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Розвиток внутрішнього туризму дозволяє розширити політичні, наукові та культурні 

зв'язки між населенням країни, розширити знання з історії, познайомитися з визначними 

пам'ятками і традиціями. 

Згідно з дослідженнями ринку туристичних послуг, порядку шести мільйонів людей 

здійснюють понад 10 млн турпоїздок просторами країни. А за даними 2017 року майже 39 тис 

жителів інших країн відвідували Україну з туристичною метою. [1, 2] 

Однак точно визначити обсяги туристичних поїздок всередині країни неможливо, бо 

найчастіше поїздки здійснюються поза туристичних фірм. Проте, їх пропозиції вказують на 

основні переваги туристів. Популярністю серед українських туристів користуються міста Київ, 

Львів, Одеса, курорти Херсонської, Одеської та Миколаївської області, лікувальні здравниці і 

природа Львівської та Закарпатської та Івано-Франківської областей.  

Проте, недостатня інформованість громадян про культурно-пізнавальні, історичні та 

курортні цінності навіть рідного краю створює труднощі для розвитку галузі внутрішнього 

туризму.  

Підтримка цієї галузі має забезпечуватися інформуванням громадян України та інших 

країн про цікаві пам'ятки тих чи інших територій. 

Зручно представляти ці цікаві місця в вигляді точок на схематичній мапі країни, 

розміченій відповідно до адміністративного поділу на області. Жителі різних регіонів можуть 

намітити з її допомогою близькі й далекі маршрути для подорожі. 

У цьому проекті важливу роль відіграють Web-технології, що дають можливість широкого 

доступу до використання пропонованої карти як для жителів України, так і для гостей з інших 

країн. 

Автором розроблений інформаційний Web-ресурс «Карта пам’яток України», розміщений 

на безкоштовному домені kl.com.ua за URL адресою: Turukr.kl.com.ua. 

Структура сайту включає головну (кореневу) сторінку і 25 допоміжних сторінок, які 

відповідають окремим областям. 

Головна сторінка містить графічний png-файл у вигляді карти країни (рис. 1). Кожна 

область України на карті виділяється окремим кольором, а при наведенні на неї курсором 

з'являється її назва. 

 
Рис. 1. – Головна сторінка Web ресурсу Turukr.kl.com.ua 
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Інформація про кожну з територій представлена на окремій Web-сторінці з її укрупненою 

картою із зазначенням обласного та районних центрів і зображень туристичних пам’яток, 

реалізованих у вигляді закладок (приклад Харківської області, рис.2 - 3). 

 
Рис. 2. – Web-сторінка Харківської області 

 
Рис. 3. – Інформація про туристичні пам’ятки Харківської області 

Web-сторінки створені мовою розмітки гіпертекстових докуметов HTML з використанням 

текстового редактора Блокнот. (Скріншот коду головної сторінки представлений на рис.4) 

 
Рис. 4. – Скріншот коду головної сторінки 
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Активація відповідних координат кордонів областей на графічному об'єкті здійснює 

перехід на відповідну сторінку за допомогою тега AREA, що визначає активні області 

зображення як гіперпосилання. 

Для навігації по сайту окрім стандартних засобів програми-браузеру застосовується Java 

скрипт history.go, що має наступну структуру: history.go (Параметр). Параметр заданий числом, 

яке визначає переміщення в межах певної позиції (-1 - назад, 1 - вперед). Використання цієї 

процедури дозволяє переміщатися послідовно на попередню позицію, використовуючи 

гіперпосилання «Повернутися». 

Повідомлення про кожну з пам'яток складено з використанням фотографій і короткої 

інформації. При добірці об'єктів і їх описі були використані дані Вікіпедії і власного 

туристичного досвіду. 

При підготовці інформаційного наповнення ресурсу було виявлено, що крім нестачі 

інформованості слабким місцем більшості природних пам'яток є недостатня інфраструктура, 

занедбаний стан туристичних об'єктів і транспортні складності. Внутрішній туризм в Україні 

розвинений ще недостатньо і потребує як інформаційної, так і фінансової підтримки. 

Подальшим розвитком проекту є поширення інформаційної складової в напрямку 

транспортного зв’язку та прокладення маршруту до окремих об’єктів. Це дозволить 

супроводити ресурс практичними рекомендаціями та врахувати політичні обмеження при 

наявності на адміністративній мапі України окупованих територій. 
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Ефективність програм, які розробляються в VisualProlog,  залежить від системи знань, 

якими програма оперує, а не лише від схем виводу, які вона використовує, тобто, щоб зробити 

програму інтелектуальною, її потрібно наповнити множиною високоякісних спеціальних знань 

про певну предметну галузь. 

Під час програмування мовою VisualProlog зусилля програміста спрямовані не на деталі 

програмної реалізації, а на опис логічної моделі фрагмента предметної області завдання, що 

розв’язується, у термінах об’єктів предметної області, їхніх властивостей і відносин між ними. 

Фактично Prolog становить не стільки мову програмування, скільки мову для опису даних і 

логіки їхньої обробки. Розв’язок завдання записується не в термінах комп’ютера, а в термінах 

предметної області завдання, що розв’язується.  

Принципова особливість Prologполягає в тому, що програма подається як множина 
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