район, де буде проходити подорож, підготовці звітів за результатами тури-

стсько-краєзнавчих досліджень тощо. Крім того, така серія карт може стати не-

замінним помічником при вивченні географії рідного краю. 

       Висновки та перспективи подальших пошуків. Представлені результати 

експериментальних розробок зі створення серії туристсько-краєзнавчих карт 

підтверджують актуальність подальшого розвитку ДЮТ шляхом розробки спе-

ціалізованої регіональної системи картографічних творів, невід’ємними елеме-

нти якої, крім розроблених карт, мають стати краєзнавчо-туристські  картогра-

фічні твори для молодшої вікової категорії юних туристів-краєзнавців (5–9 ро-

ків) та спеціалізована ГІС для організаторів туристсько-краєзнавчої роботи. 
Рецензент - кандидат географічних наук, доцент Ю.Ф. Кобченко 
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       Статья посвящена раскрытию опыта создания комплексных туристско-краеведческих 
карт административных районов Харьковской области как одного из элементов региональ-
ной системы картографических произведений для нужд детского туризма и краеведения.  
Рассмотрены особенности проектирования и создания комплексных туристско-
краеведческих карт административных районов. Обосновано общегеографическое и темати-
ческое содержание карт, использование способов его изображения, дополнительных и вспо-
могательных элементов карт, их художественное оформление. 
       Ключевые слова: детско-юношеский туризм; туристско-краеведческая деятельность, 
серия карт, туристско-краеведческая карта. 

 


