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Вступ. Краєзнавчі дослідження  зазвичай пов’я-

зані з обробкою численного матеріалу, включаючи 

різноманітні текстові описи, фотознімки, картогра-

фічні зображення. Це особливо відчутно у робо-

тах з географічного краєзнавства, де представлено 

комплексну характеристику краєзнавчих ресурсів 

певної території. Одним із способів узагальнення й 

систематизації наявного матеріалу є залучення гео-

інформаційних технологій і створення краєзнавчої 

ГІС, де б усі відповідні ресурси було систематизова-

но на картографічній основі, адже саме територія 

є головним об’єднуючим фактором різноманітних 

краєзнавчих досліджень. 

Вихідні передумови. Необхідність застосування 

арсеналу геоінформаційних систем для робіт з істо-

ричного краєзнавства обґрунтовується у публікації 

С.М. Вовкодава [1]. Зазначено, що основними пе-

ревагами застосування ГІС-технологій у польових 

умовах є змога «прив’язати» різноманітні дані до 

однієї картографічної основи без перевантажен-

ня карти, співвіднести текстовий, ілюстративний, 

аудіо- й відеоматеріал з відповідними об’єктами, 

а під час опрацювання результатів досліджень пе-

ревагою залучення ГІС є широкі можливості для 

аналізу й моделювання наявних даних. Важливість 

використання ГІС для дослідження і географо-кар-

тографічного моніторингу культових споруд ве-

ликого міста обґрунтована в дисертаційній роботі 

Р.Ю. Шевченка  [2], залучення ГІС для створення ін-

формаційної бази туристсько-краєзнавчих ресурсів 

регіону на прикладі Обухівського району Київської 

області висвітлюється у публікації В.О. Шевченка і 

С.П. Фокіна [3]. Прикладом застосування ГІС в ар-

хеологічних дослідженнях є археолого-геоінформа-

ційна система «Овруцький проект» [4]. Але питання 

використання геоінформаційних технологій у гео-

графічному краєзнавстві залишається поза увагою 

дослідників. 
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Метою даної публікації є висвітлення напря-

мів застосування геоінформаційних технологій у 

географічному краєзнавстві. Для цього необхідно 

розкрити сутність географічного краєзнавства і 

краєзнавчих ресурсів, показати напрями застосу-

вання геоінформаційних технологій у географічно-

му краєзнавстві, обґрунтувати структуру і зміст ре-

гіональної краєзнавчої ГІС як засобу систематизації 

й джерела краєзнавчих ресурсів певної території, 

навести приклад розробки відповідної ГІС.

Виклад основного матеріалу. Географічне кра-

єзнавство являє собою систему знань, яка відобра-

жає різні взаємозв’язані елементи дійсності рідного 

краю: унікальність природи, систему розселення 

етнічних груп, що склалися історично, особливості 

розвитку господарства і духовної культури [5]. Такі 

дослідження передбачають опрацювання значної 

кількості краєзнавчих ресурсів, включаючи їх при-

родну, історико-культурну та соціально-економічну 

складові. Природна складова представлена геоло-

гічними, орографічними, кліматичними, гідрогра-

фічними та біотичними ресурсами; історико-куль-

турна складова містить пам’ятки археології, історії, 

мистецтва, етнографії, архітектури й містобудуван-

ня; соціально-економічна складова включає об’єк-

ти, пов’язані з економічним розвитком краю (часто 

розглядається у поєднанні з історико-культурною 

складовою). У комплексному варіанті природні кра-

єзнавчі ресурси представлені у природоохоронних 

територіях. 

Інтегроване зібрання наявних природних, істо-

рико-культурних, включаючи соціально-економіч-

ну складову, краєзнавчих ресурсів певного регіону 

(населеного пункту) можна знайти у фондах істо-

ричних і краєзнавчих музеїв, краєзнавчих куточ-

ках бібліотек та ін. У той же час, з краєзнавчими 

ресурсами дрібніших територіальних одиниць (ад-

міністративних, історичних районів окремого насе-

леного пункту) ситуація набагато складніша, адже 

вже зібраний матеріал 

розосереджений за міс-

цем роботи (навчання, 

виховання) виконавців 

проектів – у навчальних 

закладах, центрах дитя-

чої та юнацької творчос-

ті тощо. Така «розосе-

редженість» матеріалів 

ускладнює проведення 

відповідних досліджень, 

потребуючи чимало часу 

на пошук необхідних да-

них; сприяє дублюванню 

краєзнавчих досліджень, 

виконаних у різних ор-

ганізаціях, у різні часові 

етапи; утруднює успад-

кування результатів по-

передніх напрацювань.

Покращити ситуацію можна застосуванням ГІС 

як систем, що інтегрують різноманітні бази  даних 

про територію у текстовому й графічному вигляді 

на картографічній основі. 

Напрямами залучення ГІС у краєзнавчі досліджен-

ня є використання їх у якості інструментарію для:

1) інвентаризації краєзнавчих ресурсів дослі-

джуваної території, включаючи : а) ведення баз да-

них окремих видів цих ресурсів; б) створення ГІС-

проектів, що містять системну характеристику на-

явних краєзнавчих ресурсів;

2) проведення аналізу, моделювання існуючого 

природного та культурно-історичного ландшафту 

краю;  дослідження історичної ситуації його роз-

витку через виявлення історичних, археологічних, 

етнографічних особливостей, притаманних краю у 

певний проміжок часу.

Найбільш доцільним з точки зору системати-

зації й управління численними і різноманітними 

краєзнавчими ресурсами є створення загальної ре-

гіональної (область, район області) краєзнавчої ГІС, 

у якій краєзнавчі ресурси менших таксономічних 

одиниць, зокрема адміністративного району міста, 

відображаються при певних степенях деталізації 

картографічного зображення. Це дозволить реалі-

зувати: а) паспортизацію і систематизацію краєз-

навчих ресурсів у межах регіону; б) візуалізацію 

територіального розподілу ресурсів, їх сталі комбі-

нації; в) оперативне оновлення даних; г) моніторинг 

сучасного стану краєзнавчих об’єктів, насамперед 

тих, що мають загальноміське (обласне, державне) 

значення; д) інформаційне забезпечення краєзнав-

чих досліджень. 

Структурна складова регіональної краєзнавчої 

ГІС з технічного боку має містити такі обов’язкові 

підсистеми роботи з даними: введення, зберігання, 

пошук, обробка й аналіз, візуалізація (картографіч-

на, таблична тощо), із змістовного – тематичний та 

територіальний розділи (рис.1).

Рис.1. Структура регіональної краєзнавчої ГІС
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Тематичний розділ передбачає групування наяв-

них краєзнавчих ресурсів за видами краєзнавства: 

історичне, літературне, етнографічне, географічне 

та ін. Територіальний розділ призначений система-

тизувати краєзнавчі ресурси за охопленням терито-

рії: ресурси держави, частини держави, населеного 

пункту, частини населеного пункту.

До останніх можна віднести й укладені нами 

карти краєзнавчих ресурсів Жовтневого району 

м. Харкова: «Історико-географічні краї», «Земна по-

верхня», «Зелені насадження», «Історико-культурні 

об’єкти», «Основні промислові підприємства». 

Карти укладено у форматі ArcGIS for Desktop Basic 

(ArcView), варіативність масштабів складає від 

1: 50 000 і більше. Тематичний зміст кожної з карт 

ілюструє поширення відповідних краєзнавчих 

ресурсів на території Жовтневого району міста. 

Елементи географічної основи можна деталізува-

ти до відображення кожного багатоповерхового 

будинку. База даних розробленої краєзнавчої ГІС 

Рис.2. Приклад таблиці бази даних регіональної краєзнавчої ГІС
Жовтневого району м. Харкова

Рис.3. Фрагмент краєзнавчої карти Жовтневого району м. Харкова в ArcGis



Збірник наукових праць. – Харків, 2015. – Випуск 22

33

Жовтневого району містить понад 70 об’єктів, що 

мають краєзнавчу цінність (рис.2). 

Під час роботи з даними можна зіставляти та по-

єднувати різноманітні картографічні зображення, 

виводити супровідну текстову інформацію, прово-

дити пошукові операції тощо. Так, під час поєднан-

ня (накладання, оверлею) розроблених карт «Зелені 

насадження», «Історико-культурні об’єкти», 

«Основ ні промислові підприємства» Жовтневого 

району можна отримати краєзнавчу карту (рис.3). 

Створена ГІС є відкритою, що дозволяє поповню-

вати її зміст. Програмне забезпечення ArcGIS for 

Desktop Basic є значно поширеним, виконує усі ос-

новні функції ГІС, відповідає вимогам до технічної 

складової регіональної краєзнавчої ГІС (рис. 1), однак 

є достатньо дорогим для широкого кола споживачів. 

Тому найбільш перспективним є представлення даних 

регіональних краєзнавчих ГІС у веб-форматі з можли-

вістю поповнення даних користувачами мережі.

Висновки. Застосування геоінформаційних тех-

нологій під час досліджень з географічного краєз-

навства є нагальною вимогою сьогодення, оскільки 

це дозволяє не лише залучити широке коло інстру-

ментальних засобів, а й значно розширити пробле-

матику краєзнавчих досліджень. До перспектив по-

дальших пошуків у даному напрямі належить науко-

ве обґрунтування специфіки застосування веб-се-

редовища для потреб географічного краєзнавства і 

розробка відповідного регіонального геопорталу.
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МЕЖОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ

В статье проведён анализ динамики среднереспубликанской заработной платы, заработной платы по видам деятельности 

и её различий по административно-территориальным единицам. Рассмотрено отношение заработной платы к прожиточному 

минимуму и к аналогичным почасовым параметрам некоторых зарубежных стран. Эти данные используются в ряде экономи-

ко-географических курсов в университете. 
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