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Харківщина, як і інші області України, має своє обличчя і свою 
душу, суть якої полягає в органічному поєднанні суто регіонального, 
слобожанського, і загальноукраїнського. Слобожанщина має багату 
історію. Навіть не віриться, що ще декілька століть тому ця територія 
пустувала, називалась «Диким полем».  

Незважаючи на всі пам’ятки історико-культурної спадщини, при-
родні особливості, Харківська область все ще залишається невідомою 
туристам. Для багатьох мандрівників, не тільки іноземних, а й із самої 
України, наша Мала Батьківщина знайома здебільше, як промисловий 
та діловий центр, і не є такою цікавою для подорожей.  

Дійсно, туристичний образ Харківської області в уявленні співві-
тчизників, які кинулися освоювати простори України, вимальовується 
слабо. По-перше, в області проблеми з дорогами: як і практично по 
всій Україні, тут відсутні під'їзди до туристичних об'єктів. Крім того, в 
регіоні бракує місць короткочасного відпочинку вздовж доріг. По-
друге, регіону не вистачає інвестицій, реклами та централізованого 
інформаційного сервісу [1]. 

Щоправда, якщо відкинути всі ці мінуси та незацікавленість ту-
ристів у відвідуванні Харківщини, першочерговою справою є знайти 
те, що може стати туристським інтересом у майбутньому. 

На території Слобожанщини існує багато таких пам’яток, що є 
унікальними не тільки для цієї місцевості, але й для України в цілому.  

Перше, про що хотілось би наголосити, це гори з крейди в Хар-
ківській області. Крейдяні гори на Харківщині складаються з безлічі 
крейдяних утворень, які тягнуться на десятки кілометрів у «Дворічан-
скому природному парку». Висота їх невелика. Однак піднявшись на 
гори, можна насолодитися їх унікальним видом і чудовими навколиш-
німи пейзажами на долину річки Оскіл. Кожна з гір за своєю формою 
нагадує різні персонажі і природні явища [2]. 

Наступною пам’яткою є «Співочі тераси». Співочі тераси  це по-
справжньому унікальний скарб Харківщини. Свою назву вони отрима-
ли, завдяки незвичному фруктовому саду, який має вигляд величезного 
амфітеатру. Таке природне багатство володіє навіть своїми акустич-
ними особливостями. Іноді складається враження, що звідти грають 
мелодійні композиції [2]. 

Крім того, на території Вовчанського району багато мальовничих 
місць, серед них і унікальний історико-археологічний музей-



 58 

заповідник «Верхній Салтів». Верхньосалтівський історико-
археологічний комплекс та пам’ятки археології, що розташовані в його 
довкіллі, – один з найвідоміших в світі об’єктів салтово-маяцької куль-
туру VІІІ-ІХ сторіч. 

Ще одним природним унікальним явищем є Кварцовий кар'єр 
(або Блакитне озеро), що знаходиться в селі Новоселівка Нововодола-
зького району. Високоякісні кварцові піски добувають тут майже                 
100 років. Це неймовірної краси місце, безмірне кількість піску і що 
додає саме тієї краси, властивої всім кар'єрів разом з озером бірюзово-
го відтінку. 

Як же не згадати про солоне озеро, що з'явилося біля села Анто-
нівка в Кегичівському районі «завдяки» видобутку вуглеводнів. Коли 
свердловина дійшла до газу під товстим шаром солі, все обладнання 
пішло під землю, а на тому місці утворилося озеро з дуже солоною 
водою. За останні півстоліття вода стала менш солоною, але і зараз має 
лікувальні властивості. Місцеві стверджують, що озеро бездонне. Ще 
одним незвичайний об’єкт це Кицівська пустеля  смуга піску зі спра-
вжніми барханами, яка знаходиться між Чугуєвом і печенігів. Свою 
назву пустеля отримала від розташованого поблизу села Кицівка. На-
жаль, незважаючи на свою винятковість, місце досить небезпечне: в 
пісках часто знаходять боєприпаси часів Другої світової війни [3]. 

Не слід забувати і про те, що Харківщина є рідним краєм для ба-
гатьох відомих людей. Це і Григорій Савович Сковорода  в Золочів-
ському районі Харківської області знаходиться село Сковородинівка, 
мала Батьківщина мислителя, і Рєпін Ілля Юхимович, в Чугуєві може-
мо побачити меморіальний дім-музей І. Ю. Рєпіна, і Олексій Микола-
йович Бекетов, в самому серці Харкова ще досі стоять будівлі, побудо-
вані за його кресленнями і під його керівництвом, і багато інших. 
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