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ІНТЕРАКТИВНА КАРТА:  
ОХОРОНА ПРИРОДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В статті представлено результати створення інтерактивної карти охорони природи Харківської області на базі 
веб‑ГІС GeoMixer. Запропоновано її тематичний зміст за компонентами природи на основі аналізу існуючих 
картографічних творів та звітних матеріалів про проведені природоохоронні заходи у межах регіону. Розкри-
то переваги розробленої карти для навчання та подальшого планування природоохоронних заходів і раціо-
нального природокористування.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: ОХРАНА ПРИРОДЫ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены результаты создания интерактивной карты охраны природы Харьковской области 
на базе веб‑ГИС GeoMixer. Предложено ее тематическое содержание по компонентам природы на основе ана-
лиза существующих картографических произведений и отчетных материалов о проведенных природоохран-
ных мероприятиях в пределах региона. Раскрыты преимущества разработанной карты для обучения и даль-
нейшего планирования природоохранных мероприятий и рационального природопользования.
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INTERACTIVE MAP: NATURE PROTECTION OF THE KHARKIV REGION
The article presents results of creating an interactive map of nature protection of the Kharkiv region based on Web GIS 
GeoMixer. A thematic content for each component of the nature was suggested. The content is based on the analysis 
of existing cartographic products and reporting materials of environmental measures that have been organized in the 
region. The advantages of the developed map for learning and further environmental planning and management were 
revealed.
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Вступ. Для відображення природоохо-
ронних заходів будь‑якої території як загаль-
нодержавного, так і регіонального рівня не-
обхідно використання відповідних карт. Ця 
потреба виникає як у вчителів, викладачів, 
школярів та студентів (для унаочнення на-
вчальних матеріалів про природоохоронну 
діяльність), так і у спеціалістів відомчих при-
родоохоронних структур (для подальшого 
планування природоохоронних заходів у ме-
жах певних територій). На сьогодні у відкри-
тому доступі значна кількість опублікованих 
та звітних матеріалів про природоохорон-

ні заходи у межах регіону, чого не можна 
сказати про наявність карт охорони приро-
ди. Прикладом є карта «Охорона природи» 
Харківської області [3], використання якої 
у навчальному процесі значно посилює ін-
формативність навчального матеріалу з цієї 
тематики та сприяє реалізації принципу на-
очності у навчанні [4].

Державний стандарт базової і повної за-
гальної середньої освіти передбачає форму-
вання в учнів інформаційно‑комунікативної 
компетентності, що полягає у здатності вико-
ристовувати відповідні технології та засоби 
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для виконання особистісних і суспільно зна-
чущих завдань [8]. Застосування інформа-
ційно‑комунікаційних технологій спонукало 
авторів до створення інтерактивного варіанту 
карти охорони природи Харківської області, 
яка має для користувача функціональну мож-
ливість інтерактивної роботи з картою, зо-
крема оновлення її змісту, зміни масштабу, 
завантаженості картографічного зображен-
ня тощо. Дана робота є спробою створення 
карти охорони природи Харківської області 
за допомогою інформаційно‑комунікативних 
технологій на основі виданих картографічних 
творів та звітних матеріалів [1,2,3,5,6,7].

Вихідні передумови. Аналіз карто-
графічних джерел показав, що першою та 
найбільш змістовною картою охорони при-
роди Харківської області є карта з «Атласу 
Харківської області» (1993) [3], складена до-
центом Л. Б. Поліщук. Принцип побудови 
та тематичний зміст цієї карти покладений 
в основу створення інтерактивної карти. Ви-
користання карти в інтерактивному форматі 
дає можливість у разі необхідності оператив-
но додавати нову інформацію до відповідних 
шарів в онлайн‑режимі.

Метою статті є створення дієвої моделі 
відображення конкретних заходів з охорони 
природи певного регіону для вільного досту-
пу до інформації у сфері збереження довкілля 
та підвищення рівня природоохоронно‑еко-
логічної освіти і культури.

Виклад основного матеріалу. Тема-
тичний зміст інтерактивної карти охорони 
природи Харківської області відображає за-
ходи, спрямовані на охорону природних ком-
понентів з урахуванням як наслідків впливу 
господарської діяльності, так і несприятли-
вих природних процесів і явищ, що є харак-
терними для Харківської області.

Зміст створеної карти (рис. 1) представ-
лений у вигляді наступних блоків: Природ-
но‑заповідний фонд та Екологічна мережа, 
Охорона земель, Охорона атмосферного пові-
тря, Охорона поверхневих і підземних вод, 
Охорона рослинності та Охорона тварин [9].

Для побудови інтерактивної карти з метою 
візуалізації проблем охорони природи Хар-
ківської області авторами була використана 
веб‑ГІС GeoMixer від компанії ScanEx [9].

Використання інтерактивної карти дає 
можливість отримати інформацію про той 
чи інший об’єкт безпосередньо з місця його 
розміщення на карті, шляхом виклику довід-

кового вікна (рис. 1). Для отримання досту-
пу до діалогового вікна точкового характеру 
бажано відключити інформацію шару з пло-
щинними об’єктами (екорегіон, екокоридор, 
лісостеп, степ).

Природно‑заповідний фонд (на карті ві-
дображені категорії загальнодержавного 
значення): 3 національні природні парки, 
дендрологічний парк, ботанічний сад, зооло-
гічний парк, 3 заказники, 4 парки‑пам’ятки 
садово‑паркового мистецтва [6,7].

Екологічна мережа (відображено елемен-
ти загальнодержавного значення): екоре-
гіон – Придонецький, екокоридори – Галиць-
ко‑Слобожанський та Сіверсько‑Донецький 
[2, 6].

Охорона земель:
– заходи, пов’язані з несприятливими при-

родними геологічними процесами і явища-
ми, такими як: ерозія, делювіальні процеси, 
зсуви, суфозія, дефляція, підтоплення;

– заходи, пов’язані з впливом господарсь-
кої діяльності: меліорація земель за природ-
ними зонами в межах лісостепової та степо-
вої природних зон; поліпшення властивостей 
ґрунтів, раціональне використання земель 
у сільському господарстві та масові заходи 
в місцях розвитку несприятливих природ-
них процесів та явищ; рекультивація земель, 
порушених видобутком корисних копалин; 
раціональне використання земель за їх функ-
ціональним призначенням: у межах житлової 
і громадської забудови, транспорту та зв’язку, 
поводження з відходами, контроль за станом 
земель у межах сміттєзвалищ та полігонів 
побутових і промислових відходів, упорядку-
вання кладовищ.

Охорона атмосферного повітря: заходи, 
що пов’язані з несприятливими стихійни-
ми метеорологічними явищами та різкими 
змінами погоди з метою попередження; кон-
троль за викидами забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря; поліпшення якості ат-
мосферного повітря у межах населених пунк‑
тів (удос коналення технологій очищення 
викидів на промислових підприємствах, бла-
гоустрій «зелених зон» міст.

Охорона поверхневих і підземних вод: кон-
троль за розвитком сезонних гідрологічних 
та гідробіологічних процесів і явищ; підтрим-
ка сприятливого стану водойм (створення во-
дозахисних зон та проведення меліоративних 
заходів у річищах); охорона боліт; покриття 
дефіциту води (водосховища та канали); охо-
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рона питних, технічних та мінеральних під-
земних вод; контроль за кількістю і якістю 
стічних (промислових та господарсько‑побу-
тових) вод (у межах великих очисних споруд 
та населених пунктів).

Охорона рослинності: догляд за станом 
лісу, лісовідновлення (санітарні рубки, за-
хист від пожеж); догляд за станом насаджень 
(у межах водоохоронних зон, полезахисних 
смуг та «зелених зон» міст); захист лікарсь-

Рис. 1. Отримання інформації шляхом виклику діалогового вікна: а – вибір об’єкта;  
б – діалогове вікно з інформаційною довідкою.

а

б
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ких рослин; захист сільськогосподарських на-
саджень від бур’янів та комах‑шкідників.

Охорона тварин: догляд за тваринами; по-
силена охорона мисливської фауни від бра-
коньєрства у мисливських господарствах; 
охорона орнітофауни; контроль за промисло-
вим виловом риби, здійснення рибогосподар-
ської діяльності згідно з режимами рибого-
сподарської експлуатації водойм.

Охорона та відтворення видів рослин і тва-
рин, занесених до Червоної книги України 
в межах Харківської області, та таких видів, 
що підпадають під дію міжнародних дого-
ворів України.

Висновки. Інтерактивна карта охорони 
природи Харківської області надає інформа-
цію про проблеми довкілля та раціональне 
природокористування в регіоні. Перевагами 
створеної карти є її інтерактивні можливості 
(зміна масштабу, кількості тема тичних шарів, 
редагування й доповнення тема тичного зміс‑
ту за рахунок нанесення нових об’єктів). Карта 
може бути використана як у навчально‑вихов-
ному процесі у середніх та вищих навчальних 
закладах, так і в якості основи для планування 
природоохоронних заходів на території Хар-
ківської області та інших регіонів України.
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