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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ШКІЛЬНО- 

КРАЄЗНАВЧОГО АТЛАСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Проаналізовано забезпечення регіональної складової шкільної географії, досвід картографування рідного краю, 

визначено його пріоритетні напрями і запропоновано структуру і зміст соціально-економічної складової шкільно-

краєзнавчого атласу Харківської області для шкільних регіональних курсів – для школярів середнього та старшого 

шкільного віку. Ефективність засвоєння матеріалу з цього курсу залежить від наявності повного комплексу засобів 

навчання, у якому одне з найголовніших місць належить картографічним творам рідного краю. Формування уявлень 

школярів про територіальний різновид світу в природному господарському, соціальному, етнічному та інших 

відношеннях на локальному рівні дозволяє зробити процес вивчення географії більш значним для особливості 

сприйняття школяра, підняти рівень загальної культури, розширити краєзнавчі знання. Визначено математичні 

елементи, способи зображення та оформлення карт атласу. 
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Постановка проблеми. Структурування 

шкільних географічних курсів для базової 

школи по принципу «від загальної до 

конкретного», від ознайомлюю чого до більш 

конструктивного, а також регіональна 

варіативність програм, яка враховує специфіку 

місцевості, в якій проживають учні, викликали 

потребу введення курсу «Географія рідного 

краю». На сучасному етапі удосконалення 

шкільної освіти велика увага приділяється 

історико-географічному краєзнавству і 

екологічним проблемам рідного краю. Тож для 

успішного виконання цього завдання необхідні 

навчальні матеріали відповідної тематики [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз картографічного забезпечення регіона-

льної складової шкільної географії показує, що, 

воно потребує значного оновлення. Що 

стосується безпосередньо Харківської області, 

то на сьогодні існує декілька виданих атласів, 

які, на жаль, слід визнати застарілими. Так 

шкільно-краєзнавчий атлас Харківської області 

був виданий ще в 1993 році [1]. З того часу 

дуже змінилася соціально-економічна складова 

та деякі фізико-географічної процеси. Є два 

видання атласу для шкільного курсу «Рідний 

край» (1998, 2003) [4-5], атлас Харківської 

області із серії «Моя мала Батьківщина» [6], 

однак вони досить бідні за змістом і не можуть 

повністю задовольнити потребу в географічній 

інформації.  

Мета статті. Метою статті є обґрунтування 

переліку, проектування і укладання соціально-

економічної частини шкільно-краєзнавчого 

атласу Харківської області для шкільних 

регіональних географічних курсів. 

Основні результати дослідження.  

Обґрунтування переліку карт, які увійдуть 

до соціально-економічної частини атласу. 

Процес складання і проектування будь-яких 

картографічних творів взагалі справа серйозна і 

відповідальна, а тім більше, коли мова йде про 

шкільні твори. Адже учень – особливий 

користувач, до якого необхідний «специфічний 

підхід». Учня спочатку треба зацікавити. Без 

цього карта не матиме того значення, заради 

чого її взагалі створюють.  

Тому першим вирішальним моментом, яким 

було започатковано створення даного розділу 

атласу звичайно стало обґрунтування переліку 

карт, інакше кажучи розробка структури атласу. 

Сама думка про оновлення карт для 

забезпечення ними вивчення географії рідного 

краю з’явилась у зв’язку з тим, що існуюча 

соціально-економічна складова шкільно-

краєзнавчого атласу застаріла, адже вона 

видана у 1993 році. 

З того часу були створені різні картографічні 

твори для забезпечення вивчення географії 

рідного краю і ми уже показали раніше чому 

вони не можуть задовольнити сучасні потреби. 

Але з’явилася ще одна вагома причина: 
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збільшилася кількість годин, відведених для 

вивчення географії своєї області. В зв’язку з 

цим виникла необхідність створення такої 

кількості карт, яка б дійсно давала комплексну 

характеристику території. 

Виходячи з програмних вимог курсу 

соціально-економічної географії України запро-

поновано структуру, за якою дану соціально 

економічну частину атласу слід розподілити на 

5 основних розділів: «Населення», «Промис-

ловість», «Сільське господарство», «Транс-

порт», «Невиробнича сфера» [1]. 

В розділ «Населення» включені наступні 

карти:  

‒ основна карта «Населення», на якій відо-

бражено густоту населення області та чисель-

ність населення в міських та сільських поселен-

нях, а на додатковій карті «Розселення населен-

ня» – поділ на міське і сільське населення 

області по адміністративних районах;  

‒ «Природний рух населення» - коефіцієнт 

природного скорочення населення, а також 

кількість народжених і померлих за містами та 

районами. На додатковій карті «Трудові 

ресурси» показано рівень безробіття по 

адміністративних районах. 

До розділу «Промисловість», включено 

карту:  

‒ «Промисловість», яка складається з 4 карт 

масштабу 1 : 2 500 000, які мають назви: «Ма-

шинобудівельний комплекс», «Промисловість 

будівельних матеріалів», «Легка промис-

ловість» та «Харчова промисловість». На них 

відображена структура машинобудування, 

будівництва, легкої та харчової промисловості.  

Розділ «Сільське господарство» включає в 

себе карту: 

‒ «Сільське господарство», що показує 

питому вагу сільськогосподарських угідь у 

загальній земельній площі, а також площу та 

структуру земельних угідь. Назва додаткової 

карти «Урожайність зернових та зернобобових 

культур» говорить сама за себе. 

В розділі «Транспорт» відображено 

розміщення та розвиток транспортної мережі. 

Він складається з карти:  

‒ «Транспорт», що відображає довжину та 

щільність автомобільних доріг загального ко-

ристування з твердим покриттям; доповню-

ється основна карта двома додатковими 

картами «Вантажообіг» та «Пасажирообіг». 

В останньому розділі під назвою «Неви-

робнича сфера» висвітлюються наступні карти:  

‒ «Невиробнича сфера» – забезпеченість 

населення житловою площею та об’єм загаль-

ної житлової площі. Додаткова карта «Медичне 

обслуговування» – число лікарів на 1000 

жителів; 

‒ «Шкільна та професійно-технічна освіта» 

відображає кількість учнів у загальноосвітніх 

школах і кількість самих шкіл. На додатковій 

карті «Професійно-технічні училища» відобра-

жено структуру професійно-технічних училищ 

по області; 

‒ «Вища освіта» – складається з двох карт 

масштабом 1 : 2 000 000. Перша карта має назву 

«Вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів 

акредитації», на ній відображено структуру 

відповідних навчальних закладів. Друга карта 

називається «Вищі навчальні заклади ІІІ–ІV 

рівнів акредитації». На ній також способом 

картодіаграм відображено структуру вищих 

навчальних закладів. 

Кожен з розділів доповнено графіками та 

діаграмами. 

Зміст запропонованої соціально-економічної 

частини шкільно-краєзнавчого атласу 

Харківської області можливо не повною мірою 

відображає всі особливості структури та 

територіального розміщення галузей народного 

господарства даної території, але є достатнім і 

змістовним саме для використання в шкільному 

курсі географії, при вивченні соціально-

економічної характеристики свого регіону. 

Обґрунтування математичних елементів 

карт. Математичну основу карт, що входять до 

соціально-економічної частини шкільно-

краєзнавчого атласу Харківської області 

складають: картографічна проекція, масштаб, 

рамки карт. 

Карти створено в рівнокутній поперечно-

циліндричній проекції Гауса-Крюгера, оскільки 

топографічна карта, на основі якої їх розроб-

лено, створена саме в цій проекції. І взагалі ця 

проекція використовується переважно для карт 

областей та автономних республік.  

Чи не найважливішим моментом при 

розробці математичної основи карти належить 

обґрунтуванню масштабного ряду. На вибір 

масштабів, окрім специфічних особливостей, 

що стосуються шкільних карт впливає: 

‒ Розмір території, що картографується, 
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‒ Тема карти, 

‒ Значимість зображуваної території, 

‒ Забезпеченість наочності, 

‒ Зручність читання, 

‒ Необхідна і можлива ступінь 

завантаження карт елементами загально 

географічного і тематичного змісту, 

‒ Масштаб вихідних матеріалів. 

Карти укладатимуться в масштабі 1: 

1 500 000, що дозволить досить детально 

відобразити соціально-економічні об’єкти та 

процеси на території Харківської області. 

Рамки карт складаються із внутрішньої і 

зовнішньої (художньої) рамок. 

Внутрішня рамка – тонка лінія, яка обмежує 

картографічне зображення. 

Оскільки зовнішня рамка створюється для 

надання карті завершеного вигляду і 

прикрашання її, то щоб не відволікати увагу і 

забезпечити картографічному твору більшу 

компактність і естетичність цій рамці надали 

вигляду геометричного узору. 

Розробка макету компоновки, єдиного для 

всіх карт. Компоновка карт – вираження межі 

картографованої території та її розташування 

відносно рамок, а також розміщення всередині 

рамок і на полях карти її назви, легенди і, якщо 

вимагається, карт-врізок, графіків, діаграм тощо [3]. 

Виходячи із загальних правил компоновки 

та враховуючи особливості компоновки шкіль-

них географічних карт, було створено один ма-

кет, за яким уже створювалися всі інші карти.  

При розробці цього макету, типового 

(єдиного) для всіх карт, який являється 

прототипом майбутньої карти, було враховано 

основні принципи, в результаті яких: північно-

західну частину аркуша відведено під основну 

карту, для її доповнення до її складу включали 

додаткової карти, діаграми, графіки, назву 

карти подано над північною рамкою, масштаб – 

під південною. 

До того ж основна карта на макеті містить 

основні елементи географічної основи, яка слу-

жить фундаментом для нанесення тематичного 

змісту карти, полегшує орієнтування і дозволяє 

виявляти закономірності і просторові розмі-

щення явищ, що картографуються, в їх зв’язку з 

тими чи іншими географічними елементами. 

Обґрунтування змісту, детального макету і 

легенди кожної карти. Етапу проектування 

змісту, детального макету і легенди кожної 

карти передував процес створення географічної 

основи. 

В результаті цього процесу створено дві 

географічні основи, відповідно для основної та 

додаткової карт. 

Географічна основа основної карти включає: 

‒ Кордони та межі держав, 

адміністративних областей та адміністративних 

районів; 

‒ Населені пункти за адміністративним 

значенням та за типом поселення; 

‒ Шляхи сполучення (залізниця та 

автошляхи); 

‒ Гідрографія (річки, озера та 

водосховища). 

Географічна основа додаткової карти 

включає в себе ті ж самі елементи, що й 

основна карта, окрім шляхів сполучення, 

відображення яких не є доцільним, так як на 

додаткових картах застосовано переважно 

способи картограми та картодіаграми. Після 

створення географічної основи та типового 

макету карт почалося укладання кожної карти. 

Найбільш складним етапом при цьому було 

визначення їх змісту.  

Вся основна робота проходила в 

програмному середовищі ArcGis в програмі 

ArcMap. В ній створювалась і укладалась сама 

карта, створювалась легенда до неї і 

проводилась попередня компоновка. Створення 

діаграм та графіків проходило в програмному 

пакеті Microsoft Office. Завершальний етап 

компоновки карти проходив в графічному 

редакторі Adobe Photoshop. Всі карти мають 

спільну географічну основу. 

Висновки та пропозиції. Обґрунтовано 

перелік карт, які увійдуть до атласу, визначено і 

обґрунтовано математичні елементи карт, до 

яких входять: картографічна проекція, 

масштаб, рамки карт. В результаті чого 

спроектовано макети восьми аркушів атласу. 

Карти створено в поперечно-циліндричній 

проекції Гауса-Крюгера; основну карту 

створено в масштабі 1:1 500 000, додаткову 

карту в масштабі 1:3 000 000, а в картах 

«Промисловість» та «Вища освіта» всі   кари 

створено  в   масштабах  1:2 500 000   та   1: 

2 000 000 відповідно. 

Розроблено типовий (єдиний) макет 

компоновки для всіх карт атласу, який окрім 

основної карти включає додаткову, а також 
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діаграми чи графіки. Макет карти складається з 

основної карти в масштабі 1:1 500 000, яка 

розташована в північно-західній частині 

аркушу. В північно-східній частині аркушу 

розташовується додаткова карта в масштабі 1 : 

3 000 000. Нижче додаткової карти 

розташовується легенда додаткової карти, а під 

легендою інформація у вигляді діаграм чи 

таблиць. Внизу аркуша розташовується легенда 

основної карти. Однак, на деяких картах було 

вирішено відійти від типового макету. Це було 

зумовлено специфікою відображуваних явищ. 

Наприклад, до карти «Транспорт» було 

включено дві додаткові карти під назвою 

«Вантажообіг» та «Пасажирообіг», так як ці 

явища доцільно розглядати разом, через що 

вони виконані в одній колірній гамі. В карті 

«Промисловість» як спосіб зображення 

використовується тільки картодіаграма, тому на 

одному аркуші було розміщено чотири карти 

масштабом 1: 2 500 000. Та ж сама ситуація і з 

картою «Вища освіта», але через значні розміри 

легенд карт, доцільно було розмістити на 

аркуші дві карти масштабом 1 : 2 000 000. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ШКОЛЬНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО АТЛАСА 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проанализировано обеспечение региональной составляющей школьной географии, опыт картографирования родного 

края, определены его приоритетные направления и предложены структура и содержание социально-экономической 

составляющей школьно-краеведческого атласа Харьковской области для школьных региональных курсов – для 

школьников среднего и старшего школьного возраста. Эффективность усвоения материала с этого курса зависит от 

наличия полного комплекса средств обучения, в котором одно из главных мест принадлежит картографическим 

произведениям родного края. Формирование представлений школьников о территориальной разновидности мира в 

природном хозяйственном, социальном, этническом и других отношениях на локальном уровне позволяет сделать 

процесс изучения географии более значительным для особенности восприятия школьника, поднять уровень общей 

культуры, расширить краеведческие знания. Определены математические элементы, способы изображения и 

оформления карт атласа. 

Ключевые слова: школьно-краеведческий атлас, социально-экономическая составляющая, область, основная карта, 

дополнительная карта, раздел, географическая основа, математическая основа. 

 

Merezhko V 

SOCIO-ECONOMIC COMPONENT OF THE SCHOOL-REGIONAL ATLAS OF KHARKIV REGION 

The article gives an analysis of the provision of the regional component of the school geography, the experience of mapping the 

native land. The priority directions of mapping were determined. The structure and content of the social economic component of 

the school-lore atlas of the Kharkiv region for the school regional courses - for secondary and high school students are proposed. 

The efficiency of absorption the material from this course depends on the availability of a full range of learning tools, in which 

one of the main places belong to the cartographic works of the native land. The formation of representations of pupils about the 

territorial variety of the world in the natural, economic, social, ethnic and other relations at the local level allows to make the 

process of studying geography is more important for the perception of the student, to raise the level of General culture, to expand 

local history knowledges. The mathematical elements, methods of image and design of atlas maps are determined. 

Key words: school-regional atlas, socio-economic component, region, main map, additional map, section, geographical basis, 

mathematical basis. 


