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НАУКОВІ  ТА ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ 
ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ГЕОЕКОЛОГІЇ 

 
Я.Б. Олійник 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

 
РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ У 

КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 
Фізична географія в Київському університеті була введена в 

навчальні плани з перших років його існування. На фізико-математичному 
відділі філософського факультету було створено кафедру фізики і фізичної 
географії. В перші роки курс фізичної географії читали професори В.П. 
Чехович та Е.А. Кнорр. В цьому курсі головна увага була звернута на 
метеорологію та викладання в цілому мало геофізичний напрямок. 

Викладачі університету вже у перші роки його існування розпочали 
роботи по вивченню природних умов України. Ці дослідження вели не 
тільки географи, а також й біологи та геологи. 

Протягом 1834–1841 рр. географічні дослідження у Волинській, 
Київській, Подільській та Херсонській губерніях проводив викладач 
університету А.Л. Андржейовський. Його роботи мали в основному 
геоботанічний напрямок, але він вивчав також рельєф, геологічну будову, 
грунти та тваринний світ. Він виділив у межах Волині дві частини: західну, 
де розвинені осадові гірські породи, та східну, де часто зустрічаються 
граніти. 

З 1836 по 1842 р. в Київському університеті працював відомий 
геолог і мандрівник Е.К. Гофман. Він брав участь в кругосвітній подорожі 
(1823–1826 рр.), вивчав рельєф і геологічну будову Прибалтики та Криму. 
Працюючи в Київському університеті, Е. К. Гофман проводив дослідження 
на території Київської, Таврійської та Чернігівської губерній. Перейшовши 
до Петербурзького університету, він брав активну участь в роботі 
Російського географічного товариства, очолюючи експедицію на 
Північний Урал. Найдовший льодовик Уралу зветься тепер льодовиком 
Гофмана. 

Крім фізичної географії та метеорології, в 40–50-х роках ХІХ 
століття в університеті читався курс ботанічної географії, що його 
викладав професор Р.Е. Траутфеттер – член Російського географічного 
товариства, курс геодезії і способів визначення географічного положення, 
який викладали В.Ф. Федоров та І.І. Федоренко. 

Викладачі університету готували підручники та учбові посібники. 
Професор фізики і фізичної географії М.І. Талізін опублікував в 40–50-х 
роках XIX ст. три видання підручника з математичної та фізичної географії 
для гімназій. 
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Професори і викладачі природничих кафедр Київського університету 
займались вивченням природи й економіки України. У 1851–1864 рр. при 
університеті існувала “Комісія для опису губерній Київського учбового 
округу”, що мала чотири відділи: географічний, природничо-історичний, 
промисловий і статистичний. Найбільш продуктивно комісія працювала в 
перші роки (1851–1854 рр.), коли було проведено 18 наукових засідань і 
видано три томи її “Праць”. Останній, четвертий, том “Праць” був виданий 
у 1861 р. Більша частина опублікованих членами комісії статей була 
присвячена флорі, фауні, мінералогії, геології та статистиці України. 

Отже, із заснуванням Київського університету пов’язаний початок 
серйозної наукової роботи в Києві, спрямованої, головним чином, на 
вивчення історії, археології, природи й географії України. 

З ініціативи Російської Академії наук у 1855 р. в Київському 
університеті була заснована метеорологічна обсерваторія, яка згодом стала 
центром дослідження клімату місцевого краю і відіграла значну роль в 
розвитку метеорології та кліматології в  Україні. 

Для вивчення губерній Київського учбового округу в другій 
половині ХІХ ст. в геологічному, ботанічному, зоологічному, 
географічному і статистичному відношеннях було створено комісію, 
переважно із числа професорів Київського університету, яка протягом 
кількох років щорічно проводила експедиційні дослідження. Найактивнішу 
участь в цих роботах брали професори К.М. Феофілактов, Р.Е. 
Траутфеттер, К.Ф. Кесслер, О.С. Рогович та ін. В цій комісії працював 
також відомий статистик Д.П. Журавський, праці якого мали економіко-
географічний напрямок. 

В результаті робіт комісії було зібрано цінний фактичний матеріал 
про природні умови і господарство, узагальнений в монографії «Описание 
губерний Киевского учебного округа». Ці роботи були першою спробою 
комплексного вивчення території південного заходу Європейської Росії. 

Викладачі Київського університету брали участь в експедиційних 
дослідженнях інших районів країни. Геоботанік І.Г. Борщов в 1857 р. 
працював в експедиції під керівництвом М.О. Сєверцова, яка досліджувала 
Приаралля і розробив для цього району першу схему фізико-географічного 
поділу. 

Важливу роль у вивченні природних умов України відіграло 
Київське товариство дослідників природи, створене при Київському 
університеті в 1869 р. Товариство, об'єднавши кращі наукові сили Києва, 
систематично обговорювало наукові доповіді, допомагало організовувати 
наукові дослідження, видавало свій журнал, популяризувало природничі 
науки серед широких кіл населення. В «Записках» товариства 
публікувалися наукові праці з геології, метеорології, ботанічної географії, 
зоогеографії, геоморфології та фізичної географії. Серед лекцій, що їх 
читали члени товариства для населення, важливе місце належало лекціям з 
фізичної та математичної географії. 
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В 70–80 роках минулого століття значного розвитку в Київському 
університеті набула метеорологія та кліматологія. Одна з головних причин, 
що сприяла розвитку цих галузей науки, полягала у практичному 
використанні метеорологічних даних, в першу чергу в сільському 
господарстві. В цей час в Київському університеті працював відомий фізик 
і метеоролог член-кореспондент Російської Академії наук професор М.П. 
Авенаріус, який читав курс метеорології та очолював метеорологічну 
обсерваторію університету. Йому належать важливі праці, присвячені 
вивченню клімату Києва, методиці метеорологічних спостережень та їх 
обробці. М.П. Авенаріус створив київську школу метеорологів, з якої 
вийшли відомі вчені, які внесли значний вклад в загальний розвиток 
метеорології, особливо у вивчення погодних процесів і клімату України 
(О.В. Клосовський, К.М. Жук, Р.М. Савельєв, Й.Й. Косоногов). 

О.В. Клосовський після закінчення в 1869 р. Київського університету 
вивчав кліматичні умови Києва. В 1874 р. він опублікував працю 
«Некоторые данные по климату Києва», а в 1875 р. –“Ход 
метеорологических элементов в Киеве”. Ці наукові праці дозволили О.В. 
Клосовському одержати право на читання лекцій з метеорології в 
Київському університеті, а також дістати рекомендацію від Ради 
університету на читання публічних лекцій з питань фізичної географії. 
Пізніше О.В. Клосовський став організатором магнітно-метеорологічної 
обсерваторії та мережі метеорологічних станцій південного заходу Росії. 
Він є автором наукових праць про грозову діяльність і зливи на півдні 
України, про кліматичні особливості Чорноморського узбережжя, а також 
автором підручників з метеорології, геофізики та фізичної географії. 

З 1878 р. в університеті почав працювати К.М. Жук, який, крім 
роботи на кафедрі фізики, виконував основні спостереження на 
метеорологічній обсерваторії і керував їх обробкою. Великий вклад зробив 
К.М. Жук у вивчення теплового режиму грунту, снігового покриву і води в 
Дніпрі, в численних ставках і озерах. Для цього він розробив методику 
спостережень і безпосередньо брав участь у дослідженнях. О.І. Воєйков 
назвав праці К.М. Жука з питань теплового режиму Дніпра зразковими і 
закликав метеорологів Росії йти за прикладом киян. Важливе місце в 
науковій діяльності К.М. Жука посідають дослідження шкідливих 
метеорологічних явищ — гроз, злив, граду і градобою, ожеледі, паморозі, 
льодового дощу. Досліджуючи їх він звертав велику увагу на їх 
походження, висвітлював економічну шкоду, якої вони завдають окремим 
галузям господарства. 

У 1887 р. з Москви до Києва переїхав і одразу ж приступив до 
організації метеорологічних і актинометричних досліджень Р.М. Савельєв. 
Він наполегливо пропагував спостереження над сонячною радіацією, 
виконав ґрунтовні праці з питань теорії психрометра, встановивши 
залежність психрометричної постійної від форми і розмірів резервуарів 
термометра, а також від величини покриття термометра батистом.  
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Значну роль у вивченні географії, етнографії і в статистичному 
дослідженні правобережної України відіграв створений у 1873 р. в Києві 
Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Число 
його членів за три роки діяльності (1873–1875 рр.) зросло з 102 до 190. 
Активними діячами Південно-Західного відділу товариства були викладачі 
університету М.П. Драгоманов, М.І. Зібер, В.Б. Антонович та інші. У 1874 
р. відділ організував одноденний перепис населення Києва, матеріали 
якого було оприлюднено. Були видані два томи "Записок” відділу, що 
містять цікавий статистично-етнографічний та інший матеріал, 
“Исторические песни малорусского народа” у двох томах, підготовлені 
М.П.Драгомановим і В.Б.Антоновичем, етнографічні збірники тощо. 

У Київському університеті кафедра фізичної географії розпочала 
активну діяльність з 1891 р., коли Рада університету обрала П.І. Броунова 
професором фізичної географії. Зміцненню авторитету Броунова в 
наукових колах сприяли його блискучі праці з питань синоптичної та 
загальної метеорології, а також з фізичної географії. Значну роль відіграв 
особистий контакт Броунова з вченими різних країн, що сприяв 
безпосередньому обмінові думками по цілому ряду питань. Керуючи 
кафедрою фізичної географії, проф. Броунов читав фізичну географію, 
метеорологію і земний магнетизм, а також був директором 
метеорологічної обсерваторії. 

Одразу ж по приїзді до Києва П.І. Броунов був обраний членом 
Київського товариства дослідників природи і брав участь в його роботі. 
Серед опублікованих в «Записках» товариства наукових праць Броунова 
ми зустрічаємо статті про грози, чорні бурі, про метеорологічні прилади та 
причини їх помилок. Багато його наукових праць було надруковано в 
«Метеорологическом вестнике» і «Университетских известиях». 

У 1892 р. Броунов організує Придніпровську мережу 
метеорологічних станцій, ставлячи перед нею завдання виконання широкої 
програми спеціальних агрометеорологічних спостережень і всебічного 
вивчення клімату України. 

П.І. Броунов намагався поширити агрометеорологічні 
спостереження, що були організовані на Придніпровській метеорологічній 
мережі, на всю територію Росії. Для цього він складає «Проект 
объединения сельскохозяйственных метеорологических наблюдений в 
России и деятельности Метеорологического бюро Ученого комитета 
Министерства земледелия». Великою заслугою Броунова є організація 
видання місячних бюлетенів метеорологічної обсерваторії та обмін ними з 
головними метеорологічними і геофізичними обсерваторіями окремих 
країн. 

У 1895 р. Броунов виїхав з Києва до Петербурга для організації бюро 
з сільськогосподарської метеорології в Департаменті землеробства, який 
очолювався П.А. Костичевим. 

У 1896 р. П.І. Броунов вперше організовує на Всеросійській виставці 
в Нижньому Новгороді станцію нового типу – сільськогосподарську 
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метеорологічну станцію, що відіграла важливу роль у розгортанні 
агрометеорологічних досліджень не тільки в Росії, але й за кордоном. 

Під час роботи в Київському університеті П.І. Броунов сформулював 
основні положення нової наукової дисципліни – сільськогосподарської 
метеорології. Він справедливо вважається одним з основоположників 
агрометеорології. 

П.І. Броунов був автором підручників із загальної фізичної географії. 
Значну увагу він приділив питанням будови і загального вигляду земної 
кулі, з яких опублікував в «Университетских известиях» низку статей. 
Лекції професора Броунова, за свідченням його вихованців, відзначалися 
високим науковим рівнем. 

Поряд з розвитком метеорології та кліматології в Київському 
університеті ще в дореволюційний період успішно розроблялися питання 
загальної фізичної географії, палеогеографії та геоморфології. 

Важливу роль у розвитку цього напрямку відіграла багаторічна 
наукова діяльність П.А. Тутковського. Закінчивши в 1882 р. Київський 
університет, П.А. Тутковський в перший період своєї роботи – до 1895 р. – 
займався переважно геологічними дослідженнями. Згодом він виявив 
значний інтерес до вивчення палеогеографічних умов четвертинного 
періоду, рельєфу та фізико-географічних умов. 

В 1911 р. за пропозицією професорів Д.М. Анучина і О.П. Павлова 
він подав до Московського університету працю про викопні пустині 
північної півкулі, за яку йому присудили ступінь доктора географії. В цей 
же час він починає читати в Київському університеті курс лекцій з 
фізичної географії. У вступній лекції про завдання і межі географії, 
опублікованій в 1914 р., П.А. Тутковський, розглянувши існуючі погляди 
на предмет географії, писав: «Завданням географії залишається пізнання 
Землі в її цілому, вивчення лику Землі в його сучасному стані, в усіх його 
областях (вивчення літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери) з точки 
зору розподілу сучасних фактів і явищ в просторі та їх генезису». 

На основі кропітких польових досліджень П.А. Тутковський друкує 
низку праць з геоморфології та фізичної географії Полісся. Особливий 
інтерес має його праця «Зональность ландшафтов и почв в Волынской 
губернии» (1910 р.), в якій автор торкається однієї з основних, ще мало 
розробленої тоді проблеми фізичної географії – зональності ландшафтів. 
П.А. Тутковський розробив і обгрунтував своєрідну гіпотезу еолового 
походження лесу. 

Після від'їзду з Києва професора П.І. Броунова в 1895 р. викладання 
метеорології та керівництво метеорологічною обсерваторією було 
доручено Й.Й. Косоногову. 

Професор Й.Й. Косоногов протягом 20 років завідував кафедрою 
фізичної географії, читаючи лекції з метеорології і фізичної географії. В 
1914–1916 рр. він читав фізичну географію на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів-географів Києва. До 1902 р. проф. Косоногов керував 
Придніпровською метеорологічною мережею. Згодом він передав її 
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політехнічному інституту, де з 1900 р. К.М. Жук організував 
сільськогосподарське науково-дослідне поле, що стало полігоном для 
проведення агрометеорологічних спостережень.  

Й.Й. Косоногов був ініціатором видання сільськогосподарського 
бюлетеня Київської метеорологічної обсерваторії, а також окремого 
видання відомостей про стан цукробурякових плантацій. У своїх наукових 
дослідженнях Й.Й. Косоногов приділяв значну увагу метеорологічним і 
агрометеорологічним питанням, висвітлюючи річний та сезонний хід 
тривалості сонячного сяйва, інтенсивність нічного випромінювання, а 
також залежність розвитку цукрових буряків та їх урожаю від температури 
і вологості повітря, опадів, хмарності та інших метеорологічних елементів. 

У дореволюційний період Київський університет не готував 
географів, хоча фізична географія як предмет була введена в учбові плани і 
викладалася з перших років існування університету. Вчені Київського 
університету в особі М.П. Авенаріуса, О.В. Клосовського, К.М. Жука, П.І. 
Броунова, П.А. Тутковського, Й.Й. Косоногова та ін. внесли значний вклад 
в розвиток вітчизняної географії. 

У 1917 р., після повалення самодержавства, професори університету 
П.А. Тутковський, В.І. Лучицький, О.В. Фомін, М.В. Довнар-Запольський 
та деякі інші організували в Києві Географічний Інститут. Директором 
його було обрано проф. П.А.Тутковського. Інститут готував викладачів 
географії для середніх учбових закладів, а також географів-дослідників. У 
1919 р. Інститут було приєднано до університету. 

Згідно з постановою ЦВК, колегія Наркомосвіти УРСР ухвалила з 
вересня 1933 р. відкрити в Києві на базі Інституту професійної освіти та 
Фізико-хіміко-математичного інституту університет у складі 6 
факультетів: фізико-математичного, хімічного, біологічного, геолого-
географічного, історичного та літературно-мовного.  

У передвоєнному 1940 р. університет дав країні 106 біологів, 83 
філологи, 70 юристів, 67 істориків, 40 фізиків і математиків, 34 геологи, 32 
географи, 14 хіміків та 11 лінгвістів. 

З наближенням німецько-фашистських військ до Києва за рішенням 
уряду почалось евакуація устаткування найважливіших промислових 
підприємств, науково-дослідних і культурно-освітніх закладів. 
Евакуювався і колектив Київського державного університету. Найцінніше 
науково-лабораторне устаткування було вивезене до Уфи і Кзил-Орди. У 
Харкові на базі місцевого університету мав розгорнути роботу і Київський 
університет. Але німецько-фашистські загарбники, маючи значну перевагу 
в силах і засобах, у вересні вже загрожували Харкову. Почалась друга 
евакуація. Професорсько-викладацький склад і студенти Київського та 
Харківського університетів виїхали до Кзил-Орди. Протягом жовтня–
грудня 1941 р. продовжувалась евакуація цих двох вузів. Згідно з рішенням 
Радянського уряду евакуйовані Київський та Харківський університети 
тимчасово об’єднувались. На їх базі був створений Об’єднаний 
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український державний університет (ОУДУ). Ректором призначався 
О.М.Русько. 

В Київському університеті географічний факультет як відділення в 
складі геолого-географічного факультету розпочав роботу у 1933 році на 
базі трьох кафедр: фізичної географії (зав. – проф. В.І. Юденич); 
економічної географії (зав. – акад. К.Г. Воблий); геодезії (зав. – проф. В.Г. 
Леонтович). 

Географічний факультет як самостійний підрозділ організувався в 
Київському університеті в 1944 році. Педагогічну і наукову роботу в різні 
роки на факультеті вели: академіки АН УРСР К.Г. Воблий, М.М. 
Паламарчук, П.С. Погребняк, П.А. Тутковський; члени-кореспонденти АН 
УРСР О.М. Маринич, Б.А. Пишкін; професори М.М. Бєлонін, Д.І. Богорад, 
П.І. Броунов, Н.Б. Вернандер, П.В. Волобой, Л.М. Горєв, А.Г. Григоренко, 
О.Т. Діброва, Б.Ф. Добринін, П.К. Заморій, А.П. Золовський, Л.М. 
Корецький, Й.Й. Косоногов, Ю.М. Кошик, Г.О. Кривченко, В.І. Крокос, 
В.Г. Леонтович, Б.Л. Лічков, К.Т. Логвинов, Л.Л. Малишева, І.Ф. 
Мукомель, В.О. Назаров, П.К. Нечипоренко, М.Д.Пістун, І.К. Половко, 
В.П. Попов, С.П. Пустовойт, І.М. Рослий, Л.І. Сакалі, В.М. Сердюков, І.М. 
Соколовський, А.С. Харченко, В.М. Червинський, М.І. Щербань, В.І. 
Юденич, В.М.Юрківський та багато інших. 

У 1949 р. були створені кафедри: геоморфології та палеогеографії, 
метеорології та кліматології, гідрології суші. У 1976 р. кафедра гідрології 
суші отримала назву гідрології та гідрохімії, а у 2002 р. – гідрології та 
гідроекології. У 1990 р. створена кафедра країнознавства і туризму, а у 
1995 р. – кафедра географії України. 

Нині факультет є провідним в Україні навчально-методичним і 
науковим центром географічної освіти в складі 8 кафедр: географії України 
(зав. проф. О.Ю. Дмитрук), економічної та соціальної географії (зав. проф. 
Я.Б. Олійник), фізичної географії і геоекології (в.о. зав. проф. В.М. 
Самойленко), землезнавства та геоморфології  (зав. проф. С.Ю. Бортник), 
країнознавства та туризму (зав. проф. О.О.Любіцева), метеорології та 
кліматології (зав. проф. С.І. Сніжко), гідрології і гідроекології (зав. проф. 
В.К. Хільчевський), геодезії і картографії (зав. проф. А.М. Молочко). 

За роки свого існування факультет підготував близько 10000 
кваліфікованих спеціалістів, 70 з яких стали докторами, а 280 – 
кандидатами наук.  

На факультеті навчаються студенти двох відділень (денного та 
заочного) і здійснюється підготовка фахівців за новими навчальними 
планами: бакалаври, спеціалісти і магістри з рекреаційної географії та 
менеджменту туризму, менеджменту природоохоронної діяльності та 
екотуризму, міжнародного екологічного співробітництва, менеджменту 
природних ресурсів, управління розвитком регіону, розміщення 
продуктивних сил та регіональної економіки, гідрології та гідрохімії, 
метеорології, картографії, землевпорядкування та кадастру, менеджменту 
міжнародного туризму, країнознавства і міжнародних досліджень. 
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Навчальний процес ведуть 25 професорів, докторів наук, 34 доценти, 
кандидати наук, 16 асистентів, кандидатів наук. 
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НАУКОВО-ОСВІТНІ НОВАЦІЇ В ЗАРУБІЖНІЙ ГЕОГРАФІЇ 
(за матеріалами 31-го Міжнародного географічного конгресу) 

 
Постановка проблеми. Розвиток географічної науки і освіти в 

Україні має розглядатися в контексті розвитку світової географічної науки, 
репрезентованої на міжнародних конгресах, зокрема 31-му Міжнародному 
географічному конгресі, який проходив у Тунісі в серпні 2008 р. У 
діяльності конгресу взяли участь 1205 осіб з 75 країн. Конгрес проходив 
під гаслом: «Будуємо разом наші території». Категорія «територія» в її 
багатовимірному виразі виносилась як основний об’єкт географічних 
досліджень, який  відтворює взаємозв’язок суспільства і природи. 
Територія та географія, територія в географії, географія територій – це 
базові теми висвітлення. Було підкреслено, що формування території має 
розглядатися в історичному контексті, але ця категорія є важливою 
складовою сучасного розвитку і тому завданням для географічної науки є 
визначення шляхів розвитку територій різного рівня (від локального до 
глобального), оптимізація територіальної організації на засадах стійкого 
розвитку. Проблеми, які виносились на обговорення, торкалися не стільки 
теоретичних питань, скільки підходів до дослідження території, методик та 
технологій географічних досліджень. 

Водночас географія є сферою знань «про територію» і знання ці, 
постійно оновлюючись в ході географічних досліджень, мають бути 
донесені до громадськості не тільки в їх повноті й складності, але й в 
конструктивній спрямованості.  

Метою даної публікації є аналіз матеріалів конгресу і висвітлення 
сучасних напрямків дослідження в географічній науці. 

Аналіз матеріалів 31-го Міжнародного географічного конгресу та 
інформаційних джерел, представлених на цьому конгресі, дозволяє 
зробити основний висновок про те, що світова географічна наука в цілому 
є усталеною, з визначеними стратегічними напрямками досліджень, в яких 
відображена регіональна специфіка. Ще простежується певне 
розмежування природничо- та суспільно-географічних досліджень, однак 
дедалі зростає тематика, пов’язана з дослідженням «культур і цивілізацій в 
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інтересах людського розвитку». Іншою характерною рисою сучасної 
географії є глобальність підходу, виявлення масштабних проблем, які 
мають вирішуватися всіма засобами географічної науки. Наступною 
характерною рисою є комплексність, стремління розглядати об’єкт 
конкретного дослідження в усій повноті його зв’язків як складової 
«природа – суспільство», тобто в більшості випадків не простежується 
розрив між фізико-географічними та суспільно-географічними 
дослідженнями, а, навпаки, намагання відобразити багатогранність 
взаємозв’язків між ними і їх відтворення в особливостях просторової 
організації. І, нарешті, - ускладнення методичної бази, інструментарію, 
технологій географічних досліджень, в яких широко використовуються 
результати дистанційного зондування Землі, геоінформаційні системи. 
Загальний напрямок досліджень може бути визначений як «від 
глобального – до локального», тобто спрямування географічних 
досліджень на локальний рівень, їх конкретизація, де широкі можливості 
для цього надають саме сучасні технології, доповнені польовими 
натурними дослідженнями. 

Для європейської географічної школи властивим є саме такий підхід: 
від локального до глобального (шляхом узагальнення результатів 
локальних досліджень) і від глобального до локального (дослідження 
глобалістичних проявів на локальному рівні). Такий підхід 
продемонстровано електронним атласом «Німеччина в картах». При всій 
класичності побудови атласу, він має певні особливості, порівняно з 
прийнятою у вітчизняній картографії схемою. Атлас розпочинається з карт 
загально географічних та карт землекористування, показує Німеччину в 
системі міжнародних порівнянь. Наступним розділом є розділ про 
населення і соціальні умови його життя; далі – громадське життя і 
культура, куди включені освіта, наука, мистецтво, релігія. Четвертий 
розділ – історія, політика та система управління різного рівня. 
Господарство і рівень його розвитку подані через характеристику ВВП, 
структуру зайнятості, рівень підприємницької активності та його 
структуру, споживання та розподіл прибутків населення. Окремо 
розглянуті поселення, житлові умови та організація транспорту. Питання 
територіальної організації, планування територіального розвитку об’єднані 
з характеристиками стану довкілля. Характеристиці компонентів 
природного середовища присвячений восьмий розділ, а останній розділ – 
найбільш характерним ознакам Німеччини (діалектичне розмаїття, рівень 
розвитку спорту, складнощі історичного розвитку). Соціально-економічні 
явища розглянуті і проаналізовані на рівні адміністративних районів (439). 

Французькі географи зосереджують увагу на прикладних проблемах 
методологічно-практичного спрямування, пов’язаних з репрезентацією 
території, тобто її адекватного відображення, аналізу, представлення, зі 
спостереженнями за процесами територіальних змін, зокрема, спрямованих 
на виявлення природничо-географічних та суспільних ризиків, з 
питаннями територіальної організації та її моделювання.  
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У Німеччині, Франції, більшості європейських країн географічні 
дослідження провадяться під егідою національних географічних товариств, 
які об’єднують регіональні географічні спілки, географічні відділення в 
університетах. Проглядається загальна тенденція перенесення наукових 
інтересів географів-науковців з дослідження геопросторових процесів на 
території своїх країн за кордон (часто на інший континент), що сприяє 
поширенню географічної думки, розвиткові географічних досліджень в 
світі. Географічні дослідження провадяться в тісному контакті з 
представниками інших наук на багатогалузевій основі – з істориками, 
астрономами, фізиками, хіміками тощо. Результати наукових досліджень 
публікуються у фахових виданнях, представлені в Internet-просторі. При 
загальному устремлінні до комплексності географічних досліджень, все ж 
дві гілки географії яскраво простежуються в напрямках дослідження. За 
останні роки, в зв’язку з посиленням катастрофічних явищ і зростанням 
природних ризиків, частка фізико-географічних досліджень зросла. 
Актуальною є проблематика з прогнозування катаклізмів, кліматичних 
змін, берегової морфології, гідродинаміки та морфодинамічних процесів, 
геоекології, математичного моделювання стану ландшафту. В суспільній 
географії найбільш актуальною є тематика з питань географії населення та 
розселення, етногеографії, політичної географії, туризму. Сучасні 
технології та широке використання геоінформаційних систем дуже сприяє 
розвиткові картографії і, через різноманітну картографічну продукцію, 
впливає на формування географічної культури населення. 

Водночас, актуальною проблемою визначається адекватність 
передачі сучасних географічних знань школярам з метою прищеплення 
молоді географічної культури. Зазначається, що інтерес європейської 
молоді до географічної науки зменшується, зменшення наборів до ВНЗ 
призводить до того, що географічні факультети входять до складу інших 
факультетів, тому головне завдання вбачається у становленні географії в 
навчальних закладах, у посиленні зв’язку загальноосвітньої та вищої 
школи. З цією метою, наприклад, у Нідерландах, у найбільших і 
найпотужніших університетах (Амстердамському, Утрехтському, 
Гронінгенському) створені географічні дослідницькі школи.  

У період між двома міжнародними географічними конгресами в 
Глазго (2004)  та Тунісі (2008) географічна наука розвивалась в 
класичному руслі, зосереджуючись на проблемах кожної країни, але 
простежуються й комплексні міжрегіональні та міждисциплінарні 
дослідження. 

Аналіз матеріалів 31-го Міжнародного географічного конгресу 
свідчить про різноманітність досліджень і одночасно - їх спрямованість на 
конкретний об’єкт, тобто простежується чітка локальна «прив’язка» як 
природничо-, так і суспільно-географічних досліджень. Іншою 
характерною рисою є широке застосування сучасних ГІС-технологій в 
різних галузях знань для вирішення найрізноманітнішого кола завдань: від 
відстеження динаміки формування кордонів міст в Латинській Америці та 
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на півдні Африки до оцінки повітряних процесів та впливу тропічних 
циклонів у західних провінціях Бангладеш та в Омані; застосуванні ГІС у 
навчальному процесі. 

Кількісно переважають публікації, які стосуються суспільно-
географічної проблематики. Переважаючою є проблематика з географії 
розселення, особливо міського, і пов’язаних з цим соціальних, земельних, 
майнових питань; традиційно значна увага приділяється проблемам 
міграції, особливо трудової, проблемам зайнятості й бідності, охорони 
здоров’я. Відносно новітньою є гендерна проблематика та питання сталого 
розвитку територій різного рівня, окремих видів діяльності на території. 
Значною є кількість публікацій, присвячених розвиткові туризму на різних 
територіях – від островів Індійського океану до міст ОАЕ; питанням 
сталого розвитку туризму та впливу природних процесів на розвиток 
туризму (кліматичних змін, природних катастроф тощо), застосуванню ГІС 
в територіальній організації туризму. 

Аналіз матеріалів 31-го Міжнародного географічного конгресу 
свідчить про різноманітність досліджень і одночасно - їх спрямованість на 
конкретний об’єкт, тобто простежується чітка локальна «прив’язка» як 
природничо-, так і суспільно-географічних досліджень. Іншою 
характерною рисою є широке застосування сучасних ГІС-технологій в 
різних галузях знань для вирішення найрізноманітнішого кола завдань: від 
відстеження динаміки формування кордонів міст в Латинській Америці та 
на півдні Африки до оцінки повітряних процесів та впливу тропічних 
циклонів у західних провінціях Бангладеш та в Омані; застосуванні ГІС у 
навчальному процесі. 

Кількісно переважають публікації, які стосуються суспільно-
географічної проблематики. Переважаючою є проблематика з географії 
розселення, особливо міського, і пов’язаних з цим соціальних, земельних, 
майнових питань; традиційно значна увага приділяється проблемам 
міграції, особливо трудової, проблемам зайнятості й бідності, охорони 
здоров’я. Відносно новітньою є гендерна проблематика та питання сталого 
розвитку територій різного рівня, окремих видів діяльності на території. 
Значною є кількість публікацій, присвячених розвиткові туризму на різних 
територіях – від островів Індійського океану до міст ОАЕ; питанням 
сталого розвитку туризму та впливу природних процесів на розвиток 
туризму (кліматичних змін, природних катастроф тощо), застосуванню ГІС 
в територіальній організації туризму. 

Природничо-географічні дослідження переважно торкаються 
проблем глобальних змін клімату і впливу на різні аспекти 
господарювання, якості води і водогосподарських проблем її 
використання, руслових та заплавних процесів, геоморфології, 
палеогеографії, застосування ГІС у ландшафтних, біогеографічних, 
екологічних  дослідженнях. Значна увага приділена екології міст. 
Пропонуються різні підходи до формування менеджменту екосистем 
(наприклад, кліматично-соціально-економічні, урбо-біогеографічні тощо). 
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Достатньо широко представлена картографічна тематика: інформація 
про атласи, складені для різних територій, методи обробки та 
представлення інформації, застосування ГІС-технологій для обробки та 
представлення географічної інформації.  

Незначна кількість публікацій стосується проблем географічної 
освіти: від початкової шкільної до спеціальної вищої. Пропонуються не 
тільки різні методики (наприклад, вивчення матеріалу з допомогою 
рольових ігор), а й широке застосування геоінформаційних систем.  

Регіональний огляд географічної проблематики можна представити 
на прикладі окремих країн. Так, у Чехії дослідження провадились як в 
межах країни, так і за кордоном. Із закордонних досліджень можна назвати 
дослідження, які провадились за комплексною програмою моніторингу 
стану довкілля в Центральному Тянь-Шані, зокрема в межах Казахстану та 
Киргизстану. Внутрішня тематика більшістю була зосереджена на 
питаннях гідрології: дослідження водних ресурсів в світлі Європейської 
водної доктрини, еволюція річкових терас, моделювання природних загроз 
на річках у зв’язку з людською діяльністю, апробація польових методик 
визначення стійкості природних об’єктів до антропогенних впливів, а в 
суспільно-географічних дослідженнях – на оцінці стану та регіональної 
диференціації людських ресурсів, георелігійної ситуації, територіальної 
організації транспорту. 

Однією з комплексних тем, яка була в центрі уваги європейських 
географів, була програма відродження Середземномор’я, яка передбачала 
його всебічне вивчення з метою оптимізації відносин Північ–Південь в 
економічній, політичній, культурній, соціальній, екологічній сферах. 
Найбільш актуальними проблемами Середземномор’я визначені питання 
управління водними ресурсами у зв’язку із глобальними змінами клімату, 
моніторинг стану занедбаних земель в країнах європейської частини 
Середземномор’я, удосконалення методик застосування сучасних 
технологій задля визначення стану рослинного покриву і його динаміки та 
їх картографування, проблема розвитку туризму по шляху «подовження» 
туристичного сезону у визначних дестинаціях за рахунок розширення 
пропозиції і більш широкого залучення місцевих ресурсів,  проблема 
тероризму та проблема формування «світових міст» і їх регіонального 
впливу. 

Комплексним підходом визначається також робота комісії  по 
проблемах розвитку острівних територій як унікальних замкнених 
екосистем, залежних від природних та соціально-економічних ризиків. 

Індійські географи основними напрямками своїх досліджень в цей 
період визначили комплексні дослідження літосфери, гідросфери та 
атмосфери, інтерпретацію економічних, соціокультурних, політичних, 
демографічних явищ і процесів урбанізації, регіонального розвитку та 
планування, історичної географії та методологічні проблеми географічної 
науки. Основою географічного знання має бути розуміння унікальності 
території Індії як в природному, так і в культурному сенсі. Водночас 
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зазначається певне відставання індійських географів, «вторинність» 
досліджень, які не тільки використовують переважно західні методики, а й 
ідуть у фарватері західних досліджень території власної країни, наявне 
також розмежування між природничою та суспільною географією Індії, але 
воно не є кардинальним і суттєвим для розвитку науки. Найбільш 
актуальною проблематикою визначена екологічна, констатується 
погіршення екологічної ситуації в зв’язку з лібералізацією економіки, а 
головне завдання вбачається у визначенні уразливості різних екосистем і 
суспільних груп та моделюванні їх розвитку з застосуванням сучасних 
технологій, що дозволить запобігти негативним наслідкам екологічної 
кризи. У зв’язку з цим посилилась увага до геоморфологічних досліджень, 
особливо пов’язаних зі стабільністю берегових структур, опустиненням, 
оцінкою рельєфу як ресурсу розвитку, де широко використовуються 
сучасні технології. Однак загальною «бідою» цих досліджень визначається 
надмірне захоплення власне технологіями, коли результати досліджень 
«гинуть» в описах технології та техніки їх досягнення. Важливою у 
вирішенні екологічних проблем має бути кліматологія, географія грунтів 
та біогеографія, однак вони розвиваються досить мляво і більше 
використовують набуті знання у педагогічному процесі, ніж в науці. 
Сільське господарство та промисловість залишаються основою економіки 
Індії і географічна наука традиційно багато уваги приділяє цій 
проблематиці, але конкуренція з боку суміжних наук в цій царині зростає, 
витісняючи географічні дослідження. Дослідження населення 
продовжується в традиційному контексті (щільність, поширення, умови 
життя, репродуктивне здоров’я і т.д.), але дедалі розширюється тематика, 
характерна для західних досліджень – з проблем бідності, міжетнічних 
проблем, міграцій, якості людських ресурсів та управління ними. Однак 
вирішення цих питань не може вийти за межі матеріалів переписів, 
обмежене цими матеріалами, не містить власних оригінальних методик і 
досліджень. Значним внеском індійські географи вважають розробку 
питань формування економічного ландшафту країни та його розвитку, 
побудованим на комплексних дослідженнях з розселення, економіки, 
транспорту, можливостях територіального розвитку та його плануванні. У 
зв’язку з цим гостроти набирають соціально-географічні проблеми і 
розвиваються географія культури, здоров’я, добробуту та соціальних 
трансформацій, гендерна географія. Новітніми вважаються також 
дослідження з політичної та адміністративної географії. Однак тут замість 
консолідації спостерігається розрізненість. Загальним висновком про 
розвиток індійської географії є висновок про її відповідність за тематикою 
та методологічною базою основним напрямкам світової географічної 
думки, попри захоплення сучасними технологіями на шкоду сутності 
досліджень та обмеженістю інформаційної бази відсутністю польових 
досліджень. 

Китайські географи відзначають значний внесок географії у розвиток 
господарства та удосконалення управління територіями різного рівня. 
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Географія в Китаї розвивалася з часів незалежності до 70-х років ХХ ст.. 
під впливом ідей радянської географічної думки, а після – 
переорієнтувалась на західні теорії. 

Китайські географи до свого доробку заносять розробку водно-
температурного та водно-сольового балансу, розробки з географії грунтів 
та біогеографії, які розширили поле землезнавства, дозволили 
обґрунтувати сільськогосподарське зонування, планування 
територіального розвитку різних рівнів, розробити теорію розвитку 
ландшафтно-антропогенних систем, вийти на теоретичний рівень 
узагальнень в соціальній та міській географії. Значними є досягнення в 
геоінформаційній сфері, що дозволило створити серії карт та атласів, 
зокрема, з загального землезнавства, землекористування, економічної 
географії, населення Китаю. Підсумком тривалої роботи і теоретичним 
узагальненням досягнень стали монографічні твори з обґрунтування 
природничо-географічного районування Китаю, з географії сільського 
господарства та населення Китаю. Ці видання стали основою для певного 
«прориву» географії в системі шкільної та вищої географічної освіти. 

Значним доробком китайських географів у розвиток економіки своєї 
країни вважаються комплексні проекти «Долина Жовтої ріки», «Тибет», 
«Лесове плато». Відзначається важлива роль географії у визначенні умов 
розвитку сільського господарства, оцінці природних ресурсів з метою 
управління ними, розміщення продуктивних сил, регіонального та 
міського планування. Практичне втілення дані розробки знайшли в 
проектах розвитку провінцій Юньнань та Шеньсі. Розвиткові географічної 
науки та активнішому впровадженню її результатів в практику 
господарювання сприяє впровадження новітніх технологій, розвиток 
геоінформаційних систем. ГІС-технології широко почали 
запроваджуватись ще з 80-х років минулого сторіччя і сьогодні діють у 
лабораторіях АН Китаю та університетах. Інформаційне забезпечення 
результатів дистанційного зондування Землі з різних супутників 
отримують понад 180 компаній, які займаються прикладними 
географічними дослідженнями, та майже 400 установ, пов’язаних з ГІС-
технологіями, у 70 університетах діють відділення геоінформації. Розвиток 
нового напрямку географічних досліджень дозволяє не тільки поглибити та 
актуалізувати просторовий аналіз, а й перейти до моделювання складних 
процесів взаємовпливу людських дій та екологічних змін, оскільки одним з 
основних завдань китайська географія вбачає у розкритті динаміки такої 
взаємодії. Тому сучасне поле географічних досліджень простягається від 
екологічної динаміки до соціальних конфліктів. 

Висновок. Географічна наука в світі розвивається, з одного боку, в 
традиційному руслі, в межах усталеної тематики, коливаючись між 
поглиблено-галузевими та комплексними дослідженнями. В тематиці 
досліджень віддзеркалюються зміни соціальних потреб і суспільних 
проблем: глобальні зміни клімату, екологічна безпека, соціальні конфлікти 
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та підвищення соціальних стандартів, прояви глобалізаційних впливів 
тощо. 

Практичні результати застосування географічних знань ідуть поруч 
із поглибленням теоретико-методологічних основ географії. 

Однак географічна спільнота зазначає й проблеми, які постали перед 
географією. Постали вони не сьогодні, але, не вирішені свого часу, стають 
все актуальнішими. До таких проблем слід віднести: 

- недостатність інтеграції – не тільки традиційно всередині 
географічної науки між її природничою та суспільною «гілками», а й між 
географами різних країн. Багато хто звертає увагу, що національні школи в 
географії розвиваються ізольовано, не знаючи і особливо не цікавлячись 
роботами своїх зарубіжних колег. Тут же слід зазначити практичну 
відсутність міждисциплінарних досліджень, залучення до комплексного 
вирішення географічної проблематики вчених з інших галузей знань, 
навіть споріднених; 

- надмірне захоплення інноваційними технологіями на шкоду 
традиційним методам дослідження – в багатьох публікаціях, скаржаться 
автори критичних зауважень,  власне опис технології отримання 
результатів є важливішим за самі результати або результати дослідження 
подані побіжно як ілюстрація до можливостей застосування того чи іншого 
сучасного метода, основаного на дистанційному зондуванні чи ГІС-
технологіях. Таке захоплення технологічними можливостями негативно 
вплинуло на традиційні для географії польові дослідження, на які майже не 
виділяються кошти, а існуючи стаціонари не укомплектовані. Зазначається, 
що польові дослідження не слід підміняти застосуванням сучасних 
технологічних можливостей. Ці два підходи мають доповнювати один 
одного, а не конкурувати; 

- «відірваність»досліджень від потреб практики – це означає, що 
існує низка публікацій, які є компілятивними, не ґрунтуються на реальних 
дослідженнях, а як би пишуться задля процесу публікування, коли ім’я 
автора, яке з’являється у різних виданнях, важливіше для нього за нове 
знання, яке він має подавати; 

- ринкова налаштованість географічних досліджень -  яка 
проявляється в тому, що географи хапаються за будь-які економічно 
вигідні пропозиції на шкоду фундаментальним ґрунтовним дослідженням, 
а державна підтримка значних комплексних досліджень вкрай недостатня; 

- переорієнтація системи підготовки кадрів – пов’язана з 
попередніми проблемами і їх проявом в системі університетської освіти. У 
змаганні за фінансування, у бажанні бути більш конкурентноздатними в 
системі підготовки кадрів (яка часто визначається за працевлаштуванням 
випускників, тобто їх конкурентоспроможністю на ринку праці) 
університети почали розвивати ті напрямки, які користуються більшим 
попитом як серед випускників, так і серед роботодавців, на  шкоду 
класичній університетській освіті і академічній підготовці. На 
географічних факультетах почали впроваджувати такі напрямки як 
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екологічний, управління ресурсами, управління та планування розвитку 
міських територій, туризм, управління нерухомим майном тощо. Водночас, 
напрямки, які мають за предмет взаємодію людини і довкілля помітно 
програють в цій конкурентній боротьбі; 

- зниження конкурентоспроможності географії – порівняно з 
іншими науками, які починають претендувати на географічний предмет і 
претензії ці, через слабкість методологічної бази, стають все більшими й 
успішнішими. Відчувається тиск з боку геології, фізики, біології на 
природничо-географічні дисципліни, з боку економіки, містобудування та 
архітектури, соціології – на суспільно-географічні науки. Географія 
поступається своїми традиційними предметами досліджень на користь 
новітніх суміжних дисциплін; 

- відсутність глобальної перспективи – коли більшість досліджень 
як би «замкнені» на собі, не виходять за межі локального, не враховують 
глобальних впливів (чи стосується це природи, чи суспільства, а ще гірше 
– з  урахуванням впливів глобальних природних змін на розвиток 
суспільства у певному регіоні, тобто поєднанні глобального з локальним). 
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ГНОСЕОРЕАЛИ ТА ІДЕАЛИ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ 

 
Гносеореали як наукові відображення об’єктних реалій. 

Геореалогічні трактування об’єктних реалій наук про Землю і зокрема 
ландшафтознавства (у поняттях геореали, ландшафтні геореали й 
похідних) і трактування пізнавальних відображень об’єктів (у 
гносеореалах) автор започаткував публікацією 1990 р (Пащенко В. М. К 
развитию теории ландшафтоведения. География и природные ресурсы, 
1990, № 2, с. 143-153). Для геореалогічних трактувань сутностей 
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об’єктивного, дослідницьки-об’єктного світу і його знаннєвого, науково-
предметного відображення треба здійснити атрибутивно-наукознавчий 
підхід. Він дає можливість проаналізувати рівень досконалості наукових 
відображень досліджуваних об’єктів та обґрунтувати необхідні уточнення і 
виправлення. Обидва світи – наукових об’єктів і знаннєвих предметів – 
однаково реальні та важливі, а Карл Поппер навіть виділив світ знання 
фактично як об’єктивну самодостатню реальнсть, яка існує незалежно від 
суб’єкта. 

Ідеали гносеореалів – це наукознавчо обґрунтовані, уточнені й ви-
правлені термінологічні оболонки та змістовні наповнення предметних 
відображень досліджуваних об’єктів. Ця публікація покликана вкотре 
загострити увагу на потрібності й важливості таких уточнень і виправлень 
і в наукових, і в освітянських знаннях, вишівських і шкільних. Основний 
зміст цієї публікації стосується рівня сутнісної правильності наукової та 
освітньої географічної мови, тобто наукової грамотності викладу 
географічних знань. 

Історичні вади письмових наукових висловлювань. Людство 
не придумало іншого способу передання знань, крім як через змістовно 
наповнені поняття, означені відповідними словами-термінами чи 
символами. Шкільні й вишівські предмети та їх розділи відповідають 
сформованим науковим напрямам. Для викладу фахових знань із певних 
наукових напрямів має слугувати наукова мова: достовірна, змістовно 
точна і доступна. Теж науково точною і змістовно коректною має бути 
і найновіша, пошукова інформація про явища, наукові трактування яких 
іще не склалися чи тільки формуються. Дотримання основних вимог 
науковості – достовірності й точності у викладі знань – є очевидно 
необхідною стосовно освітніх знань, особливо тих, що використовуються у 
загальноосвітній школі та середніх навчальних закладах. У вищій школі 
дотримання таких вимог є не менш актуальним, до того ж досягти такого 
викладу там простіше, бо підручники й посібники для вищої школи часто 
пишуть науковці, які є викладачами вищих навчальних закладів. 

Отже, наукове знання має бути точним і достовірним, це – бажане. 
Дійсне ж далеко не таке – і в Україні, і в країнах близького та далекого 
зарубіжжя. 

Історія науки зафіксувала закономірне існування і поновлення 
кількох усталених суперечностей, якими супроводжується розвиток науки. 
Зокрема, це суперечності між змістом наукового знання, що постійно 
розвивається, - і його понятійним забезпеченням, що відстає від розвитку 
змісту, а ще між змістовним наповненням понять – та інерційнішими у 
змінах їхніми термінологічними одежинами. Ці суперечності час від часу 
знімаються завдяки зусиллям небайдужих науковців, які прагнуть 
передати науковий зміст науково коректно, грамотно і точно. Свого часу 
такими небайдужими до проблем наукової мови та борцями за її оновлення 
і збагачення були філософи Лейбніц і Гельвецій, хімік Лавуазьє і 
математик Пуанкаре. Зафіксовано також, що завжди існував спротив тих, 
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хто залишався прихильником усталеного, звичного в науці. Хоч така 
консервативна усталеність найбільше суперечить і заважає головному 
покликанню науки – генеруванню нових достовірних знань. 

Недоліки наукової мови і друкованих знань складаються не тільки 
спадково-історично, вони формуються (виникають) і тепер - і 
повторюються повсякчас – невимогливими авторами наукових публікацій, 
які тиражують неточні й неправильні складові наукової мови. 

Жаргонні висловлювання. Певні вади наукової мови завжди 
формувалися і формуються тепер як некваліфіковані спеціальні вислови 
фахівців, як їхні професійні жаргони (франц. jargon − базікання). 
Жаргонні вислови досить поширені, в Україні вони сягають навіть 
державних документів. Це упізнавані фахівцями, але не всім зрозумілі 
мовні штампи, які нібито описують реалії буття. Насправді ж, якщо 
вдуматись у зміст жаргонних висловлювань, − це хибні псевдонаукові 
формулювання, несприйнятні для сторонніх через свою нелогічність або 
взагалі безглуздя. Приклад – «екологічна» мережа, міфічні ланцюги 
чогось, виходить наукового, якими мають мандрувати невідомо хто із 
«біологічного» різноманіття. Невідомо хто, бо у кожного представника 
живого світу параметри екокоридорів і вимоги до них свої. 

Окремі жаргонні штампи культивуються і за кордоном. Це згадане 
„біологічне” різноманіття, biological dіversity – яке насправді є біотичним 
як різноманіття біоти. Але з екомережею на Заході краще: там пишуть 
коректне econet. Та з неякісними невдумливими чи буквальними 
перекладами текстів міжнародних конвенцій невдалі наукові означення 
потрапляють в Україну, їх некритично приймають і поширюють, 
насамеред чиновники природоохоронного відомства, − так, ніби українцям 
натомість нічого протиставити осмисленого і грамотного. 

Жаргонні вислови запроваджують і поширюють фахівці 
найрізноманітніших спрямувань. Від газетярів і репортерів пішла в обіг 
„погана екологія” – недолугий вислів, зміст якого – незадовільні екостани 
довкілля. На совісті українських урядовців та невибагливих законотворців 
– включення вислову „екологічна мережа” до низки державних документів. 

Найпоширеніші приклади професійних жаргонів – 
міждисциплінарні: це гасла так званого сталого розвитку, що їх найбільше 
підтримують політики і журналісти, а науковці – невдумливо 
обґрунтовують. Це також буквальна “погана екологія” – геоекологічний 
жаргон як науково неякісний виклад фахівцями знань про наше довкілля. 
Жаргон геоекологічного змісту вживається на всіх рівнях української 
дійсності, від урядового − до місцевого шкільного та осібного, виявляючи 
себе в освіті, як і в науці. Жаргон у географії – це найчастіше нічим не 
виправдані називання іменем своєї науки різноманітних досліджуваних 
сутностей навколишнього світу: „географічні” ландшафти, райони, 
області, зони, процеси, аж до географічних середовища та оболонки. 

Закономірності розвитку географічних знань. Як свідчить історія 
розвитку географічних знань, збагачення знань і потреби виходу із 
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суперечливих ситуацій у різний час наставали по-різному. В епоху великих 
географічних відкриттів, у ХV-ХVІІ століттях нові знання просто 
додавалися – раптово, майже обвально, як наслідок разючих змін 
у доступних достовірних відомостях. У період становлення окремих 
географічних дисциплін, у XVIIІ-ХІХ століттях, із розвитком знань 
виникали суперечності, потреби оновлення знань назрівали, але рідко 
набирали своєї критичної значущості. У ХХ ст., особливо динамічному і 
результативному в розвитку наукових знань, суперечності в них 
складалися прискорено і характеризувалися швидким досягненням 
критичних станів. 

Але рівень критичності знань оцінюють одні фахівці, – а іншим 
посильно контролювати ситуацію, миритися з критичним станом, 
не змінюючи його. Та оскільки тут уже йдеться про суперечність 
між змістом і формою теперішніх географічних знань, включно 
з освітніми, – то криза таки назріла, а в Україні – вона й означена як така. 

Дотепер цілям освіти поряд із різними недосконалостями слугують 
певні умовності у знаннях і навіть легенди. Наприклад, усупереч 
поширеним чуткам, соняшник не повертається за сонцем щодня, 
а постійно «дивиться» туди – найчастіше відразу всім полем, – куди 
те поле «причесали» переважаючі вітри (в Україні – здебільшого на схід). 
Інший приклад – географічна неточність, яку легко можна виправити 
за топографічними картами: найвища позначка Словечансько-Овруцького 
кряжу не 316 м, як це демонструють майже всі фізичні карти України, 
а південно-західніше – понад 325 м. Карти, підручники й наукові статті 
про кряж усе ще тиражують неточність, хоч трапляється вже й правильна 
інформація. 

Часом нове знання формується, із самого початку маючи істотні 
змістовні неточності означень. Так відбулося порівняно недавно з уже 
згаданим біологічним різноманіттям, котре насправді – біотичне, 
із екологічною .нішею (еконішею). На диво, в державних указах і наукових 
статтях біологічне різноманіття поєднують не з «паритетним» 
географічним, а таки з ландшафтним. 

Змістовні неточності географічних знань з’являються і через вади 
перекладу з іноземної мови та закріплюються невиправленими при 
актуальних проблемах або в ЗМІ. Так трапилося з міждисциплінарним 
геоекологічним знанням: в його обов’язковий зміст мало хто вникає, 
а екологічна мережа, підтримана урядовими постановами, - запанувала; 
і так званий сталий розвиток – це проблема міжурядової популярності, 
в яку науковці заглиблюється мало, про що далі. 

Чинники-обставини вдосконалення знань. Тепер і саме в Україні  
одній із пострадянських держав  склалося кілька об’єктивних 
і суб’єктивних обставин або чинників, які сприяють успішному 
теперішньому вирішенню суперечності між змістом і формою наукових 
та освітніх географічних знань. Зміст цих обставин  різний, 



 ~26~ 

взаємодоповнюючий: історико-геополітичний, суто науковий і 
дослідницько-особистісний. 

Найважливішою проблемною для України обставиною у 
звільненому від ідеологічного тиску пострадянському просторі стало те, 
що «святе місце» панівної ідеї в Україні не змогла переконливо заповнити 
рівновелика і по-справжньому самоцінна ідея, прикликана часом,  
національно-державницька. Як наслідок, у багатьох світоглядах і душах 
оселилися непевність, непатріотизм і еміґрантські настрої. Навіть 
Національний атлас України, який можна бло видати грамотною науковою 
мовою, видали звичною, упізнаваною. 

Для пострадянських країн, їхньої науки, освіти і всіх інших 
суспільно важливих сфер період розвалу комуністичної імперії 
та наступних трансформацій був часом ломки і важкого переходу до нової 
дійсності. Але у творчому сенсі  то був продуктивний час. Географічна 
наука отримала актуальні соціальні замовлення щодо аналізу 
і конструктивного опанування нових геополітичних реалій. Поміж них для 
України найважливіші  державницькі замість імперсько-придаткових. 

Освітяни довго, інерційно усвідомлювали, що вже йдеться не про 
Південно-західний економічний регіон Радянського Союзу з Південною 
залізницею на сході України, а про суверенну середньоєвропейську 
державу, в ідеалі  цілковито незалежну. Можливо, це усвідомлення 
почалося з уточнень українських координат географічного центру Європи, 
дещо міфічного в Україні, і з’ясування координат всеукраїнського 
географічного центру. Схоже, геопросторовий центр Європи знаходиться 
аж у Литві, а не в Українських Карпатах. На звання геопросторового 
центру України, крім урочищ Добровеличківки і Шполи, можливо, 
претендують ще якісь місцевості з амбітним самоврядуванням. А власне 
географічних центрів – наукових та освітніх центрів України – кілька, 
вони відомі. 

Потреба понятійно-термінологічної корекції, а з нею і змістовного 
прояснення освітньої географії у середній та вищій школі України – 
нагальна. Але для навчителів шкільних учителів – для багатьох 
університетських викладачів-географів – дотепер властива інерційна 
некритичність і навіть байдужість у ставленні до стану наукової та 
освітньої мови в Україні. Подібним станом географічних освітніх знань 
відзначається весь пострадянський простір, хіба з різницею в тому, що там, 
можливо, менше усвідомлюють кризу наукової географічної мови. 

Науково-освітні географічні спадки. Найпоширеніші понятійно-
термінологічні набутки географії, які потребують корекції, відомі з ХІХ ст. 
Це географічний (геоморфологічний) цикл У.М.Девіса - закон (цикл) 
розвитку рельєфу, географічний (фізико-географічний) процес і 
географічна оболонка А.О.Григор’єва. Схожі назви  географічні 
(ландшафтно-географічні) зони й географічний ландшафт  запровадив у 
свідомість поколінь вітчизняних географів, науковців і викладачів 
Л.С.Берг. 



 ~27~ 

Іще до основні форми руху матерії Ф.Енгельс назвав за науками, що 
їх вивчали, – їхіми іменами: фізична, хімічна, біологічна. Пізніше геологи 
і географи. опрацьовали положення про геологічну і географічну форми 
руху матерії. Дотепер до них додано щонайменше геоморфологічну форму 
руху. 

В усіх наведених прикладах об’єктним природним сутностям надано 
не відповідні їм об’єктні ж означення, – а означення предметні, як 
сутностям знаннєвим. Такий стан у наукових означеннях є інерційним, 
успадкованим із тих часів, коли в науці ще не розрізняли об’єкти 
(досліджувані сутності) і предмети дослідження (пізнавальні відображення 
об’єктів). Тоді – аж до 1970-х років – вважали їх синонімами і не були 
відомі критерії для розшарування ще й різнорідних понять і термінів, які 
тепер трактуються як похідні від об’єктів і, окремо,  від предметів науки. 

Не зупиняючись тут на суті явищ, означених згаданими науковими 
поняттями, зауважимо: всі назви, виділені світлим курсивом у попередніх 
абзацах,  некоректні. Всі вони походять від назв наук, які вивчають 
відповідні явища, а не від сутнісного змісту тих явищ. Отже, означуваних 
сутностей вони ніякою мірою не передають, потрібного семантичного 
навантаження не мають, належної змістовної інформації не несуть. Вони є 
словами, але виконують роль упізнаваних знаків. Як відомо, знаковий 
рівень спілкування властивий вищим тваринам, а для людей як земних 
істот найвищої організації основним є все-таки словесно-змістовний рівень 
спілкування. Тому згадані змістовні поняття повинні мати належні тер-
мінологічні означення. Зокрема, замість словосполучень, виділених 
світлим курсивом у цьому параграфі, на думку автора, мали б бути: 
пенепленний цикл розвитку рельєфу, ландшафтний процес, 
ландшафтна оболонка, ландшафтна або природна зона, природний чи 
антропогенно змінений ландшафт, геоматична і ландшафтна форми 
руху матерії. А знайти переконливий об’єктний відповідник незбагенній 
геоморфологічній формі руху матерії – то взагалі проблематично. 

Освітянські вимоги і реалії. Інерційна практика вжитку неточної, 
неадекватної наукової термінології усе ще простежується в Україні та 
інших країнах у системах не лише середньої, а й вищої освіти, а також в 
академічних наукових установах. Здавалось би,  це звичайне явище, якби 
не одне свідчення, яке трапилось авторові цієї публікації у нових 
Державних стандартах у галузі освіти. Щодо змісту шкільної географічної 
освіти (основна школа) написано: “Географія як наука і шкільний предмет. 
Об’єкт, предмет і завдання географії”, а в результатах навчання 
передбачено: “Учні мають уявлення про об’єкт і предмет географії”. І це 
при тому, що на кожній сторінці того документу – й переважної більшості 
шкільних і вишівських підручників з географічних дисциплін - міститься 
по кілька типових помилок, про які тут ідеться і які свідчать про 
всезагальну освітянську плутанину саме з об’єктами і предметами в 
географії і не тільки в ній. 
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І разом із тим, попри все те, навіть учням загальноосвітньої школи 
уже потрібно розрізняти об’єкт і предмет географії. Це ніби шкільний 
наукознавчий мінімум. Для виконання цієї вимоги виклад матеріалу, що 
стосується понять „об’єкт” і „предмет” географії та їхніх похідних, 
повинен бути представлений у підручниках середньої та вищої школи 
чітко й переконливо. А отже, настала пора й науковцям, поміж яких 
немало викладачів вищої школи, подбати про певний наукознавчий запас 
міцності у своїх знаннях. Наприклад, щонайменше, крім об’єкта і предмета 
(те вже має бути відомо й учням-старшокласникам),  варто розрізняти і ще 
щось найголовніше об’єктне та предметне в географії, тобто наістотніші 
сутності, похідні від об’єктів і предметів науки. Похідні сутності, 
споріднені з об’єктами, – це процеси, якими формуються природні об’єкти, 
їхні складові та властивості, середовища об’єктів. Похідні сутності, 
споріднені з предметами науки, – це складові знання, засоби та обставини 
наукового дослідницького пізнання об’єктів. 

Головні об’єкти природничих наук це певні природні сутності, 
належні макроорганізованій земній природі, переважно зосередженій при 
денній поверхні Землі. Вони біотичні  в біології, біотично-геоматичні й 
соціально-економічні просторово-часові в географії, геоматичні 
просторово-часові  у геології. Назвати їх відповідно біологічними, 
географічними, геологічними сутностями було б і неінформативно 
невиразно, непереконливо, навіть несприйнятно, і неправильно. Такими 
за своєю сутністю науковими, знаннєвими, а не природно-земними є 
предмети цих наук, їхні дослідницькі цілі, засоби наукового пізнання 
і результати досліджень як відображення вивчених об’єктів у знаннях про 
них. 

Отже, біологічними, географічними і геологічними є методи 
дослідження і результуючі знання  сутності предметні, які формуються 
науковцями і тому належать науці, а не земній природі. 

Відповідно до різних сутностей атрибутів науки, об’єктів 
(матеріально-природних утворень) і предметів (ідеально-знаннєвих 
напрацювань), простежуються і різні групи наукових понять  споріднені зі 
своїми атрибутами дві відмінні між собою системи наукових понять: 
об’єктна і предметна. Поява їх є закономірною і стає потрібною саме 
відтоді, як наукознавці усвідомили і простежили відмінність між об’єктами 
і предметами науки. 

Основний зміст пропонованих науково-освітніх географічних 
корекцій. Ілюстрацією найзагальнішого змістовного спрямування 
пропонованих тут уточнень може бути обмін репліками, який мав місце у 
кінці 1970-х років між представником московської солнцевської школи 
ландшафтознавства і автором цих рядків. Ішлось про так звані ландшафтні 
дослідження. На зауваження автора, що дослідження не ландшафтні, а 
ландшафтознавчі, у відповідь прозвучало: вони таки ландшафтні, бо 
ландшафтознавчі  «это уже науковедение». Та відповідь була і хибна, і по-
своєму влучна. Хибна у змістовній частині: ландшафтними можуть бути 
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компоненти і комплекси, складові структури, стани і режими природних 
чи змінених людиною земних поверхневих утворень. Дослідження ж, як і 
їх результати  характеристики, карти, звіти, статті й монографії  
ландшафтознавчі. 

А враження загальнонаукових – наукознавчих складових, 
наукознавчого обґрунтування у пропонованих автором термінологічних 
трактуваннях понять, звичних і усталених у традиційному 
ландшафтознавстві  було небезпідставним. Бо в таких трактуваннях для 
автора вихідним є саме наукознавчий розгляд змісту і функцій головних 
атрибутів географічних наук. Ними є: об’єкти  традиційні для нашої 
науки, зокрема для фізичної географії – ландшафти; предмети  це 
закономірності і властивості об’єктів, відображені у географічних знаннях; 
суб’єкти  дослідники, а ще об’єктивні чи суб’єктивні сутності, в інтересах 
яких проводять екологічні дослідження; засоби пізнання  методологія і 
методи, що оптимально підходять для дослідження сутності певних 
об’єктів і з’ясування їхніх предметних сторін. 

Як зазначено, програмною для загальноосвітньої школи є вимога 
розрізняти об’єкти і предмети географії. Як факультативне можна 
розцінювати з’ясування решти атрибутів географічного пізнання. Для 
шкільних учителів, а тим більше для нацуковців, воно ніяк не зайве. 

Якщо прагнути досягнення найбільшої відповідності між змістом 
географічного чи якогось іншого наукового поняття і його переданням 
у терміні, то наукознавчі аргументи, здавалось би сторонні, насправді 
виявляються найдоречнішими. Це відповідає загальному дослідницькому 
положенню, відомому як друга теорема математика Гьоделя. Її сутність 
у контексті цієї статті доступно можна передати так: щоб сягнути 
вичерпних наукових обґрунтувань, потрібно вийти за межі науки, в якій 
виконується обґрунтування. Звісно, треба знати, за чим і куди виходити. 

Уточнення об’єктних географічних понять і термінів. Тут ідеться 
про земні реалії, які є об’єктами безпосередніх досліджень у науках про 
Землю та відповідними пізнавальними об’єктами освітніх природознавчих 
дисциплін. Приклади уточнення означень об’єктних понять уже наведені  
це мають бути пенепленний цикл розвитку рельєфу, ландшафтний 
процес, ландшафтна оболонка, ландшафтна або природна зона, 
природний чи антропогенізований ландшафт, геоматична та 
ландшафтна форми руху земної матерії. Правда, частина понять, 
означених цими термінами, належить освітянській географії вищої школи. 
У «Програмах для середньої загальноосвітньолї школи. 5-10 класи» (К. : 
Перун, 1996) із термінів цієї групи знаходимо кілька. Всі вони, поза 
сумнівом, уже безперешкодно перекочували у пізніші програми та 
підручники. Наведемо їх (виділені світлим курсивом) та вкажемо уточнені, 
виправлені означення (подані жирним курсивом). 

Отже, до неправильних означень понять географічного змісту, 
утворених за назвою науки, а не за сутністю означуваного, слід віднести 
такі: географічна оболонка  треба ландшафтна оболонка; географічне 
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положення, фізико-географічне положення  треба геопросторове 
положення; географічні пояси, географічні закономірності (Землі)  треба 
кліматичні (теплові) пояси, планетарні закономірності Землі; 
географічне середовище – треба навколишнє середовище, або 
ландшафтне середовище; географічний простір – треба геопростір (цей 
простір – земний, а не науковий); географічні явища природи – треба земні, 
ландшафтні явища природи; біологічні явища природи – треба біотичні 
явища природи; геологічна будова, геоморфологічна будова  треба будова 
земної кори (будова поверхневих шарів земної кори), будова рельєфу; 
геоморфологічні, гідрологічні процеси – треба процеси рельєфоутворення, 
формування стоку; геологічний розвиток території  треба розвиток надр 
території; палеогеографічні умови  треба умови давньої природи; 
кліматологічні фронти – повітряні фронти (кліматологія на відміну від 
метеорології оперує осередненими розрахунковими явищами, а не 
конкретними реаліями); біологічні ресурси  треба біотичні ресурси; 
несприятливі фізико-географічні процеси  треба несприятливі природні 
процеси. 

В економічній і соціальній географії неправильними об’єктними 
означеннями є терміносполучення «суспільно-географічний комплекс» і 
«суспільно-географічний процес». Насправді ж суспільно-географічним є 
наукове знання, предмет досліджень чи навчального розгляду. А реальний 
досліджуваний комплекс і процес можуть бути природними, 
територіальними, геопросторовими, економічними, суспільними, – але 
не «географічними». Реальну дійсність можна хіба що співвідносити із 
назвою певної науки, – коли називають об’єкт її дослідження. 

Уточнення предметних географічних понять і термінів. Це 
знаннєві науково-пізнавальні сутності, у пізнавальному відображенні вони 
– вторинні стосовно сутностей об’єктних, які у пізнанні є первинними. 
Предметні географічні поняття і терміни – похідні від об’єктних, вони 
повинні у своїх означеннях відповідати назвам своїх наук. Приклади 
найпоширеніших некоректних предметних означень: ландшафтні, а ще 
грунтові дослідження і карти; треба – ландшафтознавчі, ґрунтознавчі 
дослідження і карти, або дослідження та карти ландшафтів і ґрунтів. 

Уточнення суб’єктних географічних понять і термінів. 
Уточнення, які б мали саме такий суб’єктний зміст, стосуються перш за 
все міждисциплінарних геоекологічних досліджень. Вони завжди 
проводяться в інтересах певного екосуб’єкта і мають бути оцінювальними  
повинні вказувати на рівень відповідності між реальними станами 
оцінюваних об’єктів та оптимальними для них станами. 

Найперша неточність, яка стосується таких досліджень, – це 
означення їх як досліджень екологічних. Насправді екологія – наука суто 
біологічна, а тут ідеться не про якісь біологічні дослідження, а про 
міждисциплінарний екологічний підхід у науках про Землю, про 
геоекологічні дослідження людського довкілля. За взірцями європейського 
рівня, англійською мовою, це environmental investigations – типові 
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дослідження навколишнього середовища, а ecology, ecologycal 
investigations у європейців – лише вузька галузь біологічних наук та її 
дослідницькі реалії. 

Отже, численні ратування “за екологію”, відображені і в підручниках 
із природничих дисциплін, − науково-освітній жаргон. До того ж 
специфіка екології як біологічної дисципліни потребує обов’язкового 
уточнення, екологія чого чи кого. Навіть ніби конкретизований вислів 
“екологія довкілля” теж потребує уточнення: про чиє довкілля йдеться. 
Правильно – екологія людського довкілля, наприклад. 

Переймаючись проблемами навколишнього середовища, його 
забруднення і збереженості природних ресурсів, турбуються про екостани 
людського довкілля та геоекологічні знання про них. А геоекологія – це 
саме та інтегративна галузь знань, до якої треба звертатись у таких 
випадках і де фахівцями повинні ставати географи. Геоекологія – це 
результат взаємодії міждисциплінарного екологічного підходу зі знаннями 
наук про Землю. Тож і про політику держави має ітись – 
про геоекологічну, а не екологічну: вона має полягати в оптимальній 
реалізації екоеволюційних складових підтримуваного розвитку в країні 
загалом (про це далі). 

Отже, слід розрізняти біологічну екологію (екологію біоти, яка може 
бути представлена і найдрібнішими особинами рослинного чи тваринного 
світу, і біосферою в цілому) – та досить віддалену від біологічної екології 
геоекологію – міждисциплінарний напрям екологізованих знань із наук про 
Землю. 

У відображенні співвідношень наук чи навчальних предметів слід 
дотримуватися елементарної логіки. Не може мати змісту вислів “біологія 
і екологія” – це як “людина і її голова”. Тут слід або уточнити: “біологія 
і геоекологія”, або підібрати біології іншу супутницю, яка б не була 
частиною її самої, принаймні б як така не прочитувалася. Якщо ж 
навчальний предмет природоохоронного змісту і справді називається 
“Екологія”, а не “Геоекологія”, – то це вже відверта підміна понять, 
допущена тими, хто погано орієнтується у колі біологічних дисциплін. 
А там давно вже є наука з такою ж назвою, але з іншими завданнями. 

У „Проекті Державних стандартів у галузі освіти”. Розділ IV. 
Освітня галузь “Природознавство” автор у свій час читав: “відомості про 
екологічну безпеку”. Навіть добре підготовленому читачеві важко 
однозначно сприйняти, про що там ідеться. 

По-перше, в означенні безпеки (безпеки чийогось довкілля) – 
екологічна – зайвий підкреслений другий корінь, (похідний від логоса у 
значенні „вчення, наука”). Цю безпеку, як і будь-який стан у довкіллі, у 
природі, слід означити як екобезпеку (екостан). Відомості ж про них – 
знання – справді можуть бути екологічними або геоекологічними – як і 
екологічна (геоекологічна) оцінка, характеристика, проблема. 

По-друге, не доцільно висловлюватись про абстрактну екобезпеку, 
бо екобезпека завжди має свого екосуб’єкта: від найдрібнішого 
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представника біоти – мікроорганізму, лишайника, гриба, рослини чи 
тварини, їх угруповання (це може бути нанорівень: екобезпека мурашника 
у лісі) – до екобезпеки людини в її довкіллі (на локальному, регіональному 
чи глобальному рівні). 

Отож, усе подане тут прозорим, нежирним курсивом – це 
незбагненні для логічної думки об’єктно-предметні покручі-
формулювання. При такій змістовно-термінологічній мішанині витримати 
вимогу освітянського Держстандарту – „Учні мають уявлення про об’єкт і 
предмет географії” – практично нереально. За такого стану подання знань 
це завдання важке і для вчителів. А той першопричинний стан із усіма 
цими знаннями – у вищій школі, звідки поширюються всі подібні 
кривоозначення – взагалі недопустимий. Особливо з огляду на те, що при 
цьому вже десятиліттями паралельно існує грамотне наукове знання, яке 
чиновники вищої і середньої географічної освіти і багато науковців уперто 
ігнорують, – ніби його немає взагалі. 

Щодо „сталого розвитку”. Ідеї сталого розвитку, теоретично не 
досить обґрунтовані і тому декларовані навіть науковцями, охопили своєю 
всепроникністю більшість природничих і суспільно-економічних наук. Це 
сприяло появі нового інформаційного пласта в актуальній декларативній 
риториці середовищеохоронного змісту. При цьому жаргонним є сам 
вислів “сталий розвиток”. За діалектикою, розвиток − це єдність еволюції 
та революції (катастроф). Еволюційний і революційний прогрес у науці й 
мистецтві − бажаний. Але усталення обох складових, із катастрофічною 
включно, у довкіллі і в економіці − то нонсенс. Тут потрібна лише 
прогресотворча еволюційна складова, екологічно безпечна − екоеволюція. 

Підсумки. Наведені недоліки й вади мови навчальних підручників, 
посібників і наукових праць, аж до Національного атласу України − 
змістовні, а не лише термінологічні, вони спотворюють понятійну канву 
навчального і наукового інформування і перешкоджають правильному 
відображенню та сприйняттю змісту. Подібні неправильності характерні й 
для науки та освіти інших країн пострадянського простору. Більше того, 
такі змістовні огріхи трапляються в текстах-оригіналах багатьох 
міжнародних угод. 

Але ж лексичне багатство української мови, її виражальна гнучкість 
можуть забезпечити вичерпне і найдосконаліше науково коректне 
відображення найтонших відтінків сутнісних відмінностей об’єктів 
дослідження, природних і антропічних. Наша держава володіє достатнім 
інтелектуальним потенціалом і наукознавчими, загальнонауковими й 
конкретно-науковими напрацюваннями, щоб тепер знову, як колись 
протягом віків, стати взірцем наукової грамотності у Європі та в усьому 
світі. 

Це буде одним із актуальних гуманістичних конструктивів сучасної 
географії: у поширенні доконечно точних гносеореалів поряд із 
утилітарним і неутилітарним, гуманістичним значенням геореалів. Так 
збагатиться значення новітньої гуманізації науки, де, зокрема, розвиток 
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регіонів треба розглядати як взаємодію гуманістичних ландшафтних реалій 
– ресурсних потенціалів, властивостей і полів. Гуманістимчним 
ландшафтним полем автор називає сукупність однорідних гуманістичних 
сутностей, належних певним ландшафтам: ці сутності збагачують 
ландшафт і, знаннями, - його дослідника, та спонукають до реалізації ідей 
підтримуваного розвитку, зокрема у знаннях. 

Грамотність і просвітництво українців у країнах Заходу і Сходу має 
закорінення у глибоких історичних традиціях. Україна через вихованців 
своїх Академій і духовних шкіл − Острозької, Києво-Могилянської, 
Лаврської та інших − протягом кількох століть була донором просвіти у 
Московській державі та Російській імперії. А тисячоліття тому освічені 
Ярославни несли європейським монархам не тільки царствену красу, а й 
спадковану великокняжу книжну мудрість. 

Сьогодення дарує реальну нагоду підтримати і по-новому розвинути 
багатовікову просвітницьку традицію України. Це можливість реалізувати 
наявні інтелектуальні ресурси українців, утверджуючи у себе і пропагуючи 
в усьому світі вичерпно достовірне і точне наукове й навчальне знання, 
зокрема географічне. 
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Стан проблеми. Сучасне ландшафтно й екологічно дестабілізоване 

середовище характеризується аномально швидкими змінами структурної 
організації геокомпонентів і ландшафтних комплексів та взаємозв’язків 
між ними. В результаті виникають нові феномени в їх реакції на зовнішні, 
частіше антропогенні, впливи, що призводять до непередбачуваних трендів 
у розвитку природного середовища. В таких умовах широкого розвитку 
набувають мікроосередкові процеси – прояв нових ландшафтних, 
екосистемних, енергетичних та речовинних зв’язків, що формуються в 
антропогенних ландшафтах. Їх вивчення є актуальним і перспективним. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Активне вивчення 
антропогенних мікроосередкових процесів розпочалося лише з другої 
половини ХХ сторіччя завдяки низки досліджень під керівництвом 
професора В.С. Залєтаєва [3, 4] та Н.М. Новікової [10]. В подальшому вони 
були продовженні співробітниками Інституту водних проблем при РАСХ 
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та іншими вченими. У зв’язку з цим упродовж другої половини ХХ ст. 
найбільше уваги приділялось мікроосередковим процесам в прибережних 
смугах морів та басейнах річкових систем. 

Важливим кроком у розвитку теоретичних уявлень про 
мікроосередкові процеси є праці Е.Г. Коломиць [5] та Н.Н. Мітіної [8], де 
змодельовано процеси внутрішньоландшафтних взаємозв’язків в лісових 
та водних екосистемах і на їх основі розглянуто можливі шляхи 
прогнозування. 

Окремі дослідження присвячені процесам самовідновлення 
ландшафту у випадку локальних порушень [1], а також розгляду функцій 
мікроосередкових процесів як механізму саморегуляції та самопідтримки 
природних систем елементарного рівня. Цікавими є праці, котрі 
розкривають методичні прийоми, що використовуються при вивченні та 
оцінці мікроосередкових процесів [2, 3, 8, 11]. 

Сукупність цих досліджень частково дає інформацію про 
різноманіття мікроосередкових процесів, що зумовлені натуральними, 
натурально-антропогенними чинниками, але майже не зачіпають 
антропогенних чинників, методів їх вивчення та використання для 
оптимізації дестабілізованого навколишнього середовища. 

Постановка завдання – частково розглянути проблеми дослідження 
мікроосередкових процесів в антропогенних ландшафтах, їх суть та 
причини зародження. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасних динамічних 
процесів розвитку географічної оболонки, їх змін і пізнання 
закономірностей функціонування природних (натуральних, натурально-
антропогенних й антропогенних) систем (ландшафтів) є одним з головних 
завдань сучасної географії. Теоретичні дослідження вітчизняних та 
зарубіжних вчених, що ґрунтуються на найновіших матеріалах, стали 
поштовхом для формування концепції ландшафтно і екологічно 
дестабілізованого середовища, як якісно особливої фази у розвитку 
географічної оболонки Землі. За цією концепцією ландшафтно і 
екологічно дестабілізоване середовище характеризується аномально 
швидкими змінами структурної організації природних систем і 
міжсистемних взаємозв’язків, завдяки чому виникають нові феномени в 
реакції ландшафтних комплексів (систем) на зовнішні впливи і 
формуються не передбачувані тренди у розвитку природного середовища.  

В умовах нестабільного середовища та зростаючих впливів на нього 
людського суспільства активно і повсюдно розвиваються антропогенні 
осередкові процеси. Більше того, глобальні зміни природного середовища 
є сукупним результатом дії процесів різних масштабів. Серед них: 
геологічні катастрофи, кризи і війни; зміни величини і якості 
біогеохімічного внеску екосистем регіонального масштабу в речовинний 
та енергетичний баланс ландшафтної сфери Землі; зміни в біотичному 
покриві Землі, зокрема й локального масштабу, інколи незначні, мало 
помітні, а тому не завжди зафіксовані [8]. До числа останніх відносяться й 
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мікроосередкові ландшафтні та екологічні кризи й катастрофи, глобальна 
роль котрих здебільшого недооцінюється, або й не враховується зовсім. 
Разом з тим, мікроосередки трансформацій в ландшафтній сфері, у 
випадку їх значної кількості, суттєво впливають на стан ландшафтних 
комплексів, особливо біоти, і можуть визначати характер і напрям 
подальшого розвитку природних (натуральних і антропогенних) систем на 
значних територіях. Активність антропогенних мікроосередків в першу 
чергу проявляється на складі й структурі біоти, ґрунтів, вод і повітря, їх 
якості та взаємозв’язках. Разом це сприяє корінним, якісним змінам 
структурної організації ландшафтних комплексів, екосистем, що є 
стимулом для агресивного процесу саморозвитку й розширення осередку 
порушеного середовища. В натуральних умовах (ландшафтах) основою 
цього процесу є зародження ендогенного механізму підтримання 
дисбалансу ландшафтних взаємозв’язків і формування екотонної 
структури замість зональної. В окремих випадках мікроосередкові 
ландшафтні чи екологічні кризи мають тенденцію до переростання в 
ландшафтні або екологічні кризи регіонального масштабу. Цьому сприяє 
“процес екотонізації” ландшафтів регіону. У межах України це 
найяскравіше підтверджується дослідженнями процесів опустелювання та 
екологічних наслідків осушувальних меліорацій смуги мішаних хвойно-
широколистих лісів. За попередніми підрахунками процес екотонізації тут 
охопив близько 47% території [6]. 

Усе разом свідчить про те, що вивчення антропогенних 
мікроосередкових процесів є перспективним. З одного боку, вони 
розкривають причини і механізми сучасних тенденцій трансформації 
ландшафтних комплексів різного таксономічного рівня та можливі 
перспективи їхньої регіоналізації, а з іншого, – якщо врахувати своєрідне 
індикаторне значення мікроосередкових процесів, відкривається шлях до 
корегування стану природного середовища і можливість передбачення 
реалізації небажаних, або агресивних процесів та явищ на ранніх, 
початкових стадіях розвитку. Саме це найбільше привертає до себе увагу 
географів, ландшафтознавців, екологів та біологів. 

Мікроосередкові процеси не що інше, як первинний, зародковий 
прояв нових (ландшафтних, екосистемних, енергетичних, речовинних 
тощо) зв’язків, що формуються в ландшафтних комплексах. Завдяки цьому 
мікроосередкові процеси можуть бути використані як індикатори поки-що 
прихованих трендів. Маючи на увазі, що одним з важливих завдань цього 
дослідження є використання прояву негативних явищ і процесів на початку 
їх зародження, встановлення різноманіття мікроосередкових процесів 
розглядається як один з важливих методологічних підходів систематизації 
накопичених знань. 

З метою виробки методології дослідження, доцільно вияснити 
причину, що зумовлює розвиток того чи іншого процесу та розрізняти 
природні (натуральні й антропогенні) чинники його трансформації, маючи за 
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мету вивчення взаємозв’язків компонентів ландшафтного комплексу або 
екосистеми. 

Польові дослідження у межах Подільського Побужжя й, частково, 
Поділля, дають можливість стверджувати, що частіше приходиться мати 
справу не з натуральними, а натурально-антропогенними й, особливо, 
антропогенно зумовленими процесами. Натуральні ландшафтні комплекси 
на Подільському Побужжі залишились лише на 1,5-2 % території. 
Переважають натурально-антропогенні, коли людина дає початковий 
імпульс (поштовх, збудження), а в подальшому процеси розвиваються або 
просто проходять як у натуральних умовах. Натурально-антропогенні 
процеси характерні для ландшафтно-техногенних систем: покинутих 
ділянок доріг, дамб на річках, аеродромів, меліоративних систем тощо. 

До антропогенних віднесені процеси, розвиток яких контролюється 
або підтримується у певному режимі людиною. Здебільшого, це активно 
діючі ландшафтно-інженерні системи, а саме діючі кар’єри, дороги, 
меліоративні системи тощо. Таким чином, початковий поділ 
мікроосередкових процесів проведено за чинниками, що зумовлюють їх 
розвиток: натуральні, натурально-антропогенні й антропогенні. 
Визначивши природу мікроосередкових процесів, можна виявити й 
причину, що призводить до дестабілізації довкілля. 

Ступінь небезпеки того чи іншого мікроосередкового процесу поки-що 
оцінюється умовно і здебільшого лише з антропоцентричних позицій, тобто з 
погляду “користі” для людини. Вважається, що цілеспрямовані зміни, 
спеціально створені людиною є сприятливими. Як приклад, гідромеліорації 
будь-якого напряму – зрошення чи осушення. Разом з тим, супутні їм явища, 
що обов’язково виникають як наслідок цілеспрямованих змін, уже 
відносяться до категорії “несприятливих”. За Н.М. Новіковою [10], оцінку 
таких несприятливих процесів у мікроосередках можна проводити на основі 
загального ефекту, який для природного середовища дасть розвиток 
мікроосередкових процесів, що виникає при порушенні гідрорежиму 
прилеглих або віддалених, але гідродинамічно пов’язаних між собою 
територій. Загрозою може стати розширення ареалу розвитку 
мікроосередкових процесів. Звідси, мікроосередкові процеси доцільно 
поділяти на чотири основні категорії: стабільні – не призводять до 
збільшення площ мікроосередків, а лише підтримують їхнє функціонування; 
згасаючі - поступово втрачають притаманні їм властивості, що призводить до 
знищення мікроосередків; агресивні – процеси, що активно 
“саморозвиваються” і швидко розширюють площі мікроосередків; 
“пульсуючі” – процеси, що під впливом того чи іншого, переважно 
антропогенного, чинника можуть розвиватися або згасати й, відповідно 
розширювати або зменшувати площі мікроосередків. 

Використання мікроосередкових процесів як індикаторів 
антропогенно дестабілізованого навколишнього середовища можна 
здійснювати за допомогою історико-генетичних рядів ландшафтознавчих 
карт. Кожний “часовий зріз” покаже наявність тих чи інших 
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мікроосередкових процесів, які сприяли чи не сприяли дестабілізації 
навколишнього середовища і в якій мірі. При цьому важливо встановити 
достовірними чи недостовірними, як індикатори, є ці мікроосередкові 
процеси. При оцінці достовірності доцільно виходити з суми площ, на яких 
зафіксовано мікроосередкові процеси (індикат) і визначити їхнє 
співвідношення з площею ландшафтного комплексу – урочища, місцевості 
чи регіону загалом. 

Висновки. Дослідження мікроосередкових процесів, їх різноманіття 
є важливим методологічним засобом пізнання процесів, що проходили й 
проходять зараз у дестабілізованому навколишньому середовищі. 
Особливо це стосується регіонів де антропогенне навантаження досягло 
критичного стану. У майбутньому саме через детальне пізнання 
мікроосередкових процесів можна буде розробляти реальні проекти 
оптимізації навколишнього середовища як окремих регіонів так й 
ландшафтної сфери Землі загалом. 
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Денисик Г.І. Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах: суть і 

проблеми дослідження. Мікроосередкові процеси в атропогенних ландшафтах: суть і 
проблеми вивчення мікроосередкових процесів в антропогенних ландшафтах, виділено 
стабільні, згасаючі, агресивні та пульсуючі процеси в мікроосередках; показано, що 
мікроосередкові процеси можна використовувати як індикатори антропогенно 
дестабілізованого середовища.  
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Денисик Г.И. Микроочаговые процессы в антропогенных ландшафтах: 
сущность и проблемы исследования. Рассмотрена сущность и проблемы изучения 
микроочаговых процессов в антропогенных ландшафтах, выделено стабильные, 
угасающие, агрессивные и пульсирующие процессы в микроочагах; показано, что 
микроочаговые процессы можно использовать как индикаторы антропогенно 
дестабилизированной среды.  

Denisik G.I. Mikronidal processes in anthropogenic landscapes: essence and 
research problems. The essence and problems of mikronidal processes studing in 
anthropogenic landscapes are considered in his article, also stable, going out, aggressive and 
pulsating processes are selected there; it is rotined that micronidal processes can be utillized 
as indicators of the anthropogenic destabilized environment.  

 
 
УДК: 911.52+550.4 

О.Г. Голубцов, В.М. Чехній, 
Інститут географії НАН України 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СЕЗОННИХ СТАНІВ ЛАНДШАФТІВ 
 

Ключові слова: сезонні стани ландшафтів, міграція забруднюючих речовин, 
міграційні обстановки. 

 
Процес природокористування розгортається безпосередньо у межах 

внутрішньорічних, зокрема сезонних, станів. Сільськогосподарська, лісо-
господдарська, рекреаційна діяльність перебувають у значній залежності 
від властивостей таких станів ландшафтів. З іншого боку, впливи людини 
на ландшафт та його численні цього впливу у ньому характеризуються 
сезонними особливостями.  

Внутрішньорічні, у тому числі сезонні стани ландшафтів, 
досліджувалися українськими (В.Т.Гриневецький, О.М.Маринич, 
Л.М.Шевченко, 1994; Г.П.Міллер, В.М.Петлін, 1985; Б.П.Муха, 
М.М.Елбакідзе, 1983; В.М.Петлін, 1998; В.М.Чехній, 2003; О.Г.Голубцов, 
С.В.Мисник, 2008 та ін.) та зарубіжними, перш за все, – російськими та 
грузинськими географами (А.А.Краукліс, 1979; А.Г.Ісаченко, 1985; 
Н.Л.Беручашвілі, 1986; Г.А.Ісаченко, 1988; І.І.Мамай, 1992 та ін.). Проте 
залишаються недостатньо опрацьованими важливі з теоретичної і 
практичної точок зору питання параметризації та розширення предметного 
поля застосування знань про сезонні стани ландшафтів, конкретних 
практичних реалізацій. 

У нашому дослідженні стани ландшафту розглядаються як відтинки 
його існування різної тривалості, що характеризуються певними 
властивостями його структури та особливостями функціонування. 
Сезонний стан ландшафту – стан, формування якого зумовлене 
закономірними сезонними змінами радіаційного режиму та атмосферної 
циркуляції. Сезонний стан ландшафту – цілісне просторово-часове 
утворення, що характеризується специфічними термічними властивостями 
повітряної, водної і ґрунтової складових ландшафту, особливостями 
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ґрунтового зволоження, режиму поверхневих та підземних вод, 
характерними особливостями розвитку біоти, проявами певної сукупності 
ландшафтних (фізико-географічних) процесів. Сезонний стан ландшафту 
характеризується специфічною структурою та динамікою внутріш-
ньосезонних станів і розгортається на тлі конкретного річного та 
різнотривалих багаторічних станів (В.М.Чехній, 2003). Чинники 
формування сезонних станів ландшафтних комплексів – матеріальні 
компонентно-елементні та комплексні ландшафтні утворення, процеси та 
явища, які визначають властивості сезонних станів. Нами виділено дві 
основні групи чинників формування сезонних станів ландшафтів – 
компонентно-елементні та комплексні (В.М.Чехній, 2004). 

Чинники формування сезонних станів ландшафтів. До компонентно-
елементних чинників формування сезонних станів ландшафтів належать 
гідрокліматичні, морфолітогенні та грунтово-рослинні. Усі вони 
реалізуються взаємозв’язано, їхній прояв значною мірою залежить від 
просторової (геокомпонентної та геокомплексної) структури та позиції 
(широтно-зональної, довготно-секторної, висотно-ярусної) ландшафтів. 
Прояв комплексних чинників пов’язаний з багатоманітним впливом 
навколишнього середовища на ландшафти, зокрема на процеси, що в них 
відбуваються. Цей вплив здійснюється через повітряні, водні 
масоенергопотоки, біотичні міграції тощо. 

Окремим чинником формування сезонних станів ландшафтів є 
діяльність людини. Сучасні ландшафтні комплекси – це, здебільшого, 
різноманітні антропогенні модифікації – своєрідні антропогенно зумовлені 
структурно-функціональні їх варіанти, які зазнають специфічного впливу з 
боку людини протягом року внаслідок господарського використання. В 
однакових за інваріантною складовою, але по-різному антропогенно 
модифікованих ландшафтах процеси формування сезонних станів будуть 
мати свої особливості. З іншого боку, різні за своїм інваріантом ландшафти 
за умови однакового господарського використання часто набувають 
виражених рис подібності у сезонному станоформуванні (В.М.Чехній, 
2004). 

Сезонні стани ландшафтів: виділення та характеристика. У 
результаті взаємодії вказаних чинників формуються сезонні стани 
ландшафтів з відповідними властивостями. у формуванні сезонних станів 
ландшафтів провідними є гідрокліматичні чинники: сезонні зміни 
гідротермічних показників – перша ланка у ланцюгу природних змін, 
результатом яких є виникнення сезонних станів ландшафтів. Тому, 
виділення і ідентифікація сезонних станів ландшафтів проводиться у 
процесі ландшафтознавчо-геофізичних досліджень за сукупністю 
гідротермічних параметрів. Їхня характеристика здійснюється за 
показниками температури і вологості повітря та ґрунту, кількості, 
інтенсивності, періодичності атмосферних опадів, показниками висоти 
снігового покриву та волого запасів у ньому тощо.  
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Сезонні стани ландшафтів як моделі міграційних обстановок. 
Мінливість протягом року ландшафтно-геофізичних умов, зокрема 
гідротермічних обстановок, у ландшафтах зумовлює часті зміни умов 
міграції хімічних елементів. У ландшафтознавчо-геохімічних роботах 
міграція, головним чином, забруднюючих речовин, оцінюються переважно 
за осередненими даними метеорологічних спостережень, які 
використовуються для оцінки загальних схем перерозподілу на значних 
територіях (В.С.Давидчук та ін. 1994; Л.Л.Малишева, 1998 та ін.). Тому, 
досвід ландшафтознавчо-геофізичних досліджень сезонних станів 
ландшафтів є важливим для визначення напрямків та інтенсивності 
міграційних потоків хімічних елементів. 

Як вже зазначалося, стан ландшафту у ландшафтознавчо-
геофізичних роботах розглядається як більш чи менш тривалий відрізок 
часу його існування, що характеризується певними властивостями його 
компонентів і сукупністю процесів, у межах якого конкретний вплив 
на вході (сонячна радіація, атмосферні опади тощо) трансформується у 
певні функції (стік, приріст фітомаси, гравігенні потоки і т.і.) на виході 
(Н.Л.Беручашвілі, 1991; І.І.Мамай, 2005). Очевидно, що кожному з 
визначених як стан ландшафту часових інтервалів (відрізків часу) 
відповідають своєрідні, сталі протягом цього часу, умови міграції. Таким 
чином, стан ландшафту, зокрема, сезонний, може розглядатися як модель 
міграційної обстановки для відповідного часового відтинку 
(О.Г. Голубцов, 2008). 

Сезонні умови міграції хімічних елементів у ландшафтах. 
Здійснення міграції хімічних елементів за зимових сезонних станів 
ландшафтів визначається пануванням від’ємних температур повітря, 
промерзанням ґрунтового покриву, атмосферними опадами головним 
чином у вигляді снігу, встановленням і тривалим збереженням снігового 
покриву. Це є причиною найменш інтенсивного просторового 
перерозподілу забруднювачів, які можуть переноситись внаслідок 
перевіювання снігу або шляхом знесення вітром з оголених ділянок, 
переважно схилів, при морозних сухих станах ландшафтів. Виникнення 
латеральної міграції забруднювачів із водними потоками пов’язане з 
короткотерміновим підвищенням температури з відтаванням неглибокого 
верхнього шару ґрунту (рис. 1).  

Протягом весняних сезонних станів ландшафтів показовими є два 
внутрішньосезонних стани із принципово різними умовами міграції 
хімічних елементів. Збільшення сонячної радіації і, відповідно, перехід 
температури повітря через нульову позначку в бік додатних значень і її 
подальше підвищення зумовлює формування ранньовесняного стану з 
інтенсивним сніготаненням, відтаванням ґрунту і сходженням талих вод, 
що посилюється дощовими опадами (рис. 2). У звязку із затопленням 
заплав повеневими водами особливим є режим міграції хімічних елементів 
у заплавних ландшафтних комплексах. Під час затоплення у них нако-
пичуються хімічні елементи, що виносяться із спряжених генетично інших 
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ландшафтних комплексів, і ті, що надходять із повеневими водами. При 
сходженні повеневі води виносять хімічні елементи з заплав. 

 

 
Рис. 1 - Умови міграції хімічних елементів при зимових станах ландшафтів  

(за даними метеостанції «Щорс», 2006 р.) 
 

 
Рис. 2 – Умови міграції хімічних елементів при ранньовесняних станах 

ландшафтів (за даними метеостанції «Щорс», 2007 р.) 
 

Інший – пізньовесняний внутрішньосезонний стан ландшафтів 
формується, коли підвищення температури повітря, прогрівання 
ґрунтового покриву і незначна кількість (або відсутність) атмосферних 
опадів за умов відсутності або нерозвиненості рослинного покриву (у 
межах агроугідь) призводять до пересихання ґрунту, що, за наявності 
вітрів достатньої швидкості, сприяє перерозподілу хімічних елементів із 
повітряними потоками. Слід зазначити, що випалювання залишків 
трав'яної рослинності у цей час посилює ефект від вітрового перенесення і 
сприяє залученню накопичених рослинністю хімічних речовин, зокрема, 
забруднювачів, до повітряних міграційних потоків. Умови водної 
латеральної міграції в ландшафтах у цей період є близькими до літніх 
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сезонних станів, але потоки речовин є інтенсивнішими через порівняно 
менше проективне вкриття рослинністю. 

Латеральна міграція хімічних елементів за літнього сезонного стану 
ландшафтів визначається, у першу чергу, атмосферними опадами. 
Важливим є їхня інтенсивність: опади протягом літа мають переважно 
зливовий характер і саме зливи є причиною водного перенесення хімічних 
елементів. Разом із тим, наявність рослинності впливає на інтенсивність 
міграції – вона суттєво гальмує водні потоки і здатна вилучати хімічні 
елементи з міграційного потоку. Гідротермічні умови літа (додатні 
температури, висока вологість та ін.) сприяють накопиченню їх на 
ландшафтно-геохімічних бар'єрах. Внутрішньосезонні стани ландшафтів із 
відсутністю атмосферних опадів або їх незначною кількістю, є 
сприятливими для біогенного накопичення хімічних елементів. Типовим 
для літнього сезонного стану ландшафтів фактором повітряної міграції 
хімічних елементів є лісові пожежі, ймовірне вигорання сільгоспугідь. 

За осіннього сезонного стану ландшафтів суттєвішою є радіальна 
міграція хімічних елементів з інфільтрацією. Дощі облогового характеру з 
низькою інтенсивністю не сприяють утворенню латеральних міграційних 
потоків, які у цей час є найменш інтенсивними. Поступове відмирання 
рослинності з утворенням або поповненням рослинного опаду спричиняє 
гальмування поверхневих водних потоків і осадження завислих часток. 
Повітряна міграція може бути активною ранньою осінню на поверхні 
агроугідь за умов тривалої відсутності опадів. 

Висновки. Поєднання ландшафтознавчо-геофізичних та -
геохімічних напрацювань є ефективним інструментом вивчення 
властивостей ландшафтів. Зокрема, таке поєднання є результативним при 
вивченні сезонних станів ландшафтів, що дає можливість більш повно 
характеризувати його функціонування і динаміку. Прогнозування 
міграційних потоків хімічних елементів та їх сполук у межах певних 
сезонних станів створює передумови для розробки конкретних 
рекомендацій щодо способів подолання негативних наслідків хімічного 
забруднення територій різної просторової розмірності, а також щодо 
вирішення управлінських проблем у галузі охорони природи і моніторингу 
стану навколишнього природного середовища.  

 
Голубцов О.Г, Чехній В.М. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження 

сезонних станів ландшафтів. Наведено визначення сезонних станів ландшафтів та 
чинників їх формування. Розглянуто особливості прояву цих чинників. Обґрунтовано 
використання сезонних станів ландшафтів як моделі міграційних обстановок. 
Охарактеризовано сезонні умови міграції хімічних елементів у ландшафтах. Відзначено 
ефективність поєднання ландшафтознавчо-геофізичних та геохімічних досліджень. 

Голубцов А.Г., Чехний В.М. Теоретические и прикладне аспекты 
исследования сезонных состояний ландшафтов. Приведено определение сезонных 
состояний ландшафтов и факторов их формирования. Рассмотрены особенности 
проявления этих факторов. Обосновано использование сезонных состояний 
ландшафтов как модели миграционных обстановок. Охарактеризированы сезонные 
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условия миграции химических элементов в ландшафтах. Обоснована эффективность 
сочетания ландшафтно-геофизических и геохимических исследований. 

O. Golubtsov, V. Chekhniy. Theoretical and applied aspects of seasonal states of 
landscapes. The definitions of seasonal states of landscapes and factors of their formation are 
given. Features of displaying of these factors are considered. Using of seasonal states of 
landscapes as models of migratory situations is grounded. The seasonal conditions of 
migration of chemical elements in landscapes are characterized. The effectiveness of 
combination of landscape-geophysical and landscape-geochemical investigations is 
substantiated. 
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На сучасному етапі біосферні заповідники, концепція яких 

розвивається в рамках Програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера", 
розглядаються як поліфункціональні утворення, покликані сприяти 
збереженню середовища існування людини та оптимізації 
природокористування на засадах сталого розвитку [11, 13–15]. 

E лютому 2008 року відбувся вже ІІІ Всесвітній конгрес по 
біосферних заповідниках, де було прийнято дуже важливий для 
подальшого розвитку концепції біосферних заповідників документ – 
Мадридський план дій. Одна з чотирьох основних сфер дій, передбачених 
Планом, стосується саме організації території біосферних заповідників: 
зонування їх території розглядається як засіб просторової прив'язки 
покладених на біосферні заповідники функцій, що є безпосередньою 
умовою їх належної реалізації [13]. 

Саме на розробку підходів до оптимізації територіальної організації 
біосферних заповідників і націлене наше дослідження. Аналізуючи сучасні 
положення концепції біосферних заповідників, а також враховуючи 
складність природно-антропогенного середовища, ми дійшли висновку, що 
незважаючи на назву досліджуваних утворень – біосферні заповідники – 
очевидною стає недостатність дослідження їх як моноцентричних систем з 
центральним положенням біотичного компоненту (екосистемний підхід). 
Функція сприяння сталому розвитку, що на сьогодні є домінантною для 
біосферних заповідників [13], вимагає рівнозначного сприйняття усіх 
елементів системи біосферного заповідника, що може бути досягнуто 
завдяки геосистемному підходу, згідно якого об'єкт дослідження є 
поліцентричним.  
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Геосистемний підхід передбачає сприйняття об’єкту дослідження як 
геосистеми – відкритої системи, що складається зі взаємопов'язаних та 
взаємодіючих компонентів навколишнього середовища, як природних, так 
і суспільних [7]. А також – інтеграцію різноманітних дисциплін та їх 
досягнень, насамперед, окремих галузей фізичної географії (геоморфології, 
гідрології, кліматології, ґрунтознавства, біогеографії), економічної 
географії, геології, геофізики, геохімії, культурології, психології, 
соціології, містобудування, територіального планування, 
інвайронменталогії тощо. [4]. 

Саме такий загальногеографічно-системний підхід і є необхідним 
для вирішення задачі оптимізації територіальної організації таких 
складних та багатофункціональних утворень як біосферні заповідники. 

Введення в термінологічний апарат географічної науки у 1963 році 
В.Б. Сочавою поняття “геосистема” було суперечливо сприйнято різними 
вченими. Вже в той час ландшафт розглядався як певна множина 
елементів, пов’язаних між собою і з зовнішнім середовищем різними 
типами зв’язків та характеризувався властивостями, спільними для всіх 
систем: структура, ієрархічність, динамічність, стійкість тощо. [3]. 

Така подібність поняття ландшафту до поняття системи в теорії 
систем призвела до сприйняття “систематизації” ландшафтознавства 
багатьма вченими лише як термінологічного переоформлення вже 
існуючих теоретичних положень. [3]. 

Однак, за словами М.Д. Гродзинського посилення ролі системного 
підходу в науці призвело до значно глибших трансформацій поглядів на 
ландшафт. Зокрема, найістотнішою трансформацією традиційного 
розуміння ландшафту було визнання того, що він розкривається не однією 
чи двома структурами, а багатьма. Тобто геосистема є поліструктурним 
утворенням, в якому може бути виділено стільки структур, скільки є в 
ньому типів зв'язків, оскільки саме зв'язок і породжує структуру. [3]. 

При цьому ці структури не можуть бути інтегровані в єдине ціле, а 
доповнюють одна одну. В основі такого розуміння лежить 
загальнометодологічний принцип доповнюваності, сформульований 
Нільсом Бором. Згідно з цим принципом, усебічне пізнання складного 
об'єкта чи явища досяжне за умови дослідження його з різних проекцій 
(різними моделями, різними підходами), звести які до однієї принципово 
неможливо. [3, с. 22]. 

Саме такий різноплановий погляд на біосферні заповідники і може 
забезпечити найбільш повне їх вивчення та моделювання. 

Ще одним дискусійним питанням в теорії геосистем є питання 
стосовно їх складових елементів. Так, В.Б. Сочава, пропонуючи цей термін 
для використання в географічній науці, вважав елементами геосистеми 
виключно природні компоненти [12]. 

Однак, в роботах інших вчених (Ю. Саушкін, А. Смирнов, В. 
Преображенский, Я. Демек, В. Пащенко та ін.) поняття "геосистеми" 
набуло ширшого значення. До складу геосистеми були введені соціально-
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економічні складові. На думку М.Д. Гродзинського консенсус щодо 
поняття "геосистеми" було досягнуто східноєвропейськими географами 
при створенні словника "Охрана ландшафтов" (1982). [8]. 

Саме на визначення в зазначеному словнику ми і спиралися у 
нашому дослідженні, згідно з яким геосистема – це родовий термін щодо 
будь-яких територіальних систем як складених виключно природними 
елементами, так і виключно антропогенними, а також "інтегральних", 
що включають і природні, і антропогенні елементи. [3]. 

На нашу думку, введення до складу геосистеми антропогенних 
елементів є об’єктивним, що  обумовлено ступенем впливу людської 
діяльності на природне середовище в наш час.  

На сучасному етапі розвитку людська діяльність спричинює не 
локальний вплив, а глобальний, змінюючи хімічний склад атмосфери, 
забруднюючи води Світового океану, посилюючи ефект потепління 
клімату, відіграючи свою роль у зміні циркуляції атмосфери та гідросфери 
Землі тощо. А отже, вже практично не існує ландшафтів на Землі, які б не 
зазнавали тієї чи іншої форми антропогенного впливу, що було 
відображене в концепції ноосфери В.І. Вернадського та розвинуто в працях 
А.Д. Арманда, Д.Л. Арманда, А.Г. Ісаченка, А.А. Краукліса, В.С. 
Преображенського, В.Б. Сочави та інших. Таким чином суспільство та 
його вплив є невід'ємними складовими геосистеми. 

Відповідно сучасне уявлення про геосистему, як про інтегральне 
утворення, що включає на рівні з природними елементами і антропогенні, є 
обґрунтованим, особливо з огляду на потребу вирішення практичних 
задач, що стоять перед географією сьогодні, зокрема, сприяння сталому 
розвитку. 

На основі аналізу широкого спектру принципів організації 
геосистем, викладених в ряді провідних робіт у цій сфері [2, 4, 5; 12], нами 
були визначені принципи, що, на нашу думку, є визначальними у 
вирішенні питань оптимізації територіальної організації біосферних 
заповідників. Саме ці геосистемні принципи оптимізації 
територіальної організації біосферних заповідників і складають 
методологічну основу нашого дослідження. 

1. Принцип цілісності. Оптимізація територіальної організації 
біосферних заповідників має забезпечити їх цілісність, що проявляється в 
автономності, самодостатності, стійкості, об’єктивних природних межах, 
впорядкованості структури, більшій щільності внутрішніх зв’язків в 
біосферному заповіднику в порівнянні з зовнішніми. [2, с. 9; 4, с. 13]. 

2. Принцип ієрархічності. В ході дослідження територіальної 
організації біосферних заповідників мають бути враховані різні ієрархічні 
рівні їх організації. 

3. Принцип генетичності. В територіальній організації біосферних 
заповідників має бути враховано історію розвитку відповідної території, 
особливості природокористування, зокрема, землекористування. 
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4. Принцип компенсації. Передбачає компенсацію втрати або 
послаблення однієї функції посиленням іншої. Цей принцип має бути 
врахований при створенні біосферного заповідника, задля компенсації 
обмежених режимом біосферних заповідників видів господарської 
діяльності розвитком інших видів, що сприятиме економічній стабільності 
регіону. Шляхи такої компенсації на рівні територіальної організації мають 
бути відображені у функціональному зонуванні території біосферного 
заповідника. 

5. Принцип поліцентричності. Модель геосистеми – 
поліцентрична, тобто всі її елементи є рівноправними, що найбільш повно 
відповідає положенням концепції сталого розвитку, впроваджуваного в 
біосферних заповідниках [2–4]. 

6. Принцип критичних компонентів. Динаміка геосистем 
визначається найбільш мобільними елементами геосистеми – критичними 
компонентами, виявлення яких і подальше управління якими, в тому числі 
і шляхом оптимізації територіальної організації біосферних заповідників, є 
визначальним засобом підтримання стійкості функціонування біосферних 
заповідників [12, с. 34]. 

7. Принцип причинності. Між процесами та явищами в 
геосистемах біосферних заповідників спостерігаються різні ступені 
причинності, які мають бути враховані та використані в процесі 
оптимізації їх територіальної організації [12, с. 30]. 

8. Принцип взаємозв'язку. Всі елементи та підсистеми 
біосферних заповідників пов'язані між собою та з зовнішнім середовищем 
прямими та зворотними зв'язками, які визначають сукупність структур та 
особливості їх функціонування і, відповідно, відіграють керівне значення в 
оптимізації територіальної організації біосферних заповідників. 

9. Принцип відкритості та зовнішнього доповнення. Геосистеми 
будь-якого рангу є відкритими системами і потребують зовнішнього 
доповнення, яке відбувається шляхом обміну із зовнішнім середовищем 
потоками речовини, енергії та інформації. Геосистеми біосферних 
заповідників мають розглядатися не відособлено від зовнішнього регіону, 
необхідно враховувати їх взаємний вплив і залежність. 

10. Принцип гармонічності. Оптимізація територіальної організації 
біосферних заповідників має забезпечити урівноваження протилежностей, 
формування максимального порядку в їх геосистемах. 

11. Принцип ніші. Геосистеми формують континуальний простір, в 
кожній ніші якого знаходиться геосистема або її складова. Ніша визначає 
місцеположення та функції геосистеми [5, с. 104]. Таким чином 
встановлюється взаємообумовленість місцеположення та функціонального 
призначення кожної геосистеми в межах ієрархічно вищої геосистеми, що 
у біосферних заповідниках відображається у функціональному зонуванні 
їх території. 

12. Принцип достатнього ступеню різноманітності. В процесі 
оптимізації територіальної організації біосферних заповідників необхідно 
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прагнути до високої функціонально-ландшафтної різноманітності, що 
підвищує їх стійкість та самодостатність [5, с. 130].  

13. Принцип надмірності. Природний принцип надмірності – 
наявність "запасу міцності" у будь-яких геосистем – має бути врахований і 
в територіальній організації біосферних заповідників, зокрема, у вигляді 
буферної зони. 

14. Принцип відбору. Оптимізація територіальної організації 
біосферних заповідників передбачає аналіз відповідності підсистем 
біосферних заповідників та самих біосферних заповідників в рамках 
Всесвітньої мережі біосферних заповідників покладеним на них функціям. 
За умови невідповідності такі підсистеми або біосферні заповідники 
можуть бути або виключені зі складу загальної системи (ліквідовані), або 
удосконалені шляхом оптимізації територіальної організації чи зміни їх 
функціонального навантаження. 

15. Принцип ізоморфізму. Спираючись на твердження щодо 
подібності структур геосистем, розроблені в ході дослідження підходи до 
оптимізації біосферних заповідників на прикладі окремих з них можуть 
бути застосовані і до інших. 

Принципи геосистемного підходу, як методологічної основи нашого 
дослідження, доповнюються принципами ландшафтної 
репрезентативності та геохімічної автономності, узгоджуються з 
положеннями концепції сталого розвитку, яка на нашу думку є 
визначальною в діяльності біосферних заповідників.  

Зважаючи на предмет дослідження – територіальна організація 
біосферних заповідників – особливе методологічне значення має одна з 
базових концепцій географії – хорологічна концепція, згідно якої всі 
географічні явища уособлюються через власне місцезнаходження і зв'язки 
цього положення з сусідніми місцевостями [6, с. 184; 9, с. 94].  

Слід зазначити, що оскільки біосферні заповідники організовані 
людиною, то вони позбавлені здатності до саморегулювання та 
саморозвитку, а отже потребують керування з боку людини [5, с. 136]. 

Висловлюючись словами авторів монографії "Особо охраняемые 
природные территории" наше дослідження відповідає позиціям 
управлінсько-природоохоронної концепції, згідно якої природоохоронна 
територія (в нашому дослідженні – біосферний заповідник) розглядається 
як функціональна система, здатна забезпечити підтримку та відновлення 
природного середовища, управління природокористуванням з метою його 
оптимізації. Ці ж автори наголошують, що юридичний статус та режим 
природоохоронної території мають відповідати потребам виконання цілей, 
покладених на неї, що є особливо актуальним щодо біосферних 
заповідників, які на сьогодні мають різний статус в різних країнах світу 
[10, с. 165-167]. 

Особливо важливим для цілей оптимізації територіальної організації 
біосферних заповідників є підхід Д.Л. Арманда, розроблений з метою 
уникнути проблемність виділення повних систем, що обумовлена 
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неперервністю зв’язків в географічній сфері: “надавати геосистемам 
функціональне значення, обмежуючи їх розглядом будь-якого процесу 
або групи процесів” [2, с. 10]. 

Окрім того нами були враховані два критерії оптимальності 
комплексної геосистеми, сформульовані А.Д. Армандом: 1. Мінімум 
шкоди (взаємного шуму), що наноситься елементами геосистеми один 
одному при фіксованому рівні взаємної користі; 2. Максимум взаємної 
користі при заданому обсягу взаємного шуму. В залежності від ситуації 
проявляється або перший, або другий критерій. [1, с. 220].   

Методологічне підґрунтя для розділення вивчення територіальної 
організації окремих біосферних заповідників та їх цілісної мережі дає А.Г. 
Ісаченко, виділяючи індивідуальне та топологічне вивчення геосистем 
[4]. 

Отже, геосистемний підхід забезпечує дослідження територіальної 
організації біосферних заповідників та шляхів її оптимізації потужною 
методологічною основою, що дозволяє врахувати складність та 
багатогранність предмету дослідження. Додаткове застосування 
принципів, розроблених у галузі заповідної справи, положень 
хорологічної, управлінсько-природоохоронної концепцій, концепції 
сталого розвитку забезпечує збагачення геосистемної методологічної 
основи дослідження. 
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Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації 

територіальної організації біосферних заповідників. Розкривається значення 
геосистемного підходу як методологічної основи оптимізації територіальної організації 
біосферних заповідників. Визначено ключові положення теорії геосистем та принципи 
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організації геосистем, що мають визначальне методологічне значення для оптимізації 
територіальної організації біосферних заповідників.   

Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації 
територіальної організації біосферних заповідників. Раскрывается значение 
геосистемного подхода как методологической основы оптимизации территориальной 
организации биосферных заповедников. Определены ключевые положения теории 
геосистем и принципы организации геосистем, которые имеют определяющее 
методологическое значение для оптимизации территориальной организации 
биосферных заповедников. 

Oleshchenko A.V. The methodological basis of the optimization of biosphere 
reserves territorial organisation. The significance of geosystemal approach as the 
methodological basis of the optimization of biosphere reserves territorial organisation is 
exposed. The key positions of the geosystem theory and geosystem organization principles 
which have determinative methodological significance in optimization of biosphere reserves 
territorial organisation are defined. 
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На сьогодні інформаційні підходи в дослідженнях функціональної 

організації ландшафтних систем вже належать практичній повсякденності. 
Водночас їх  застосування залежить виключно від власних уподобань 
дослідника. Та все ж таки існують загальні положення, які вибудовують 
певні рамки застосування інформаційного підходу. 

Властивості інформації природних територіальних утворень 
характеризуються більш ускладненою її формою, яка залежить від 
специфіки саме цих систем. Інформація в таких утвореннях – це 
взаємодіюча й взаємозалежна сукупність інформаційних взаємозв’язків, 
яка внаслідок специфічних властивостей територіальних систем 
відповідним чином структурується й активно включається до перебігу 
функціональних, динамічних і еволюційних процесів. 

За допомогою інформаційних зв’язків (потоків) природні 
територіальні системи здійснюють декілька життєво необхідних функцій: 

–  повідомляють територіальні системи, що перебувають у їхньому 
функціональному оточені про свій стан; 

–   одержують зворотну інформацію про стан територіальних систем 
у своєму функціональному оточенні; 

–   мають можливість здійснювати коректувальні функції поєднаних 
ландшафтних систем у випадку відхилення їх функціональних 



 ~50~ 

характеристик від існуючого поєднано-функціонально-інваріантного 
коридору; 

– одержують можливість спрямовано прискорювати розвиток 
поєднаної територіальної системи у випадку втрати над нею контролю; 

–  спрямовано формують ситуаційно-інформаційний стан системи, 
яка повинна з’явитися на місці трансформованої (тобто спрямовано 
впливають на вибір системою, що перебуває у стані самоорганізації, 
певного атрактора). 

Наведені інформаційні функції взаємомодіючих природних 
територіальних систем далеко не вичерпують усю їх складність, водночас 
вони є кістяком, який забезпечує гармонійне існування таких систем і 
збереження гармонійного стану відповідної ділянки ландшафтної сфери 
(біосфери). 

Наведені інформаційні функції міжсистемної взаємодії ґрунтуються 
на явищі інформаційного керування, тобто керування, яке здійснюється 
шляхом інформаційних зв’язків і містить різні форми підсилення не 
стільки фізичних, скільки інформаційних і загалом організуючих впливів. 

Ефект інформаційної організованості грунтується на наявності у 
природних територіальних систем властивості інформаційності як 
інформаційної взаємодії між елементами, тобто наявності не лише каналів 
зв’язку, а й матеріальної наповненості їх сигналами [10]. Сама інформація 
має ознаки кількісної та видової диференціації як на відтинку 
інформаційного каналу, так і щодо різних каналів. Ця величезна 
різноманітність інформації потребує бодай найпростішої систематизації. 

Величезну різноманітність видів інформації загалом можна поділити 
на два великі блоки – природно та антропогенно обумовлені. Природно 
обумовлений блок містить три інформаційні групи: системну, 
упорядкувальну й функціональну. 

До системної інформаційної групи належать види інформації, які 
репрезентують природні територіальні утворення як цілісної системи.  

Така інформація відзначається найбільшою системною повнотою як 
у речовинному, так і в функціональному аспектах. Тобто в цих підходах 
розглядаються територіальні системи не в будь-яких аспектах, а саме 
цілісні територіальні утворення. 

Найбільш повно це відбувається під час розгляду ландшафтних 
систем. Інформація ландшафтної системи – це показник її різноманітності, 
який є відбитком (наслідком) взаємодії внутрішньосистемних і 
зовнішньосистемних інформаційних взаємодій, спрямованих на 
підтримання певної ділянки ландшафтної сфери у гармонізованому стані, 
тобто на виконання системою її головної (стратегічної) мети.  

Реально така інформація є результативним (балансовим) показником 
величезної кількості різноманітних видів інформації притаманних 
природним системам. Це стосується не тільки ландшафтних систем, а й 
інших однотипових територіальних утворень. 

Вищим проявом структурно-організаційної інформації є інформація 
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синергетична, яка розуміється як та частина інформації, яка належить до 
параметрів порядку та є проявом колективних властивостей системи. При 
цьому самі параметри порядку перетворюються в носіїв інформації – 
“інформаторів” [11]. 

Колективні властивості системи належать не тількі самій системі, а й 
її функціональному оточенню, тобто системам, які перебувають у 
безпосередньому речовинно-енергетичному контакті із системою 
досліджуваною. Вони спрямовані на збереження (або відновлення) 
гармонізаційних відношень між взаємодіючими природними 
територіальними системами. 

Усі наведені види системної інформації формують інформацію про 
організованість територіальних систем, яка вважається кількісною 
характеристикою можливості екстраполяції стану системи (поведінки) на 
відповідному рівні деталізації системи. При цьому потенційна похибка 
екстраполяції визначається ентропією системи [4]. Чим вища ентропія 
системи, тим нищі можливості її динамічних проявив, тобто 
функціональний інваріант системи має звужений сектор можливого 
прояву. 

Безпосередньо з інформацією про організованість територіальних 
систем пов’язана інформація про організованість їх функціонального 
середовища, яка узагальнено розуміється як кількісна характеристика 
можливості екстраполяції стану (поведінки) середовища [4]. Тобто 
організованість середовища (з точки зору системи) є показником 
контактуючої диференційованої різноманітності яка володіє 
можливостями корекції та контролю щодо досліджуваної системи. 

Упорядкувальна інформаційна група є сукупністю видів інформації, 
яка характеризує диференційований речовинно-енергетичний прояв 
взаємодії структурних і компонентних складових територіальних систем. 
Тобто розглядаються види інформації притаманні як складовим 
емерджентної структури так і складовим структури компонентної. 

У якості останньої розуміється безпосередня (атрибутивна) 
інформація про компоненти, яка не змінюється з часом і відноситься 
безпосередньо до зон або конкретних точок карто-ГІС. Сюди належать, 
наприклад, кількісні показники грунтів, рель’єфу, рослинності, викопних 
ресурсів тощо [9]. 

Як зазначила К.А. Позаченюк, кожна компонентна інформація 
водночас є й атрибутивною, тобто це об’єктивний атрибут матерії 
незалежно від форм її руху, як властивість об’єктів, яка полягає в їх 
впорядкуванні. Інформація атрибутивна є відбитком неоднорідності 
розподілу речовини та енергії у просторово-часовому континуумі. 
Неоднорідність у просторі відображає струкутра об’єкта, а в часі – їх 
еволюція, тобто послідовна зміна параметрів і структури [7]. 

Інформація, яка міститься в структурних складових системи (її 
структурній організації), є інформацією зв’язаною [8]. Її також розуміють 
як інформацію, яка представлена у безпосередніх структурах, що нездатна 
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самостійно переходити на інші носії [1]. Це неначе стани інформації «у 
собі» [3], внутрішньої або потенційної [2]. Необхідно зауважити, що кожна 
структурна складова природних територіальних систем характеризується 
власною (можна сказати інваріантною) кількістю інформації. Водночас ця 
кількість інформації змінюється у досить широких межах, тобто 
структурна інформація такого інформаційного інваріанту має значну 
варіабельність за якої даний інваріант залишається у стабільному 
(непорушеному) стані. 

Функціонально-еволюційна інформаційна група є взаємопов’язаною 
сукупністю інформаційних зв’язків, які характеризують функціональні 
особливості природних територіальних систем і їх структурних складових. 
Тобто всі види інформації, які належать до даної групи будуть водночас і 
функціональними. 

Суспільно-запитальну інформаційну групу складає сукупність 
інформацій пов’язана із суспільно-антропогенним використанням 
природних територіальних систем і контролем за їх станом. 

Насамперед, це інформація наукова, яку розуміють як логічну 
інформацію, що одержується в процесі пізнання, яка адекватно відображає 
явища і закони природи, суспільства й мислення та використовується в 
суспільно-історичній практиці [6]. Це найбільш широкий вид інформації, 
який реалізується в теоретичних надбаннях будь-якого наукового 
напрямку. 

Щодо конкретних польових досліджень, то тут пріоритет належить 
інформації експериментальній, тобто інформації одержаній в результаті 
здійснення певних експериментальних досліджень і яка є основою для 
формування (поповнення) інформації наукової. Така інформація у 
експериментальному ландшафтознавстві може репрезентувати як 
ландшафтні системи – цілісні територіальні утворення, так і їх структурні 
або компонентні складові. 

На сьогодні найбільш поширеним видом суспільно-запитальної 
інформаційної групи є інформація моніторингова – первинна інформація, 
яка представлена потоком сигналів про реакції і стан об’єкту керування 
[7]. Моніторингова інформація повторює всю систематизацію 
моніторингової структури, а тому є багатофункціональною. 

Інформаційна організованість природних територіальних систем (у 
тому числі ландшафтних) пов’язана з поняттям їхнього інформаційного 
простору. Останній розуміється як організована частка певної сфери 
(біосфери, літосфери, гідросфери, ландшафтної сфери тощо) або частка 
організованого простору більш високого порядку (Землі як планетної 
системи, зіркової системи, Всесвіту) яка характеризується обмеженою 
кількістю відповідним чином організованої інформації [8]. Інформаційне 
обмеження здійснюється відповідними інваріантними особливостями 
системи. 

Щодо саме природних територіальних систем (або ландшафтних 
систем), то їх інформаційний простір є кількістю в їх межах відповідним 
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чином організованої інформації, яка здатна спрямовано впливати як на 
систему, так і на її екологічне середовище і відображати явища та процеси 
що в них відбуваються [8]. Тобто інформаційний простір територіальних 
систем характеризується багатоваріантністю взаємодіючих видів 
інформації, яка все ж таки певним чином упорядкована. 

Не менш складним є міжсередовищний інформаційний простір, 
тобто простір, який утворюється величезною кількістю джерел, 
трансляторів і ретрансляторів інформації [10]. Для ландшафтних систем це 
інформація плеромного типу, яка є контрольованою і дозованою 
відповідно до індивідуальних властивостей плероми (територіальна 
єдність утворена взаємопов’язаними ландшафтними фаціями та їх 
функціональним оточенням). 

Тим самим виникає ситуація складного інформаційного мережива 
(павутиння), яке приймає найактивнішу участь у контролі й здійсненні 
просторово-часового функціонування природних територіальних систем та 
їхнього функціонального (екологічного) оточення. Інформаційний обмін як 
між внутрішньосистемними структурними складовими, так і на 
міжсистемному рівнях, тобто сукупність енергетично слабких дій, що 
сприймаються територіальними системами як закодоване повідомлення 
про можливість багатократно потужнішого впливу на неї з боку інших 
систем і які викликають її відповідну реакцію, характеризується часовою 
неперервністю та неврівноваженістю на практично будь-якій з його 
складових. Водночас він є згармонізованим на рівні плеромної взаємодії. 

Наведений аналіз є лише певною часткою складних інформаційних 
відношень у ландшафтних системах. Та навіть він здатен показати основні 
напрямки необхідних досліджень і їх абсолютну необхідність. 
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Регіональна географія в українських навчальних закладах 

представлена двома дисциплінами: фізичною географією материків і 
океанів та фізичною географією України. Кожна з названих дисциплін 
ґрунтується на відповідній схемі фізико-географічного районування. Але, 
на жаль, у підручниках із цих дисциплін, як для середньої школи так і для 
вищої, слабо розкрита логіка районування, схеми районування різні, не 
завжди узгоджуються  за критеріями районування та таксономічними 
рівнями. 

Оскільки питання районування є принциповими в географії, вони 
потребують всебічного обговорення на всеукраїнському (і не тільки) рівні, 
прийняття консенсусного рішення щодо підходів і критеріїв районування, 
а також розробки загальноприйнятної схеми районування, як поверхні 
Землі загалом, так і території України. 

Як предмет для дискусії пропонуємо свій варіант фізико-
географічного районування суходільної поверхні Землі. Теоретичні засади 
цього районування висвітлені нами у попередній статті (2). 

Зараз зупинимося лише на головних принципах і підходах до нього 
та на конкретній схемі районування. 

Під фізико-географічним районуванням розуміємо розмежування 
природних (ландшафтних) утворів за ступенем їх просторової 
виокремленості, фізіономічної та структурної відмінностей. 
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Об’єктом районування вважаємо ландшафтну сферу або поверхню 
Землі (в об’ємному вимірі), яку розглядаємо як функціонально цілісну 
частину геосфери, що в процесі свого розвитку виокремилася в ній і 
набула радіальної (сферної) та горизонтальної (тілесної) диференціації, і 
виділяємо в межах: від нижньої межі тектоносфери до верхньої межі 
озонового шару (1). 

Саме у цих межах ландшафтна сфера з одного боку потрапляє під 
вплив гравітаційних та термодинамічних процесів, які зумовлюють її 
сферну диференціацію, а з другого – тут відбуваються тектонічні ( 
структурно-організаційні) процеси, наслідком яких є структуризація земної 
кори, тобто утворення різних за формою, розмірами, амплітудами висот та 
глибиною виокремлення тектонічних структур, які виступають на земній 
поверхні у вигляді форм мега-, макро-, мезо- й мікрорельєфу. 

Усі ці форми рельєфу в різній мірі порушують широтний та 
довготний розподіл тепла й вологи, зумовлюючи відповідний до нього  
розподіл органічного світу та ґрунтів. І чим більша розчленованість 
поверхні тим відчутнішим стає вплив рельєфу на місцевий перерозподіл 
тепла й вологи, тим різноманітнішими стають їхній органічний світ та 
ґрунти. Але ця різноманітність, до деякої міри підпорядковується 
загальнопланетним зональним закономірностям, особливо в позатропічних 
широтах. Тому кожна геоструктура відповідно до зональних 
закономірностей і регіональних їх змін, набуває властивих лише їй 
фізіономічних та морфологічних ознак, структурної та системної 
організації із складними внутрішніми й зовнішніми зв’язками. 

Враховуючи відзначене, геоструктури різного рівня організації 
можна вважати не тільки тектономорфними утвореннями, а й 
комплексними (географічними). 

І.Круть (3) називає ці утвори географічними тілами й уважає їх 
справжніми натуральними тілами, що мають індивідуальну родову й 
видову таксономічну визначеність, специфічний склад і структуру, свої 
просторово-часові параметри й займають певне місце на тих чи інших 
рівнях організації природи. 

Виокремлюючись до певної глибини й займаючи певну частину 
повітряного простору, географічні тіла різняться за розмірами, формами, 
ступенем і глибиною виокремлення, рівнями структурної та системної 
організацій і є головними складниками ландшафтної сфери Землі. 

Функціонування цих тіл зумовлюється їх абсолютною висотою, 
формою, нахилом і експозицією поверхні й проявляється у певних 
енергетичних і речовинних потоках та в життєзабезпеченості органічного 
світу. 

На підставі зазначеного вважаємо, що для вивчення регіональної 
фізичної географії найприйнятнішим є регіональний підхід до 
районування, який за С.Рудницьким (4) повинен базуватися на генетичних 
(походження і розвитку) принципах, за якими критеріями районування 
виступають просторово-часові, геоструктурні та морфологічні 
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характеристики. Цей підхід дозволяє адекватніше відобразити всю 
різноманітність природи, точніше виділити в натурі й на картах певні 
регіони (географічні тіла) та розкрити їх структуру, застосовувати 
системну методологію до їх вивчення. Нарешті, цей підхід і принципи 
дозволяють поєднати в географії час і простір, форму й зміст, а також 
наблизити нас до Людини й глибше зрозуміти взаємозв’язки між нею і 
природою. Цьому підходу  відповідає і регіональна система таксономічних 
рівнів.   

Виходячи з наведеного, пропонуємо ландшафтну сферу або 
поверхню Землі (в її об’ємному вимірі) поділити на суходільну та водну: 
суходільну поверхню – на суходоли з континентальною корою, з корою 
перехідного типу та океанічною корою; суходоли з континентальною 
корою - поділити за загальноприйнятими на сьогодні таксономічними 
рівнями: континенти – субконтиненти – географічні країни – 
географічні краї - географічні області – географічні райони. 

Зважаючи на те, що суходоли з перехідною та океанічною корою 
представляють собою острови, пропонуємо відповідно до наведених рівнів 
поділити їх на: острівні частини світу – острівні субчастини світу – 
острівні географічні країни – острівні географічні краї – острівні 
географічні області та райони.  

Під континентами розуміємо великі масиви суходолу з корою 
континентального типу, частина якої виступає над поверхнею вод 
Світового океану, а частина закорінюється аж до мантії Землі, 
розмежовуючись з океанічними западинами надглибинними розломами. 

Під субконтинентами розуміємо частини континентів, які 
виокремлені глибинними розломами, і являють собою тектонічні 
структури (географічні тіла) планетарного рівня, однакові за віком 
головної складчастості та ступенем структурної організації й 
характеризуються певним поєднанням форм мегарельєфу.  

Під географічними країнами розуміємо географічні тіла 
планетарного рівня, які виокремлені в межах субконтинентів  глибинними 
та літосферними розломами і поєднують у собі певні морфоструктури. 
Вони характеризуються властивими лише їм закономірностями 
перерозподілу тепла, вологи, органічного світу й ґрунтів, а отже й 
структурою ландшафтів загалом. 

Під географічними краями розуміємо географічні тіла 
регіонального рівня, які виокремлені в межах географічних країн 
літосферними розломами і характеризуються єдністю морфоструктури (в 
окремих випадках морфоскульптури) та певної структури ландшафтів.  

Географічні тіла нижчого рівня структурної організації (географічні 
області, райони) слід виділяти за певним поєднанням форм мезо- та 
мікрорельєфу, які формують певний тип морфоскульптури. 

На рівні острівних частин світу в межах суходолів з корою 
перехідного типу  виділяємо групу островів, які відносяться до перехідних 
зон океанічних западин. Оскільки всі вони кайнозойського віку, то ми не 
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поділяємо їх на рівні субчастин світу, а на рівні острівних країн 
виділяємо острови, які входять до певної області перехідної зони, що 
охоплює окраїнне море, острівну дугу та глибоководний жолоб. 

В межах суходолів з океанічною корою – на рівні субчастин світу 
ми виділяємо острови ложа океанів та острови серединно-океанічних 
хребтів. На рівні острівних країн можна виділити окремі острови 
(наприклад, Ісландію, Пасхи) або групу островів близьких за 
розтушуванням та походженням.  

Окремий підхід до районування вимагає унікальний материк земної 
поверхні Антарктида. З одного боку цей материк чітко поділяється на 
льодовикову товщу та кам’яне ложе, з другого - вони настільки 
взаємопов’язані, що їх важко розділити. 
На сьогодні існують дві схеми фізико-географічного  районування  
поверхні Антарктиди: за зональною системою таксономічних рівнів та 
змішаною. Обидві ці схеми  наведені в підручнику: "Физическая география 
материков и океанов" за редакцією А.М.Рябчикова (5). За першою схемою  
поверхня Антарктиди віднесена до зони сніжно-кригових пустель, яка 
поділяється на підзони: а) навколополюсні високогірні куполи, де 
нагромаджується й ущільнюється сніг; б) підзона розтікання криги по 
каналах стоку; в) узбережна підзона абляції; за другою – поверхня 
Антарктиди поділена на три внутрішніх провінції (Центральна, Внутрішня 
провінція Західної Антарктиди та Внутрішня провінція Східної 
Антарктиди) і тринадцять зовнішніх. При виділенні підзон враховуються 
особливості лише льодовикової поверхні Антарктиди, при виділенні 
провінцій – абсолютна висота поверхні, кліматичні особливості, товщина 
криги та підкриговий рельєф. Проте ці дві схеми не суперечать одна одній 
а доповнюють одна одну, тому видаються найбільш прийнятними на 
сьогодні. 

Відзначимо, що за регіональним підходом до фізико-географічного 
районування поверхні Землі також не завжди вдається строго дотриматись 
критеріїв районування, зокрема на рівні географічних країв. Це стосується 
таких великих географічних країн як Східно-Европейська та Західно-
Сибірська рівнинні країни, урізноманітнення поверхонь яких більше 
пов’язано із четвертинним зледеніннням та іншими сучасними процесами 
ніж із теконічними.  

На підставі викладеного вважаємо, що за запропонованими 
критеріями та таксономічними рівнями вибудовується логічна й досить 
струнка схема фізико-географічного районування суходільної поверхні 
Землі, яка дозволяє відобразити поступовість її розвитку, просторової 
диференціації й урізноманітнення  природи. 

Нижче наводимо схеми районування кожного материка та, частково, 
острівних частин світу. 
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Умовні позначення: 

А – суходоли з материковою 

корою  
Б – суходоли з корою 

перехідного типу  
В – суходоли з океанічною 

корою ,  
Євразія… - континенти 
1,11,111….– субконтиненти,  
1,2,3…географічні країни,  
а,б,в…географічні краї. 
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А. СУХОДОЛИ З МАТЕРИКОВОЮ КОРОЮ. 
Є В Р А З І Я 

I. Докембрійська Європа.  
1. Феноскандинавська гірсько- рівнинна: а) Скандинавський 

гірський, б) Прибалтійсько-Біломорський озерно-рівнинний, в) Хібіно-
Манселькяський нагірно-височинний. 

2. Східно-Європейська рівнинна: а) Печорський рівнинний, б) 
Північно-Двінський увалистий, в) Прибалтійський пасмово-рівнинний, г) 
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Поліський низовинний, д) Подільсько-Придніпровський височинний, е) 
Середньо-Руський височинний є) Верхньоволзький низовинний, ж) 
Приволзький височинний, з) Передуральський височинний, и) 
Середньодніпровський терасовий, і) Середньодонський терасовий, ї) 
Причорноморський низовинний, й) Прикаспійський низовинний.  

II. Докембрійський Середній Сибір. 
3. Середньо-Сибірська плоскогірна: а) Путоранський траповий, б) 

Середньо-Сибірський плоскогірний. 
4. Саяно-Забайкальська гірська: а) Східно-Саянський гірський, б) 

Забайкальський нагірний, в) Алданський нагірний. 
III. Докембрійська Східна Азія. 
5. Корейсько-Китайська гірсько-рівниннна:  а) Корейський 

рівнинно-гірський, б) Велико-китайський рівнинний, в) Ордоський 
платовий, г) Юйнань-Наньлінський нагірний, д) Хайнаньський острівний. 

IV. Докембрійська Південна Азія. 
6. Індостанська плоскогірна: а) Деканський трапово-плоскогірний, 

б) Шрі-Ланкський острівний. 
V. Докембрійська Південно-західна Азія. 
7. Аравійська гірсько-рівнинна: а) Левантський гірський, б) Західно-

Аравійський гірський, в) Східно-Аравійський рівнинний. 
VI. Палеозойська Європа. 
8. Ірландсько-Британська острівна: а) Ірландський височинно-

низовинний, б) Великобританський нагірно-рівнинний. 
9) Середньоєвропейська гірсько-рівнинна: а) Середньоєвропейський 

рівнинний, б) Сено-Гаронський височинно-рівнинний, в) 
Середньоєвропейський улоговинно-гірський, г) Севено-Центральний 
плоскогірний. 

10) Піренейська гірсько-рівнинна: а) Месетський гірсько-
плоскогірний, б) Португальсько-Андалузький рівнинний, в) Корсікансько-
Сардінійський острівний. 

11. Дунайсько-Кавказька рівнинна: а) Добрудженський низовинний, 
б) Кримсько-Кубанський рівнинний, в) Донецький кряжевий. 

VII. Палеозойська Азія.  
12. Уральська гірська: а) Шпіцбергенський льодовиково-острівний, 

б) Ново-Земельський льодовиково-острівний, в) Північно-Уральський 
середньогірський, г) Середньо-Уральський  низькогірський, д) Південно-
Уральський середньогірський, е) Зауральсько-Тургайський платовий. 

13. Західно-Сибірська рівнинна: а) Північно-Земельський 
льодовиково-острівний, б) Бирангський нагірний, в) Таймирський 
низовинний, г) Нижньообський низовинний, д) Середньообський 
увалисто-низовинний, е) Верхньообський рівнинний. 

14. Туранська рівнинна: а) Західно-Туранський рівнинний, б) 
Східно-Туранський низовинний. 

15. Казахська дрібно-сопкова: а) Казахський дрібно-сопковий, б) 
Прибалхашський рівнинний. 
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16. Алтайсько-Хангайська гірсько-улоговинна: а) Західно-
Саянський гірський, б)Алтайський улоговинно-гірський, в) Хангай- 

ський гірсько-улоговинний. 
17. Тянь-Шаньська гірсько-улоговинна: а) Тянь-Шаньський 

улоговинно-гірський, б) Джунгарський нагірно-улоговинний, в) 
Кашгарський улоговинний. 

18. Центрально-Азійська нагірно-рівнинна: а) Бейшаньсько-
Алашаньський плоскогірно-рівнинний, б) Гобійський рівнинний, в) 
Хінганський низькогірний, г) Середньоамурський рівнинний. 

19. Тибетська нагірна: а) Кунь-Лунь-Наньшаньський улоговинно- 
високогірний, б) Тибетський нагірний, в) Ціньліньський гірський. 

VIII. Мезозойська Східна Азія. 
20. Північно-східна рівнинно-гірська: а) Ново-Сибірський 

льодовиково-острівний, б)Верхоянсько-Черський улоговинно-гірський, в) 
Ленсько-Вілюйський рівнинний, г) Індігірський рівнинний, д) Колимсько-
Чукотський рівнинно-нагірний. 

21. Амурська гірсько-рівнинна: а) Сіхоте-Алінський гірський, б) 
Нижньоамурський рівнинний 

22. Індо-Китайська високогірна: а)Гандисишаньський 
високогірний, б) Сіно-Тібетський гірський. 

23. Індо-Китайська гірсько-рівнинна: а) Анамський низькогірний, 
б) Меконгський рівнинний, в) Малакський горбогірний. 

IХ. Кайнозойська Євразія. 
24. Альпійсько-Карпатська гірська: а)Піренейський гірський, б) 

Альпійський гірський, в) Паданський низовинний, г) Карпатський 
гірський, д) Середньодунайський низовинний. 

25. Апенніно-Балканська гірська: а) Андалузький гірський, б) 
Болеарський острівний, в) Сіцілійський острівний, г) Апеннінський 
рівнинно-гірський, д) Балканський рівнинно-нагірний. 

26. Малоазійська нагірна: а) Малоазійський нагірний,  б) Кіпрський 
острівний. 

27. Кримсько-Кавказька гірська: а)  Кримський гірський, б) Велико 
Кавказький гірський, в) Куро-Араксинський низовинний, г)Вірменський 
вулканічний нагірний. 

28. Іранська нагірна: а) Месопотамський низовинний, б) Загросько-
Кухрудський гірський, в) Ельбурсько-Паропомізький гірський, г) 
Іранський рівнинно-нагірний. 

29. Гіндукушо-Памірська гірська: а) Гіндукушська гірська, б) 
Памірська гірська. 

30. Гімалайська рівнинно-високогірна: а) Карокорумський 
високогірний,  б) Гімалайський високогірний, в) Індо-Ганський рівнинний, 
г)Іравадський рівнинно-гірський. 

31. Коряцько-Камчатська гірсько-нагірна: а) Коряцький нагірний, 
б) Камчатський вулканічно-гірський.      
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П І В Н І Ч Н А  А М Е Р И К А 
I. Докембрійська Північна Америка. 
1. Баффіно-Гренландська льодовиково-острівна: а) Льодовиково-

гірський край Баффінової Землі, б) Гренландський узбережний гірсько-
льодовиковий, в) Гренландський льодовиковий. 

2. Рівнинний схід Північної Америки: а) Пригудзоновий 
низовинний, 

б) Лаврентійський височинний, в) край Центральних рівнин, г) край 
Великих рівнин. 

II. Палеозойська Північна Америка. 
3. Іннуїтська гірсько-рівнинна: а) край гірського узбережжя 

Північної та Північно-східної Гренландії, б) Елсмірський льодовиково-
гірський, в) Паррі-Вікторіанський рівнинний. 

4. Аппалацька гірсько-рівнинна: а) Аппалацький гірський, б) 
Ньюфаундлендський острівний нагірно-рівнинний, в) Край берегових 
рівнин. 

III. Кайнозойсько-мезозойська Північна Америка. 
5.АляскинськоКордильєрська рівнинно-гірська: а) Арктичний 

гірсько-низовинний, б) Юконський нагірно-рівнинний, в) Аляскинський 
льодовиково-гірський, г) Маккензівський льодовиково-гірський. 

6. Канадсько-Кордильєрська гірська: а) Канадський острівний, б) 
край Берегового хребта й внутрішніх плато, в) край Північних Скелястих 
гір. 

7. Південно-Кордильєрська вулканічна, гірсько-рівнинна: а) 
Каліфорнійський гірсько-долинний, б) Каскадно-Невадійський гірський, в) 
Басейновий плоскогірний, г) край Колорадського плато,  д) край 
Південних Скелястих гір. 

8. Мексиканська вулканічно-гірська: а) Каліфорнійський рівнинно-
нагірний, б) Західно-Мексиканський вулканічно-гірський, в) Східно-
Мексиканський плоскогірно-гірський, г) Центрально-Американський 
вулканічно-гірський. 

П І В Д Е Н Н А  А М Е Р И К А . 
I. Докембрійська Південна Америка. 
1. Ґвіанська рівнинно плоскогірна: а) Орінокський низовинний, б) 

Ґвіанський плоскогірний, в) Ґвіанський низовинний.,г) Амазонський 
низовинний, д) Бразільський плоскогірний, е) Внутрішній рівнинний, є) 
Передкордильєрський гірсько-улоговинний. 

2. Патагонська платоподібна: а) край Патагонського плато, б) 
Мальвінський рівнинно-острівний. 

II. Кайнозойська Південна Америка.  
3. Північно-Андійська улоговинно-гірська: а) Північно-Андійський 

улоговинний, б) Північно-Андійський гірський, в) Карібсько-Андійський 
улоговинно-гірський. 
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4. Центрально-Андійська плоскогірно-гірська: а) Західно-
Андійський вулканічно-гірський, б) край Внутрішніх Андійських 
плоскогір’їв, в) Східно-Андійський гірський. 

5. Чілійсько-Аргентинська вулканічно-гірська: а) Чілійсько-
Аргентинський долинно- гірський. 

6. Патагонська льодовиково-гірська: а) Патагонський льодовиково-
гірський, б) Патагонський острівний. 

А Ф Р И К А 
I.Докембрійська Африка. 
1.Північно-західна нагірно-рівнинна: а) Сахарський нагірно-

рівнинний, б) Судано-Ґвінейський височинно-улоговинний, в) Північно-
Ґвінейський низовинний. 

2. Південно-східна нагірно-плоскогірна: а) край улоговини Конго і 
навколишніх плоскогір’їв, б) Ефіопський вулканічно-нагірний, в) Східно-
Африканський вулканічний нагірно-рифтовий, г) Південно-Африканський 
улоговинно-плоскогірний, д) Мадагаскарський острівний. 

II. Палеозойська Африка. 
3. Атласька гірська: а) край присередземноморських хребтів, б) 

край внутрішніх гір та плато. 
4. Капська гірська: а) Капський улоговинно-гірський. 

А В С Т Р А Л І Я 
I. Докембрійська Австралія. 
1. Західно-Австралійська гірсько-плоскогірна: а) Західно-

Австралійський гірсько-плоскогірний, б) Арнемледський край рівнин і 
плато, в) Налларборський рівнинний. 

2. Центрально-Австралійська низовинна: а) край низовини 
Карпентарія, в) край низовини Великого Артезіанського басейну, г) 
Аделаїдський гірський. 

II.Палеозойська Австралія:  
3. Східно-Австралійська рівнинно-гірська: а) Квінслендський 

низькогірний, б) Альльпійський середньогірний, в) край рівнин Мюррея й 
Дарлінга, г) Тасманійський острівний. 

Б. СУХОДОЛИ З КОРОЮ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ. 
   ОСТРОВИ ПЕРЕХІДНИХ ЗОН ТИХОГО ОКЕАНУ. 
1. Алеутсько-Аляскинська вулканічно-гірська: а) Алеутський 

вулканічно-острівний, б) Аляскинсько-Кадьякський рівнинно-гірський. 
2. Сахаліно-Японська вулканічно-острівна: а) Сахалінський  

нагірно-рівнинний, б) Японський вулканічно-гірський, в) Курільський 
вулканічий,  г) Нансейський  вулканічний. 

3. Тайваньо-Філіпінська рівнинно-гірська: а) Тайваньський 
вулканічно-гірський, б) Філіппінський гірсько-рівнинний. 

4. Сулавесі-Калімантанська гірсько-рівнинна: а) Калімантанський 
гірсько-рівнинний, б) Сулавеський гірський. 

5. Меланезійська рівнинно-гірська: а) Молуксько-Ґвінейський 
рівнинно-гірський, б) край архіпелагу Бісмарка, Соломонових і Ново-
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Гебридських островів, в) Каледонсько-Фіджійський рівнинно-гірський, г) 
Тонга-Кермадекський вулканічний. 

6. Ново-Зеландська рівнинно-гірська: а) вулканічно-гірський край 
Північного острова, б) рівнинно-гірський край Південного острова. 

  ОСТРОВИ ПЕРЕХІДНОЇ ЗОНИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ 
1. Індо-Малайська вулканічно-острівна: а) Ява-Суматрський 

рівнинно-гірський,  б) Мало-Зондський гірсько-рівнинний, в) Андамано-
Ментавайський вулканічний. 

    ОСТРОВИ ПЕРЕХІДНОЇ ЗОНИ  АТЛАНТИЧ НОГО ОКЕАНУ  
1. Іонічно-Крітська гірська: а) Крітський гірський, б) Край 

Іонічних островів 
2. Карібська рівнинно-гірська: а) Велико-Антильський рівнинно-

гірський, б) Мало-Антильський вулканічний. 
3. Південно-Антильська вулканічна: а) край Південних 

Антильських островів. 
В. СУХОДОЛИ З ОКЕАНІЧНОЮ КОРОЮ  

ОСТРОВИ  ТИХОГО ОКЕАНУ 
1. Острови ложа океану.   
1. Мікронезійська вулканічно-коралова: а) край Каролінських  

вулканічних і коралових островів, б) край Маршалових коралових островів 
і архіпелагу Гілберта. 

2. Полінезійська вулканічно-коралова: а) край вулканічних 
Гавайських островів, б) край вулканічних і коралових островів 
Центральної Полінезії, в) край коралових і вулканічних островів Південної 
Полінезії, г) край приамериканських вулканічних островів. 

11. Острови Серединно-океанічних хребтів. 
3. Країна вулканічного острова Пасхи. 

ОСТРОВИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ 
1. Острови ложа океану. 
1. Маскаренська вулканічно-коралова: а) край Маскаренських 

островів, б) край Коморсько-Сейшельських островів. 
2. Мальдівська коралова:   
11. Острови Серединно-океанічних хребтів. 
3. Країна острова Сокотра: 
4. Країна островів Африкансько-Антарктичного хребта. 
5. Країна островів Центральноіндійського хребта. 

ОСТРОВИ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ 
I. Острови ложа океану. 

1. Країна приафриканських вулканічних островів.  
2.  Країна приамериканських островів. 

II. Острови Серединно-океанічних хребтів. 
3. Ісландська вуланічно-гірська. 
4. Країна островів Північноатлантичного хребта. 
5. Країна островів Південноатлантичного хребта. 
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РОЗВИТОК НЕСПРИЯТЛИВИХ ПРИРОДНИХ ПРОЦЕСІВ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН 

 
Ключові слова: несприятливі природні процеси, зсуви, підтоплення, карст, 

надзвичайна ситуація.  
 
Постановка проблеми. Важливим чинником формування 

геоекологічної ситуації є несприятливі природні процеси, які ускладнюють 
природокористування і нерідко виступають лімітуючим фактором при 
спорудженні промислових та житлових об’єктів, прокладанні 
транспортних шляхів, розробці родовищ корисних копалин тим більше, що 
ураження небезпечними екзодинамічними процесами (підтопленням, 
карстоутворенням, зсувами та ін.) перевищує 50% території країни. 
Протягом 2008 року продовжувалась активізація екзогенних геологічних 
процесів, які створювали загрози геологічного характеру та формували 
надзвичайні ситуації. Найбільш небезпечними для життєдіяльності 
населення та об’єктів економіки, як і в попередні роки, були зсуви, абразія, 
карстові процеси та підтоплення земель і населених пунктів. 

Метою дослідження є визначення сучасного стану та розвитку 
найбільш поширених на території України несприятливих природних 
процесів, зокрема  зсувів, підтоплення, карсту  та сейсмічної активності. 
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Аналіз досліджень та публікацій. Питання аналізу розвитку 
несприятливих природних процесів завжди знаходиться під посиленою 
увагою не лише науковців, але й в цілому громадськості, оскільки тісно 
пов’язано з середовищем життєдіяльності людини.  

Надзвичайні екологічні ситуації, тобто ті, які виникають унаслідок 
раптових природних лих або ж техногенних аварій все частіше виникають 
у густозаселених регіонах країни, й зумовлюють загрозу для життя тисяч 
людей. 

Роботи в цьому напрямку на державному рівні проводяться в 
Міністерстві охорони навколишнього природного середовища, Державній 
геологічній службі та Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та ін. 
Виклад основного матеріалу. Активізація зсувів протягом останніх двох 
років відмічається на території майже всіх адміністративних областей – 
Карпатського регіону, Азово-Чорноморського узбережжя та правобережжі 
Дніпра, а також у Донбасі (див. табл.1, за даними [2]) 

 
Таблиця 1 – Загальна характеристика поширення зсувів в Україні 

Назва 
адміністративної одиниці 

Площа 
адміністра-
тивного 
утворення‚ 
тис. км2 

Загальна 
кількість 
зсувів на 
2007 р. 

Кількість 
активних, 

шт. 

К-ть НП,  
в яких 

відмічена 
активізація 
зсувів, шт. 

К-ть зсувів 
на забудова-

ній 
території, 

шт. 
АР Крим 27 1576 215 15 409 
Вінницька 26,5 338 50 4 17 
Волинська 20,2 -  - - 
Дніпропетровська 31,9 382 21 3 156 
Донецька 26,5 188 68 6 28 
Житомирська 29,9 10  - - 
Закарпатська 12,8 2880 800 10 61 
Запорізька 27,2 205 97 5 24 
Івано-Франківська 13,9 769 15 8 378 
Київська 28,9 817 38 42 63 
Кіровоградська 24,6 143 18 2 76 
Луганська 26,7 1138 543 3 49 
Львівська 21,8 1289 868 10 17 
Миколаївська 24,6 1150 130 4 42 
Одеська 33,3 5885 640 7 197 
Полтавська 28,8 824 48 6 140 
Рівненська 20,1 -  - - 
Сумська 23,8 567 18 2 43 
Тернопільська 13,8 117 24 9 21 
Харківська 31,4 1659 103 5 165 
Херсонська 28,5 43 19 1 18 
Хмельницька 20,6 425 79 4 4 
Черкаська 20,9 1034 161 7 206 
Чернівецька 8,1 1622 240 10 129 
Чернігівська 31,9 11  - - 

загалом по Україні 603,7 23072 4195 163 2243 
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У 2007 р. на території України активізація зсувів спостерігалася: у 
Закарпатській області, де активними є 800 зсувів, зокрема в селах. Богдан, 
Білин, Кваси, Водяниця, Косівська Поляна, Кобилецька Поляна 
Міжгірського району, сс. Майдан, В. Студений, Репине Сухий Іршавського 
району, селах Глибокий Потік, Вільхівські Лази, Терново, Вільхівчик, 
Грушево Великоберезнянського району, сс. Лубня, Волосянка, Вільшани 
Хустського району. Активізація зсуву в м. Рахів призвела до загибелі 1 
людини, руйнування декількох споруд, залізничної колії та автодороги 
Тячів- Нересниця. 

В Івано-Франківській області зафіксовано 15 зсувів в активній стадії 
загальною площею 9,13 км2. Найбільш небезпечними є зсувні процеси в 
районі забудованих територій міст Косів, Калуш, Снятин, с. Голосків 
Коломийського району.  

У Чернівецькій області 240 зсувів перебувають в активному стані. 
Часткова активізація зсувів відмічена в м. Чернівці на зсувних ділянках 
правих схилів долини р. Прут. Активізація зсувів спостерігається в районі 
автошляхів Чернівці-Сторожинець, Глиниця-Сторожинець, Чернівці-
Хотин та у межах сел Щербинці, Подвірне, Лунка, Маморниця, 
Великосілля, Радгоспівка. Зсувонебезпечні схили, де можлива активізація, 
спостерігаються у межах міст Вашківці на площі 0,045 км2, Герца - 0,086 
км2, Кіцмань - 0,208 км2, Сокиряни - 0,097 км2, Хотин - 0,808 км2. 

У Львівській області активними є 868 зсувів. Вони поширені в 
басейні рр. Вишні і Кам‘янка, в районі Стрийського водосховища, в бортах 
Язівського і Роздільського сірчаних кар‘єрів, у межах м. Сколе, сел 
Кам‘янка-Буська, Сторона, в районі нафтопроводу "Дружба", ЛЕПу 
високої напруги. Активізація зсуву 1 січня 2008 р. між станціями Жовтнева 
і Явора на дільниці Львів-Самбір-Ужгород призвела до деформації колії і 
припинення руху поїздів. 

у Хмельницькій області активними є 79 зсувів. Зсувонебезпечні 
схили, де можлива активізація, спостерігаються в межах міст 
Хмельницький на площі 0,488 кв.км, Городок - 0,233 кв.км, Кам'янець-
Подільський - 0,459 кв.км, Красилів - 0,043 кв.км 

у Харківській області активними є 103 зсуви. Продовжується 
активізація зсувів на 13 ділянках м. Куп’янська (площею 20 га), у містах 
Харкові – площею 65 га, Краснограді – 48 Чугуєві – 27; Первомайському – 
8; смт Кочеток Чугуївського району – 14 га, де під загрозою руйнування є 
Кочетоцька гребля. Загроза для життя людей через розвиток великого 
зсуву спостерігається і в с. Мілова Балаклійського району; 

у Черкаській області активним є 161 зсув. Основні зсувонебезпечні 
ділянки знаходяться на схилах долини р. Гірський Тікач у Жашківському, 
Лисянському та Маньківському районах. Продовжується активізація 4 
зсувів площею 46 га в районі смт. Маньківка та 3 зсувів площею 56 га в 
смт Монастирище. Небезпека у зв’язку з активізацією зсувів ймовірна в 
межах Корсунь-Шевченківського станкобудівного заводу, в районі сел 
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Русалівка, Кислин, Березівка Маньківського та Григорівка Канівського 
району; 

у Полтавській області 97 зсувів є активними. У межах забудови 
промислово-міських агломерацій зафіксовано 140 зсувів. Зсувонебезпечні 
схили, де можлива активізація, спостерігаються у межах мм. Гадячі на 
площі 0,187 кв.км, Полтаві - 0,4 кв.км, Лубнах - 0,861 кв.км, Хоролі - 0,155 
кв.км та Кобеляках - 0,232 кв.км; 

у Дніпропетровській області в активному стані знаходиться 21 зсув. 
Активізація зсувів спостерігається у мм. Дніпропетровську, Кривому Розі, 
Дніпродзержинську і с. Новоселівки Широківського району. Внаслідок 
активізації зсувів у м. Дніпропетровську майже щороку руйнуються 
приватні житлові будинки, раз на 2-3 роки виникають деформації 
промислових споруд, багатоповерхових будинків, дитячих установ (схили 
балок Червоноповстанської, Аптекарської, Сухого Яру). Усього в місті у 
зсувонебезпечних зонах розташовано більше 500 житлових будинків і 
близько 50 промислових підприємств, продовжується активізація зсувів у 
межах Шамишної балки у м. Дніпродзержинську; 

у Донецькій області в активному стані перебувають 68 зсувів. 
Природне походження мають 50 зсувів, решта - техногенне. Інтенсивні 
зсувні зміщення відмічені практично на всіх зсувонебезпечних ділянках 
від західного кордону території області (с. Бабах-Тарама Першотравневого 
району) до східного (с. Холодне Новоазовського району). На забудованій 
території 4 населених пунктів (міста Маріуполь, Краматорськ, Артемівськ, 
Слов‘янськ) зафіксовані 28 зсувів, що є загрозою безпечному проживанню. 
Активізація зсуву в с. Мелекине призвела до деформацій та руйнацій 
будинків та спускових автодоріг; 

у Київській області активними є 39 зсувів. Активізація зафіксована 
на правобережжі Київського (8 зсувів) та Канівського (19 зсувів) 
водосховищ і схилах яружно-балкової системи (5 зсувів); 

у м. Києві зафіксовано 100 зсувів та 6 зсувних рельєфів. Більшість 
зсувів перебуває у стадії тимчасової стабілізації за рахунок ефективної 
роботи протизсувних споруд, проте у 2007 та 2008 роках активізувалися 7 
зсувів. Інтенсивність зсувного процесу зростає разом з освоєнням схилів і 
проведенням на них невпорядкованого будівництва. Активізація зсувного 
процесу відмічена на ділянках зсувного схилу між вул. Петровською та 
Кудрівською (Петровський яр), біля Андріївської церкви, в районі 
Михайлівського златовернього собору, в районі фунікулера, нижче від 
Маріїнського палацу, біля пам‘ятника Магдебурзькому праву та на 
території Києво-Печерської Лаври. До найбільш зсувонебезпечних схилів, 
де можлива активізація процесу, відносяться ділянки між вулицями 
Лук‘янівська – Олегівська, Глибочицька – Петровська (Гончарний яр, 
Петровський яр) та район Видубицького монастиря [2]. 

Моніторингові спостереження свідчать про продовження активізації 
зсувного процесу на узбережжі Чорного та Азовського морів: 
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у Запорізькій області найбільш активними в техногенних умовах є 
зсуви у межах забудови міст Бердянськ, Дніпрорудне, Василівка, 
Приморське, Кам‘янка-Дніпровська, а в природних умовах - у районі 
Обіточної та Бердянської заток. Загрозу безпеці життєдіяльності створює 
активізація зсувів у межах м. Бердянська на площі 0,08 кв.км (центральна 
частина м. Бердянська, житлове селище заводу „Азмол" та виробничі 
споруди заводу „Азовкабель"); 

у Миколаївській області зсуви поширені у 16 з 19 адміністративних 
районів. Кількість зсувів порівняно з 2001 р. збільшилась з 1032 до 1150, а 
їх площа - з 7,75.км2 до 9,18 км2. У цілому, протягом 2007р. активізація 
зсувів на схилах річкової і яружно-балкової мережі була слабкою (до 3%), 
а на схилах лиманів і морського узбережжя збільшилась до 40% в 
результаті абразійної діяльності. В активній стадії знаходяться 130 зсувів. 
Найбільша активізація спостерігається у Бережанському районі поміж с. 
Рибаковка та Карабуським лиманом, у межах мм. Миколаїв та Очаків, на 
схилах Бузького лиману. На забудованій території зафіксовано 42 зсуви, з 
них 24 є активними; 

в Одеській області 640 зсувів - у стадії активізації. У зоні впливу 
зсувних процесів перебуває більше 100 населених пунктів, 50 зон 
відпочинку, нафто - і газопроводи державного значення. Максимальна 
активізація зсувних процесів проявляється на ділянці узбережжя моря між 
с. Крижанівка і Великим Аджалицьким лиманом, їх активізація сягає 50%. 
Зсувонебезпечні схили спостерігаються в мм. Одесі на площі 0,84 км2, 
Ананьєві – 0,043 км2, Іллічівську – 0,06 км2 , Кодимі– 0,05 км2, Котовську – 
0,82  км2. 

В АР Крим в активному стані перебуває 215 зсувів. Вони 
продовжують деформувати автошляхи Аеропорт-Сімферополь–Ялта-
Севастополь; Алушта–Морське–Судак, Форос–Байдарські Ворота. 
Руйнуються дороги: с. Нововасалівка – с. Плодове, с. Прохладне – с. 
Научне, с. Ароматне – с. Щасливе, с. Соколине – Ай-Петрі. 
Спостерігаються локальні деформації ділянок південнобережної дороги, 
окремих споруд санаторних комплексів; житлових споруд у містах 
Севастополь, Балаклава, Євпаторія, Лівадія, Алушта, Алупка, Керч, Симеїз, 
Заводське, Аршинцеве, Войкове, Капкани, Жуковка, Багерове, Оползневе, 
Новий Світ, Орджонікідзе, тощо.  

Порівняно з 70-ми роками ХХст. на початок 2007 року ступінь 
ураження території процесами підтоплення зріс майже вдвічі [1]. 

Дані моніторингових досліджень свідчать про збереження у 2008 
році тенденції до продовження розвитку процесів підтоплення, особливо 
на Одещиніу Одеській області (див. табл. 2; за даними [2,3]) 

Найбільш несприятливі умови з підтоплення склались у центральних 
та південних областях України. До числа найбільш підтоплених 
відносяться: Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Миколаївська, Полтавська, Харківська та Херсонська області.  
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Таблиця 2 – Загальна характеристика площ підтоплення в Україні 

 

Назва адміністративної 
одиниці 

Площа 
адміністративного 

утворення‚  
тис. км2 

Площі 
підтоплення,  

тис. км2 на 2007  

Площі 
підтоплення,  

тис. км2 на 2008  

АР Крим 27 4,43 4,43 
Вінницька 26,5 0,9 0,9 
Волинська 20,2 12,9 12,9 
Дніпропетровська 31,9 7,3 1,95 
Донецька 26,5 3,04 1,66 
Житомирська 29,9 20,13 20,13 
Закарпатська 12,8 3,02 3,02 
Запорізька 27,2 3,2 3,2 
Івано-Франківська 13,9 0,014 0,014 
Київська 28,9 8,1 8,1 
Кіровоградська 24,6 0,142 0,142 
Луганська 26,7 0,164 0,164 
Львівська 21,8 0,116 0,116 
Миколаївська 24,6 17,767 17,033 
Одеська 33,3 19, 685 20,575 
Полтавська 28,8 8,5 8,5 
Рівненська 20,1 12,8 12,8 
Сумська 23,8 0, 474 0,474 
Тернопільська 13,8 - - 
Харківська 31,4 3,02 3,02 
Херсонська 28,5 11,297 11,297 
Хмельницька 20,6 0,014 0,014 
Черкаська 20,9 0,08 0,08 
Чернівецька 8,1 0,4 0,4 
Чернігівська 31,9 4,4 4,4 

Загалом по Україні 603,7 121,73 134,85 
 
Найбільш інтенсивно процес підтоплення розвивається по всіх 

річкових долинах та днищах великих балок Причорномор’я: у 
Миколаївській області підтоплено 72% території області, у тому числі  496 
населених пунктів. У м. Миколаєві підтопленими є 7 ділянок площею 50 
км2; у межах Одеської області підтоплено близько 19,7 тис. км2 площі. 
Значні площі межиріч у південній та південно-західній частинах області є 
природно підтопленими, на решті території підтоплення має техногенний 
характер і розвивається під впливом господарської діяльності. Близько 30 
% площі м. Одеси знаходиться в зоні постійного підтоплення (біля 50 км2); 
у Херсонській області підтоплення фіксується на площі 11,3 тис. км2, що 
охоплює територію  269 населених пунктів. Найбільш уражені процесом 
підтоплення території південно-західних (Голопристанський, 
Білозерський, Скадовський, Каланчацький) та північно-західних 
(Великоолександрівський та Високопільський) районів. Визначальним 
чинником розвитку процесу підтоплення на території області є інтенсивне 
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і довготривале проведення водних меліорацій (експлуатація великих 
іригаційних каналів і зрошувальних систем), внаслідок чого рівні 
ґрунтових вод встановились на позначках 0,2-3,0 м. За наявною 
інформацією по спостережних свердловинах, за останні 2 роки рівні 
ґрунтових вод суттєво не змінились. 

У межах гірничодобувних регіонів України додаткові проблеми 
підтоплення виникли у зв’язку із закриттям шахт та розрізів, особливо 
методом їх “мокрої” консервації.  

У західних областях України найбільші площі підтоплення 
збігаються з площею гірничих робіт у Львівсько-Волинському басейні. У 
межах Червоноградського гірничопромислового району на площі близько 
62 км2 фіксується підтоплення територій (міста Червоноград, Сокаль та 
ін.). Підтоплення найбільшою мірою проявилось у центральній частині 
Червоноградського ГПР, де проживає понад 90% населення району і 
зосереджено більшість промислових об'єктів і лінійних інженерних 
комунікацій. Крім того, внаслідок руйнації каналізаційних систем і систем 
відбору шахтних вод та вимивання ґрунтовими водами токсичних 
компонентів із порід шахтних відвалів, які широко застосовуються для 
засипання підтоплених територій, грунтові води стали забрудненими і 
непридатними для господарського питного забезпечення, а ними 
користуються близько 40% населення району. 

У межах Львова підтоплення проявляється на окремих ділянках. 
Причини підтоплення суто техногенні (несправності у водопровідній та 
каналізаційній мережах). 

У Донецькій області підтоплення фіксується на площі 3,04 тис. км2. 
Підтоплені ділянки зафіксовані в містах Святогорськ, Красний Лиман, 
Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Дружківка, Білозерськ, Костянтинівка, 
Артемівськ, Красноармійськ, Горлівка, Єнакієве, Авдіївка, Ясинувата, 
Кіровське, Курахово, Красногорівка, Мар’їнка, Донецьк, Макіївка, 
Харцизськ, Іловайськ, Вугледар, Амвросіївка, Старобешеве, 
Комсомольське, Тельманове, Маріуполь, Велика Новосіловка, Волноваха 
загальною площею 22998,8 га. Загальна площа підтоплення сільських 
населених пунктів, яких нараховується 347, складає 6845,4 га. 
Відбувається значне збільшення підтоплених площ, викликане як 
природними, так і техногенними чинниками.  

У Дніпропетровській області підтоплено понад 22% площі області. 
Найбільш підтоплена територія в Петриківському – 529 км2, 
Нікопольському – 448 км2, Новомосковському – 413 км2, 
Дніпропетровському – 413 км2 та Магдалинівському – 383 км2 районах. 
Техногенне підтоплення в мм. Дніпропетровську складає 20%, 
Дніпродзержинську - 24%, Кривому Розі - 15% їх площі.  

А в цілому, за експертними оцінками, від підтоплення земель тією 
чи іншою мірою потерпають близько 16 млн. осіб, соціально-економічні 
збитки становлять від 300 до 500 гривень на один гектар уражених 
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територій у сільській місцевості та 10-12 тисяч грн. на один гектар 
території міст.  

Площі підтоплених сільгоспугідь (з рівнями ґрунтових вод менше 1,5 
м) в аридній (посушливій) зоні складають 76,8 тис. га (у 2007 році було 
77,9 тис. га), з них 24,4 тис. га – зрошуваних (у 2007 – 23,5 тис. га). 
Найбільші площі потенційного підтоплення сільгоспугідь спостерігаються 
в Автономній Республіці Крим – 24,5 тис. га , з них 13,7 тис. га – 
зрошення, Херсонській області – 24,09 тис. га, з них  5,5 тис. га – 
зрошення, Одеській області – 5,1 тис. га, з них  4,9 тис. га – зрошення. Крім 
того, у 2008 році  в 14 областях виявлено 1115 сільських населених пунктів 
(у 2007 році – 768 у 12 областях), у тому числі 179 – у зоні зрошуваного 
землеробства, на території яких ґрунтові води залягають на глибині менше 
2 метрів. Збільшення кількості населених пунктів, що зазнали підтоплення 
у 2008 році, зумовлене катастрофічним паводком у липні 2008 року у 
західних областях України.  

У районах ведення гірничих робіт та інтенсивного техногенного 
навантаження продовжується розвиток техногенного карсту, нерідко з 
катастрофічними проявами процесу.  

Особливого розвитку у 2008 році цей процес набув у районах 
видобутку сольових корисних копалин (Солотвинське, Калуське, 
Стебніцьке, Новокарфагенське тощо) в межах Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Донецької областей.  

Останніми роками різко активізувалися карстові явища на території 
Солотвинського солерудника.  Так, 20-21 грудня 2008 року, у смт 
Солотвино, внаслідок зрушень денної поверхні, два житлові будинки були 
значно пошкоджені, а два - частково пошкоджені, ще два - знаходяться під 
загрозою.  В Івано-Франківській області в районі розробки Калуш-
Голинського родовища калійних солей відмічена техногенна активізація 
соляного карсту з утворенням провалу в смт.  Дилятин, що пов’язана з 
відкладеннями соленосних пластів. 

Різкою активізацією карстових процесів супроводжується 
експлуатація Ново-Карфагенського родовища (у Донецькій області), де на 
площі біля 2 км2. зафіксовано понад 220 поверхневих карстових форм, 
величина осідання поверхні на окремих ділянках сягає 7000 мм, а також у 
межах Немирівського, Язівського, Роздольського, Гуменецького та 
Тлумачівського родовищ сірки (Львівська, Івано-Франківська, 
Тернопільська області) та у районі розробки флюсодоломітової сировини в 
Західному Донбасі. 

Крім того карстові процеси спостерігалися у районах 
гідротехнічного і меліоративного будівництва (Каховське водосховище, 
Північно-Кримський канал); у районах роботи водозабірних споруд 
(Волинська, Рівненська, Харківська, АР Крим); 

у Чернівецькій області активний прояв відкритого карсту 
відмічається лише на окремих ділянках у межах Кіцманського, 
Заставнівського, Новоселицького та Хотинського районів. Активізація 
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відмічена біля с. Рингач, де в межах карстового поля утворився провал 
діаметром до 30 м та глибиною до 25 м, та поблизу с. Кліводин 
Кіцманського району утворилась карстова воронка діаметром до 30 м та 
глибиною 20 м.  

А в цілому, за даними Державної геологічної служби, в межах 
території України зафіксовано більше 26000 поверхневих та підземних 
карстопроявів. У зв’язку зі зниженням рівнів підземних вод ймовірність 
активізації карсту значно підвищується. 

В Україні протягом 2007 року мережею Кримських станцій 
зареєстровано 46 землетрусів Кримсько – Чорноморського регіону з 
енергетичними класами К= 4,8 – 11,7. Основною сейсмічною подією в 
Україні був землетрус, що стався о 8 годині за Гринвічем 07.05.2008 з М = 
4,4 на шельфі Чорного моря, на схід від острова Зміїний, у 120 км на 
південь від Одеси. Цей землетрус зареєстрували усі сейсмічні станції 
України і регіону. В цьому ж районі 4 липня відбувся ще один землетрус з 
магнітудою М=3.5. 

Для усіх землетрусів визначені координати епіцентрів. Найбільш 
активні райони – Керченсько – Арапський район та Ялтинський; 
Карпатських станцій – близько 120 місцевих землетрусів Карпатського 
регіону, що підтверджують розвиток сучасної активності тектонічних 
структур.  

Кількість НС геологічного характеру, що виникали протягом 2008 
року порівняно з 2007 роком, зменшилася кількісно (майже в 2 рази), проте 
динаміка активності небезпечних геологічних процесів, зокрема зсувних, 
залишалася прогресуючою. Всього у 2007 році виникло 15 НС 
геологічного характеру, з них 11 НС пов’язано із зсувами, 2 НС – з 
підтопленням, 1 НС – з осіданням земної поверхні, 1 НС – з карстовим 
проваллям, в той час як у 2008 році  виникло 8 НС геологічного характеру, 
з них 3 спричинені зсувами, 5 - підтопленням. З трьох НС, пов'язаних із 
зсувними процесами, одна набула регіонального рівня, в той час як у 2007 
році було зафіксовано 6 НС регіонального рівня. 

у січні 2008 року у селищі Батурин Бахмацького району 
Чернігівської області активізація зсувних процесів призвела до часткового 
руйнування історичних пам'яток культурної спадщини України. 

Решта НС пов'язані з їх впливом на лінійні об'єкти (автошляхи), які 
спостерігалися в АР Крим (у лютому 2008 року) та у Хмельницькій області 
(у травні 2008 року). 

Серед п'яти НС, спричинених підтопленням, одна набула 
регіонального рівня: у м. Запоріжжі, де внаслідок підвищення рівня 
ґрунтових вод зазнали пошкоджень фундаменти споруд та будівель 
обласної клінічної лікарні, існує загроза руйнування окремих несучих 
конструкцій деяких будівель. 

У цілому, внаслідок НС геологічного характеру протягом 2007 року 
було завдано збитків на суму близько 14, 5 млн. гривень, а у 2008 році - 
біля 16,5 млн. гривень. 
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Висновки. Аналіз існуючих даних свідчить що в межах України має 
місце постійне та неухильне збільшення впливу техногенезу на розвиток 
небезпечних екзогенних геологічних процесів. Тому, при сучасному рівні 
функціонування економіки та у зв’язку із складною екологічною 
ситуацією, для попередження та уникнення загроз надзвичайних ситуацій 
від несприятливих природних та техногенних чинників потрібне 
формування нових напрямків: 

забезпечити належне фінансування та реалізацію затверджених 
програм природоохоронного спрямування; 

здійснити реалізацію природоохоронної політики, спрямованої на 
зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище; 

удосконалити існуючу систему моніторингу підтоплення земель та 
зсувонебезпечних територій (включаючи великі промислові агломерації, 
гірничопромислові регіони та інші складні техногенно – геологічні 
системи); 

удосконалити механізми регулювання та контролю за провадженням 
господарської діяльності на зсувонебезпечних територіях, у рекреаційних і 
водоохоронних зонах та на прибережних захисних смугах; 

забезпечити соціальний захист населення, що проживає на критично 
підтоплених територіях; 

удосконалити нормативно-методичну базу щодо визначення 
кількісних параметрів реальної сейсмічної небезпеки, проектування і 
будівництва сейсмостійких об’єктів; 

забезпечити формування і розвиток інженерно-сейсмометричної 
служби нагляду за станом будівель та споруд у сейсмічних районах. 
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Процес гуманізації охопив дослідницьке пізнання в багатьох науках, 

особливо суспільствознавчого спрямування, і властивий для географії теж, 
включно з її природничими галузями. І в ландшафтознавстві такий процес 
є природним і закономірним. Гуманізація ландшафтознавства дає 
можливість поглянути на ландшафт як на об’єкт, що існує і розвивається 
у взаємодії з людським суспільством. Тож доцільно буде вважати 
гуманізацію ландшафтознавства своєрідним узагальненням 
ландшафтознавчого (і не тільки ландшафтознавчого) пізнання. Таке 
узагальнення необхідне для подальшого розвитку географічної науки, 
відповідного її збагачення новими надбаннями наукової думки. 
Представлені у статті гуманістичні властивості ландшафтів є закономірним 
продовженням ландшафтознавчої науки у контексті подальшої гуманізації 
географічної науки. 

Для дослідження гуманістичних властивостей ландшафтів має бути 
взята до уваги низка наукових передумов. Це насамперед – психологічні, 
географічні, природокористувальницькі, екосередовищні, гуманістичні 
передумови і, нарешті, етнологічні та соціологічні передумови [7]. 

Гуманізація (лат. humanis – людяний) – це процес посилення 
антропогенних та етносоціогенних складових у сучасному світі й 
відповідне збагачення різноманітних за природою антропічних 
відображень. Гуманізація науки є одночасно і загальнонауковим 
предметним напрямом досліджень, і результативним міждисциплінарним 
дослідницьким підходом. Основу такого підходу складає знання про 
багатогранну сутність наскрізного процесу гуманізації науки. 
Теоретичною основою підходу є діалектичне розуміння єдності 
матеріальних та ідеальних сутнісних складових, властивих для множини 
антропізованих об'єктів природничо-географічних досліджень. 
Методологічною основою застосування міждисциплінарного 
гуманістичного підходу є поєднання діалектико-матеріалістичних 
принципів відображення і пізнання та відповідного їм науково-
пізнавального арсеналу — та діалектико-ідеалістичних засад і методів 
пізнання. Конкретною методичною основою інтегрованих досліджень у 
цих випадках є система природничо-географічних методів, коригованих і 
спеціалізованих відповідно до об'єктів та цілей гуманістичного 
географічного пізнання [7]. Одна з цілей такого пізнання – вивчення 
гуманістичних сутнісних властивостей ландшафтів. 
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Властивості ландшафтів. Властивість – категорія, яка передає один 
із проявів сутності об’єкта у його відношеннях із іншими об’єктами; це 
характеристика подібності об’єкта до інших чи відмінності від них. 
У властивостях об’єкта відображається внутрішня сутність не тільки його 
самого, але системи зв’язків, відношень, у якій цей об’єкт функціонує. 

Властивості бувають атрибутивні, всезагальні, специфічні, головні й 
неголовні, істотні й неістотні, необхідні й випадкові, зовнішні й внутрішні 
тощо [8]. Властивості ландшафтів складають внутрішньо складну 
і різнорангову множину. Більша частина тієї множини є природними, 
внутрішньо притаманними властивостями ландшафтів, а менша – 
антропічно набутими, зокрема й індивідуально та колективно 
сприйнятними властивостями. Властивість можна трактувати як категорію, 
що передає одну із рис об’єкта у відношеннях із іншими об’єктами. У 
властивостях об’єкта відображається внутрішня сутність не тільки його 
самого, але системи зв’язків і відношень, у якій цей об’єкт функціонує. 

Гуманістичні властивості ландшафтів – це об’єктивно існуючі 
у природі матеріальні складові ландшафтів, речовинні й польові 
(енергетичні), інерційно усталені й динамічні (потокові), які особливо 
цінує людина, – а також здатність ландшафтів мати певні ідеальні 
цінності й потенціали,, що існують у суб’єктивному сприйнятті людиною 
складових природи. Відповідно такі дві групи реалій можуть бути 
потрактовані як певні матеріальні та ідеальні гуманістичні властивості 
ландшафтів [6]. 

Матеріальні гуманістичні властивості ландшафтів охоплюють 
щонайменше три групи характерних властивостей і рис природи: 

– естетичні властивості ландшафтів (краєвидно-пейзажні), зумовлені 
генетичними, азональними та зональними, геоматичними та біотичними, а 
також привнесеними антропогенними рисами ландшафтів регіону; 

– сакральні властивості ландшафтів – найперше енергетичні, пов’язані 
з унікальними святими місцями позитивних енергетичних аномалій; 

– етноформуючі та ментальноформуючі сутнісні речовинно-польові 
й фізіономічно-образні (теж краєвидно-пейзажні) риси, що є нерозривними 
із речовинно-польовими матеріально-енергетичними рисами і складають із 
ними сутнісно-образний архетип рідного краю: відмінний від інших, 
неповторний, упізнаваний для представників певного етносу. 

– історико-культурні складові ландшафтів – матеріальні, антропогенні, 
якими збагачено природу: переважно архітектурні й мистецькі. 

Ідеальні гуманістичні властивості ландшафтів базуються на 
матеріальних і виявляють себе як гуманістичні потенціали й цінності 
природи, що виникають при взаємодії матеріальних складових природи і 
суспільного чи особистого людського сприйняття. Головними такими 
цінностями є: 

– етнокультурні ландшафтні цінності й гуманістичні ресурсні 
потенціали ландшафтів, пов’язані з суто духовним поцінуванням у 
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суспільстві природних, історико-культурних та архітектурно-мистецьких 
пам’яток; 

– сакрально-меморіальні ландшафтні цінності й гуманістичні ресурсні 
потенціали ландшафтів – релігійно-духовні надбання і культові центри, 
пов’язані з життям достойників, котрі пізніше проголошені святими; 

– меморіальні ландшафтні цінності й гуманістичні ресурсні потенціали 
ландшафтів, пов’язані з життям видатних представників нації, історичних 
осіб і сучасників, – місця суспільних та особистих поцінувань. 

Розглянемо гуманістичні властивості і цінності докладніше. 
Естетичні властивості ландшафтів – це властивості, пов’язані 

з відчуттям, предметним сприйняттям та оцінюванням людиною краси 
ландшафтних комплексів і окремих їх компонентів. Формування 
естетичних властивостей ландшафту залежить від певних внутрішніх 
особливостей поєднання компонентів ландшафтного комплексу – від 
структурно-просторової конфігурації цих компонентів і від особистісного 
сприйняття людиною тієї конфігурації. Такі властивості існують у 
ландшафті як певні структурні компоненти ландшафтного комплексу і 
виокремлюються внаслідок поціновувального сприймання людиною цієї 
структури. 

Сакральні властивості ландшафтів – це особливі переважно 
позитивно-енергетичні властивості святих місць у природі, з якими 
пов’язані духовні та релігійні потреби суспільства й особистісні потреби 
громадян. Вони виконують духовну функцію, пов’язану передусім із 
релігійними запитами людей; вони є об’єктами паломництва, тобто 
викликають прагнення відвідання їх у певної категорії населення. 
Сакральні властивості ландшафтів зумовлюють вплив на суспільство тих 
теренів, які містять у своїй структурі місцевості чи об’єкти, що мають 
особливе, сакральне значення для певної категорїї населення і є для тих 
людей святими місцями. 

Етноформуючі і ментальноформуючі сутнісні й фізіономічно-
образні властивості ландшафтів є речовинно-польовими і краєвидно-
пейзажними природними реаліями. Як сутнісно-образні архетипи 
вихідних, визначальних місцевостей і регіонів у історії етносу, ці 
гуманістичні риси ландшафтів мають високий ступінь об’єктивізації – 
вони усталені ціннісним історично спадковим сприйняттям цілого етносу, 
принаймні високодуховною його частиною. Ідеться про природні 
ландшафти великих регіонів, де є звичайні об’єкти ландшафтного світу й 
видатні – пам’ятки природи. Пам’ятками природного походження можуть 
бути цілісні ландшафтні комплекси певного масштабу і геокомпонентні 
об’єкти регіону. Антропічні за походженням гуманістичні пам’ятки 
місцевостей стають органічними частинами ландшафтів. Всі вони надають 
ландшафту унікальності й вирізняють його з-поміж інших однотипних 
геокомплексів. 
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Історико-культурні складові ландшафтів – це головним чином 
архітектурні (матеріальні) й супутні їм мистецькі (переважно ідеальні) 
людські творіння, певним чином прив’язані до конкретної місцевості. 

До матеріальних історико-культурних пам’яток антропогенного 
походження належать створені людьми об’єкти, що є частинами 
ландшафтних комплексів і вирізняються з-поміж інших таких об’єктів 
особливим значенням, наданим йому суспільством. Пам’ятки 
антропогенного походження у структурі ландшафту несуть слід 
історичних подій, які тут відбувалися, а пам’ятки природного походження 
– слід найпомітніших природних процесів. 

Етнокультурні складові й потенціали ландшафтів. Щодо 
особливостей співвідношення етнокультури і ландшафтів, 
використовуваних певною етнокультурою, то тут треба говорити не про 
етнокультурні властивості ландшафтів, а про можливість виокремлення 
ландшафтної структури яка містить у собі відбиток певного 
етнокультурного середовища. Тобто йдеться про етнокультурні складові 
ідеального гуманістичного ресурсного потенціалу ландшафтів [7] або про 
етнокультурний потенціал ландшафтів. 

Етнокультурний потенціал ландшафтів виявляє себе у прикладному 
використанні їх і при цьому неминуче супроводжується змінами і навіть 
перетворенням складових ландшафтних комплексів чи їх самих у цілому. 
При тривалому проживанні суспільства на якійсь території воно 
призвичаюється до природи свого краю, частково змінює ландшафти тієї 
території відповідно до своїх традицій і уподобань.  

Сакрально-меморіальні ландшафтні цінності й гуманістичні 
ресурсні потенціали ландшафтів, як і всі інші меморіальні ціності, 
відзначаються значною суб’єктивізованістю своєї сутності. Особливістю 
сакрально-меморіальних ландшафтних цінностей є істотне посилення їх 
значення релігійно-духовними, тобто власне сакральними складовими. 
Йдеться про намоленість відомих сакрально-меморіальних місць, 
пам’ятних і святих. Їхнім гуманістичним ресурсним потенціалам 
характерна висока енергетичність і велика сила духовного впливу на 
віруючу людину. 

Меморіальні особливості ландшафтів – це наявні у ландшафтних 
комплексах пам’ятки історії та культури суто антропічного походження, 
тобто пов’язані з видатними персоналіями. Ці пам’ятки входять до 
структури ландшафту і є його компонентами. Саме через меморіальні та 
історико-культурні риси й цінності ландшафтів відбувається зв’язок етносу 
з його історичною спадщиною, духовно збагачується особистість. 

При вивченні гуманістичних властивостей природи ландшафт 
сприймають як сукупність матеріальних об’єктів та як образи таких 
об’єктів, що виникають у свідомості людини при їх сприйнятті. 
Досліджуючи гуманістичні властивості ландшафтів, слід брати до уваги і 
окремо кожен із цих компонентів, і їх взаємодію між собою та з людською 
свідомістю. 
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Певну гуманістичну цінність чи властивість ландшафтів, значущу 
для одних суб’єктів, можна переадресувати іншим суб’єктам сприйняття, 
якщо вони поділяють такі ж гуманістичні цінності. Без такого 
суб’єктивного переадресування зафіксувати наявність гуманістичних 
властивостей чи цінностей неможливо. Це свідчить про те, що самі по собі, 
як певні ресурси, готові для використання, такі цінності не існують. Вони – 
ресурсні потенціали. 

Інтеграційні аспекти гуманізації ландшафтознавства. Із 
сукупності наведених об’єктних визначень витікає, що в 
міждисциплінарному контексті поняття і концептуальні трактування 
гуманістичних властивостей і цінностей ландшафтів подаються як складові 
частини ладшафтознавчої науки. Вони інтегровані зі знаннями 
загальнонаукового гуманістичного підходу. Саме таким чином 
ландшафтознавство зазнає гуманізації. 

З іншого боку, вдаючись до наведених визначень і трактувань, 
дослідники намагаються розширити не тільки традиційне об’єктне поле 
ландшафтознавства, а і його предметне поле. Таке завдання здійснюють 
шляхом інтегрування ландшафтознавчих знань із загальнонауковими 
знаннями, які належать гуманістичному міждисциплінарному підходу. 

Гуманістичні загальнонаукові знання за своїм змістом можуть бути 
різними, і до цього ще треба буде повернутися. Тут зауважимо, що вони 
поєднуються зі знаннями про ландшафти шляхом інтегруванння, а в ідеалі 
– синтезування. Результуючі гуманістично-ландшафтознавчі знання – це 
реальний продукт гуманізації науки про ландшафти. 

У гуманістичному ландшафтознавчому баченні ландшафт не завжди 
сприймається як суто матеріальний об’єкт, характеристики якого залежать 
виключно від його фізичних і хімічних параметрів. Також обов’язково 
береться до уваги фактор впливу ландшафту і на людське суспільство, 
і на окрему людину. Такий вплив двосторонній, тобто суспільство, активно 
впливаючи на ландшафт і змінюючи його відповідно до своїх потреб, 
уподобань і можливостей, одночасно зазнає зворотного пасивного, а іноді 
й активного впливу. Людина, суб’єкт сприйняття ландшафту, стає 
об’єктом ландшафтного впливу. 

Підсумок. Гуманістичне дослідження ландшафтів, при всіх його 
особливостях, пов’язаних із багатьма акцентами на ідеальних складових 
і цінностях ландшафтних утворень, все-таки виходить на сутнісний рівень 
аналізування і пізнавального наукового відображення ландшафтних 
комплексів. Тому в результаті такого дослідження можна отримати 
розгорнуті характеристики рідко виокремлюваних – гуманістичних 
ландшафтних сутностей, а саме – гуманістичних властивостей ландшафтів. 
Таким чином, навіть нетрадиційне гуманістичне дослідження 
ландшафтних комплексів може сприяти збагаченню – ідеальними 
антропічними відображеннями - класичної ландшафтознавчої наукової 
картини природи. 
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Фадієнко С.В. Гуманістичне дослідження ландшафтів як антропічний зріз 

ландшафтознавчого пізнання. Дослідження гуманістичних властивостей ландшафтів 
є новою, актуальною галуззю ландшафтознавчого знання яке потребує подальшого 
дослідження і розвитку. Таке гуманістичне пізнання представлене як частина 
географічної науки яка вивчає антропічні відображення матеріальних та ідеальних 
складових і цінностей ландшафтних утворень. 

Фадиенко С.В. Гуманистическое исследование ландшафтов как 
антропический срез ландшафтоведческого познания. Исследование 
гуманистических свойств ландшафтов это новая, актуальная отрасль 
ландшафтоведческого знания которое требует дальнейшего изучения и развития. Такое 
гуманистическое познание представлено как часть географической науки изучающая 
антропические отображения материальных и идеальных составляющих и ценностей 
ландшафтных образований. 

Fadiyenko S. Humanistiс properties of landscapes as anthropical profile 
cognition of landscape. Investigation humanistiс properties of landscapes a new, actual 
sphere landscapes science what needs further study and development. This humanistiс 
cognition represent as part of  geographical science what study anthropical reflection material 
and spiritual component and values landscapes formation. 
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Постановка проблеми. Сучасна географія – це насамперед наука 

про природні і виробничі комплекси, закономірності їх утворення, 
географічного поширення і взаємодії. Вивчення внутрішньої структури і 
зовнішніх форм цих природно територіальних комплексів, пізнання 
закономірностей їх утворення і зміни та використання цих знань в 
інтересах людства є основним завданням сучасної географії [1]. 
Проблемам розвитку ПТК, та іх взаємозв’язків між геокомпонентами 
сьогодні  приділяється  значна увага і сформовано велику кількість 
ландшафтознавчих  наукових напрямів і концепцій. Сучасне 
ландшафтознавство являє собою розгалужений структурований науковий 
напрямок [14], що вивчає основні закономірності фізико-географічної 
диференціації ландшафтної сфери Землі, а також закономірності 
просторово-часового функціонування ландшафтних систем в спонтанному 
і антропогенно модифікованому режимах. Актуальність ландшафтного 
аналізу природно територіальних комплексів є незаперечна з огляду на 
сучасні тенденції інтенсивного та екстенсивного господарського 
використання природних ресурсів. 

Визначення антропогенних змін ландшафтних систем з метою 
оцінки геоекологічного, геофізичного, господарського, економічного стану 
територій – сьогодні є пріоритетним у фізико-географічних дослідженнях. 
Існуючі дослідження мінливості  ландшафтів, оцінки антропогенного 
впливу на них, трансформацію і деградацію попри широкий розвиток 
потребують постійного вдосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою 
визначення антропогенних видозмінень ландшафтів є наукові основи 
сучасної ландшафтної науки, розроблені в наукових працях М.Д. 
Гродзинського (1993-1995), геоекології – О.Г. Топчієвим (1996),  
геосистемного моніторингу – А.В. Мельником, Г.П.  Міллером, В.М. 
Петліном  (2002), ландшафтно-геохімічної екології – В.М. Гуцуляком 
(1995), антропогенному ландшафтознавстві – Ф.М. Мільков (1973-1990), 
В.М. Петлін (2006), принципах оптимізації природного середовища – А.Г. 
Ісаченко (1980), П.Г. Шищенко (1988), Г.І. Швебс (1989) та ін., 
ландшафтно-екологічному аналізі В.С.Преображенський, Т.Д. 
Александрова (1988), Л.І. Мухіна (1973), Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, Л.М. 
Шевченко та ін. (1990), І.І. Мамай (1992), В.М. Пащенко (1993-1999).  
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Формулювання цілей статті. Об’єктом дослідження 
антропогенної деструкції ландшафтів є самі ландшафтні системи. Це 
складна інтегральна сукупність взаємопов’язаних природних комплексів, 
що утворюють єдину систему з певною структурою та властивостями, 
однорідну за природними умовами. Відповідно дослідження в даній 
системі необхідно проводити в певному векторному напрямі.  

Предметом дослідження антропогенної деструкції ландшафтів  є 
складові природо територіальних комплексів, які складають властивості 
території, відношення між окремими компонентами, системами і 
природними комплексами в часово-просторовому розрізі.  

Виклад основного матеріалу. Господарське використання і 
спонтанні природні процеси призводять до змін структури, складності, 
кількісного та якісного стану ландшафтної системи. Вирішення 
геоекологічних проблем тісно пов’язане з ефективним і невиснажливим 
використанням ресурсів, тобто для контролювання обсягу наявних 
природних ресурсів необхідно оцінити природно-економічний потенціал 
ландшафтних комплексів. Як зазначає В.М. Петлін, розвиток 
антропогенного ландшафтознавства почався водночас із загальним 
(природничим) ландшафтознавством. Об’єктом його дослідження є 
природні територіальні системи, що виникли внаслідок діяльності людини, 
або в яких хоча б один з ландшафтно формувальних компонентів був 
змінений людиною. В основі сучасних уявлень про  антропогенні 
модифікації  ландшафтів  лежать ідеї Л.Г. Раменського. У 30-ті роки він 
дослідив культурні модифікації ґрунтів і висунув ідею «практичної 
відновлюваності» Вчений мав на увазі відновлення після припинення 
втручання людини ґрунтової модифікації до вихідного стану під впливом 
інших складових природи [14]. Тож, розвиток антропогенних ландшафтів 
може індексувати саме ґрунтовий покрив.  

Деструкція (Destruktion) – одне з центральних понять 
фундаментальної онтології Мартіна Хайдеггера. Поняття деструкції 
використовується в противагу методу феноменологічної редукціі. У 
Хайтеггера деструкція пропонує три відповідних операції: редукцію, або 
повернення від материального до буття; конструкцію буття; деструкцію 
традиції. Таким чином деструкція є необхідний корелянт  редукції, і 
редуктивної конструкції [19]. Деструкції природного ландшафту – 
порушення структури і стійкості ландшафта під впливом природних або 
антропогенних факторів. 

Редукція з філософського погляду –  (лат. повернення, приведення до 
зворотного) – методологічний прийом, який полягає в переведенні деяких 
відомостей, задач у зручний для цього аналізу або вирішення вигляд, а 
також в поверненні до попереднього стану, переведенні складного до 
більш спрощеного [19]. Антропогенна редукція ландшафтної сфери – 
незворотній процес зменшення різноманітності ландшафтної сфери, 
обумовлений руйнівною діяльністю людини [14].  
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Редукція в логіці і математиці - це логіко-методологічний прийом 
даних, в біології – розвиток, який веде до спрощення будови організму, в 
техніці – скорочення, зменшення сили руху, напруги, хід від складного до 
простого. Аналогічно ми можемо спостерігати такі речі і в природних 
системах, які використовуються в практичній діяльності техногенезу. 
Розглядаючи питання редукції ландшафтних систем, необхідно паралельно 
розглядати і питання оптимізації системи. М.Д. Гродзинський зазначає, що 
оптимізація геосистеми – це дії, спрямовані на переведення геосистем у 
стани, в яких вони здатні максимально ефективно виконувати задані 
функції, не зазнаючи при цьому небажаних змін протягом невизначено 
довгого часу. Геосистему можна  оптимізувати в різних напрямах – до 
максимально ефективного виконання нею деякої виробничої функції  
(наприклад, аграрної), максимізація її пейзажної привабливості, 
максимального збереження та відтворення первісного природного стану 
[2]. Водночас оптимізація геосистеми передбачає визначення ступеня їх 
деструкції.  

Для визначення коефіцієнта деструкції і редукції ландшафтів, нами 
пропонується в основу ландшафтних досліджень брати різночасові звітні 
відомості про структуру земельного фонду (початок і кінець ХХ ст., 
початок ХХІ ст. космічні знімки) і співставляти їх з сучасною 
ландшафтною картою. Питання досить складне, але його вирішення може 
внести остаточне розуміння до об’єднання окремих методичних підходів у 
ландшафтознавстві (форма 6 зем (Державний комітет статистики України) 
– "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, 
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" та 6б-зем 
– «Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, 
землекористувачами та угіддями"). Позитивне те, що даний звіт 
поновлюється кожного року, тобто існує можливість вести моніторинг 
деструкції ландшафтів. У даних звітах фіксуються кількісні показники, що 
характеризують досліджувану територію (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Структура земельного фонду 
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Виклад основного матеріалу. Для дослідження антропогенної 
деструкції ландшафтних систем, нами обрано Передкарпаття. Ландшафтна 
карта на територію Передкарпаття в межах Львівській області складена 
Б.П. Мухою 2003 р. [8].  

Одним з найбільших за площею і найяскравіше виражених є 
Дрогобицький ландшафт. Дослідження проводились за основними шістьма 
видами господарського використання територій, що характерні для 
передкарпатських ландшафтних районів, зокрема: сільськогосподарські; 
лісові і лісопокриті площі; забудовані території; водні; відкриті землі без 
рослинного покриву і  відкриті заболочені землі. 

Для дослідження деструкції Дрогобицького ландшафту 
опрацьовувались наступні матеріали: 

1. Ландшафтна карта Львівської області, масштабу 1:100 000 
(2003р.). 

2. Топографічна карта масштабу  1:100 000 (1989 р.). 
3. Топографічна карта масштабу 1: 100 000 (1926р.). 
4. Космічні знімки ( 2008 р).  
5. Статистичні звіти з земельних ресурсів Дрогобицького, 

Стрийського, Самбірських районів у формі; 6 зем., і 6б-зем.  
Доцільніше здійснювати обчислення коефіцієнту деструкції в межах 

окремо взятої фації, урочищі чи місцевості. Але у зв’язку з відсутністю 
статистичних відомостей за окремими природно - територіальниими 
комплексами (ПТК), нами пропонується аналізувати більші за площею 
території і отримані результати інтерполювати на окремі ландшафтні 
місцевості. 

Загальну площу досліджуваної території, пропонується розділити за 
функціональними ознаками:  

∑∑ ∑ ∑∑∑ ∑ =+++++
ЗПВВзБЗзЛСз

                     (1) 

де −∑ СЗ
 сільськогосподарські землі (га);  −∑ Л

ліси та інші лісовкриті 

площі (га); ∑ Зз
-забудовані землі (га); −∑ Б

відкриті заболочені землі 

(га); ∑ Вз
 - відкриті землі без рослинного покриву (га); −∑ В

води (га); 

∑ зп
- загальна площа земель окремо досліджуваної ділянки. Відповідно 

(формула 1, рис. 1) це дає нам можливість зафіксувати структуру ПТК 
окремо взятої території на певний період часу.  

Дослідження деструктивних процесів потребує часово-просторового 
аналізу, розрахунків і порівняння. Сучасний стан ПТК порівнюється із 
його минулими станами за допомогою архівних відомостей. 

∑ ∑ =−
DСзСз

S
20051926

                                                      (2) 

де ∑ 1926Cз
- сільськогосподарські землі станом на 1926 р. в га, ∑ 2005Сз

- 
сьогоднішній стан в га, SD  - відповідно до мінусового або плюсового 
значення числа – дегресуючі або регресуючі властивості території 
дослідження. 
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Пропонований набір формул дозволяє вираховувати площинну 
деструкцію для окремо взятого компоненту ландшафту. Аналогічно 
пропонується проводити обчислення деструкції і за іншими природними 
компонентами: 

 
( ) ( )

( )+++
=−+− ∑ ∑∑ ∑ DNNЛЛ

S
1120051926

 дегресуюча деструкція      (3) 

( ) ( )
( )−++

=−+− ∑ ∑∑ ∑ DNNСзСз
S

1120051926
  регресуюча деструкція      (4) 

(SD(+) + SD(-) )  = D        загальна деструкція                                               (5) 
 

  
Рис 2 – Фрагмент топокарти (Стебник)  

1926 р. М 1:100000 [22]. 
Рис.3 – Фрагмент топокарти  (Стебник) 

1989 р М 1:100 000   [18]. 

 
 

Рис.4 – Фрагмент космознімку  
(Стебник) 2008 р 

Рис.5 – Ландшафтна карта Львівської 
обл. [8]. М 1:100 000 [23]. 

Тож існує можливість прорахувати сукупну величину деструкції 
певної території. Коефіцієнт деструкції SD(+) i SD(-) для даного часового 
періоду складатиме площу перетворюваності ландшафтів, тобто зміну 
структури самого ландшафту. Дегресуюча деструкція відповідає 
значенням які характеризують зменшення, редукцію, перетворення одних 
систем в інші. Для прикладу можемо взяти лісові і лісовкриті площі, 
відкриті заболочені землі які постійно зменшуються. До регресуючої 
деструкції відносяться сільськогосподарські землі, забудовані землі, які 
постійно збільшувалися найбільше за рахунок меліорації і вирубок лісів.
 Висновки. Використовуючи дану методику (формули 1-5), маємо 
можливість визначити величину деструкції Дрогобицького ландшафту. 
Сьогоднішній стан (2005р) структури земель відомий із картографічного 
матеріалу (рис.3,4), а також із звітних матеріалів Управління земельного 
фонду у Львівській області [4]. Що стосується даних про функціональну 
структуру початку ХХ століття, то ми можемо оперувати тільки 
картографічними матеріалами тих років (рис. 2). Камеральним методом 
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обчислення площ на топографічних картах, отримуємо потрібні 
результати. 

Результати дослідження обчислюємо за допомогою формули (3,4,5) і 
визначаємо дегресуючу деструкцію, регресуючу деструкцію і загальну 
деструкцію ландшафту.  

Одержані дані дозволяють зробити висновок: за певний проміжок 
часу (79 років), окремі геосистеми зазнали наступної деструкції: дегресійна 
деструкція – ліси і лісовкриті площі; відкриті заболочені землі. Так як самі 
границі ландшафту залишились незмінними, відповідно регресували на 
таку саму площу інші природні комплекси: збільшились 
сільськогосподарські землі; забудовані землі; відкриті землі без 
рослинного покриву. 

З економічної позиції ситуація стабільна: збільшились площі 
сільськогосподарських земель, стало більше забудованих земель. 
Водночас, щодо ландшафтно-екологічної ситуації, тобто екологічних 
механізмів організації природи (за Петліним В.М., організація природи – 
це сукупність зв’язків і відношень між природоформувальними 
компонентами і чинниками, що й створюють таку територіальну єдність, 
як система [13]) досліджувана територіальна єдність зазнала значних 
деструкцій, що негативно  відображається на екологічній ситуації в цілому 
у ландшафті. 

Результати дослідження дегресуючої і регресуючої деструкції 
Дрогобицького ландшафту вказують на те, що значна частина геосистем 
зазнала радикальних змін і перетворень, що власне призводить до 
негативних наслідків у більшості складових просторово-часової організації 
ландшафтної структури. Нагальною проблемою стають пошуки шляхів її 
оптимізації. 
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дюни, закон гесперотропізму, текстура та структура відкладів дюн, багатогранники, 
зони розвіювання та навіювання відкладів. 
 

Постановка та актуальність проблеми. Павло Аполонович 
Тутковський - один із найвидатніших  вчених - дослідників природи 
України кінця ХІХ – початку ХХ століть. Людина величезної наукової 
ерудиції, інтелігентності, з надзвичайною інтуїцією, величезною 
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працездатністю, у науковому колі, насамперед, відомий як визначний 
географ, геолог, мінералог, петрограф,  геоморфолог, дослідник Полісся. 
У наукових публікаціях Б.Л. Лічкова [8,9], Д.Н. Соболева [26], 
О.М. Маринича [10], Шелкопляса В.Н., Христофорова Т.Ф., Палієнко В.П. 
та ін. [27], К.П. Мельникова, О.П. Обручевої [12]; А.В. Матошка [11]; 
В.Д. Островскої, К.І. Лукашева [14]; П.Ф. Гожика, А.В. Матошка, 
Ю.Г. Чугунного [3], А.Б. Богуцького [1], І.І. Залеського [39], 
В. Онопрієнка [13] та ін. згадуються та аналізуються наукові праці 
П.А. Тутковського, що присвячені дослідженням еолових процесів та їх 
впливу на формування рельєфу України, але й нині залишаються 
нерозкритими деякі важливі аспекти  його наукового доробку у 
встановленні засад теорії еолового морфогенезу.  

 Найбільш відомою у науковій літературі є теорія  еолового 
походження лесів [3, 9, 12, 13, 14, 26, 27]. Дослідник формулює її  у 
контексті  розробленої ним концепції існування викопних пустель (надалі 
палеопустель) Північної півкулі Землі. Основною працею, де викладені 
головні положення цієї концепції, є докторська дисертація 
П.А. Тутковського «Ископаемые пустыни Северного полушария 
(Приложение к «Землеведению» за 1909 г.)» (рис.1), яку він, не маючи 
навіть ступеня магістра,  захистив у Московському університеті 19 квітня 
1911 р. Вже на докторському диспуті гіпотеза існування палеопустель у 
Північній півкулі спричинила жваву дискусію [4, 13, 15], а згодом багато 
вчених-дослідників, зокрема П.Я. Арташевський, Б.Л. Лічков, 
Д.Н. Соболєв та ін., піддали її гострій критиці.  

П.А. Тутковський визначив 6 груп та 18 основних ознак 
палеопустель, формулюючи їх на підставі аналізу праць тогочасних 
дослідників – І.В. Мушкетова, В.А. Обручева, Ф. Ріхтгофена, Й. Вальтера, 
Н. Соколова, А. Помера, М.П. Лессаря, Я. Макарова та ін. Ці ознаки  (§1-
§18 ) визначили структуру його дисертаційної роботи: 

 «Вступ. 
    ІІ. Загальні ознаки викопних пустель. 
    ІІІ. Фактичні дані про викопні пустелі.  
                                       А) Відсутність стоку води. 

Б) Інтенсивна інсоляція та її наслідки. 
а) Хімічна дія інсоляції: 
1. Пустельна  кірка, пустельний загар. 
2. Порожнисті гальки и порожнисті скелі. 
3. Накопичення розчинених солей. 
4. Особливі новоутворення мінералів та особливий колір 

порід. 
5. Розсипи. 
6. Розтріскування валунів та гальки. 
В) Еолова ерозія і коразія. 

   7. Шліфи, жолоби, полірування, сітчаста скульптура скель. 
Рис. 1 –   Дисертаційна         8.  Рухомі (обдуті)  камені (blocs perches). 
робота П.А.Тутковського   9.  Свідки та острівні гори. 

                 10. Пірамідальні валуни. 
      Г) Розвіювання пухких порід: 
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       11. Еолове відмучування порід. 
12. Котловини видування. 
Д) Навіювання. 
13. Пустельні брижі (Ripple-marks). 
14. Утворення особливих пісковиків і конгломератів. 
15. Утворення піщаної акумуляції (дюни та бархани). 
16.  Навіювання пилу. Лес. 
 Е) Флора і фауна  як показники викопних пустель. 
17. Палеонтологічні сліди викопних пустель. 
18. Біологічні сліди викопних пустель» [18.]. 
 

Детально аналізуючи кожну з ознак П.А.Тутковський наводить 
не тільки власний величезний фактичний матеріал із території 
Полісся, але й конкретні наукові факти, що були встановлені  різними  
дослідниками  у Північній  Африці, Аравії, Півічній Америці,  

Німеччині, Швейцарії, Корсиці, Норвегії, Англії, Голландії 
тощо. Вражають енциклопедичні знання П.А. Тутковського щодо 
світової наукової літератури (у списку літературних джерел 
дисертаційної роботи - 942 позиції, з них 715 - іншомовні), фактів, 
вміння їх поєднати, співставити та проаналізувати, що й дозволило 
П.А.Тутковському ще на початку ХХ сторіччя сформулювати основні 
положення теорії еолового морфогенезу Полісся.   

Мета статті. Розкрити головні ідеї еолового морфогенезу, що 
викладені у працях  П.А.Тутковського. 

Виклад основного матеріалу. Не заглиблюючись у  теорію 
існування палеопустель Північної півкулі, зосередимося на найбільш 
цікавих, з нашого погляду, положеннях еолового морфогенезу, 
викладених у працях П.А. Тутковського. Їх аналіз проведемо із 
врахуванням основних дискусійних, на нашу думку, тверджень 
дослідника. До них віднесемо наступні: 

1. Існування у післяльодовиковий час теплих пустель, а не 
холодних перигляціальних або близьких до них умов. Це твердження на 
довгий час відкинуло думку про важливу роль еолових процесів у 
формуванні рельєфу Українського Полісся. Зазначимо, що на час 
виникнення теорії палеопустель практично не було даних з 
палеопедологічних, споро-пилкових, малакофауністичних досліджень 
четвертинних відкладів, які б дозволили відтворити палеоландшафти 
території. Критикуючи теорію існування теплих палеопустель 
П.А.Тутковського, Б.Л. Лічков у своїх працях [8, 9] посилається на 
роботи ботаніків І.К. Пачоського та Д.К. Зерова, які були 
опубліковані вже у 20-х роках ХХ століття.  Однак, П.А.Тутковський 
залишився переконаним у своїй теорії існування палеопустель  і 
згодом.  Відповідаючи своїм опонентам у відомій праці  «Природня 
Районизація  України. Генетична класификація і розподіл физико-
географичних краєвидів України на підставі геологичної їх еволюції» 
(1922р.) П.А.Тутковський пише: „Деяким  вченим  ця обставина 
здається  міцним запереченням  проти  моєї  теорії  польодовикових  
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пустель; вони  посилаються на факти, що непримиренні, на їх думку,  
з моєю теорією, - на факти існування у нас  північних (льодовикових) 
рослин. ... Річ у тім, що існування у нас польодовикових пустинь  
зовсім не звязано з припущенням зникнення усієї рослинности і 
перетворення в пустині усієї  чисто місцевости за краєм льодовикової 
поволоки – без оазів. ..... В студених водах, що безперечно припливли 
з півночі були усі потрібні сприятливі умови для переживання  
льодовикової рослинности, яка  і вижила до нашого часу та не 
загинула від вододільних пустинь; до тих пустинь ця рослинність не 
мала ніякого відношення” [24, С. 62-63].  

2. Еолові процеси є вирішальними у формуванні піщаних 
акумулятивних форм рельєфу Українського Полісся. 
П.А. Тутковський, захопившись роллю еолових процесів, відводить 
їм основне місце у формуванні піщаних акумулятивних форм рельєфу 
Полісся, не враховуючи можливість часткового їх формування 
флювіогляціальними чи флювіальними водами, що призвело до 
критики його поглядів з боку Б.Л. Лічкова [8, 9], Д.Н. Соболєва [26], 
В.Г. Бондарчука [2] та інших дослідників. Їх точка зору була також 
підтримана відомим дослідником Українського Полісся 
О.М. Мариничем. Він вважав, що: „Форми рельєфу, створені 
виключно тільки безпосередньою діяльністю вітру, на Поліссі 
зустрічаються порівняно рідко” [10, С. 165]. Однак, сучасні 
дослідження закордонних вчених, зокрема польських, показали, що 
поруч із складними, полігенетичними реліктовими формами рельєфу 
існує багато форм створених виключно еоловими процесами. Тому, 
до вивчення генезису цих форм треба підходити індивідуально,  
використовуючи різні методи палеогеографічних досліджень. 

3. Основними піщаними акумулятивним формами рельєфу 
Полісся є бархани, а не параболічні дюни, і вирішальну роль у їх 
формуванні відіграли теплі льодовикові вітри – фени, а не холодні 
західні вітри.   

Еолові форми рельєфу були вперше ідентифіковані  
П.А.Тутковським ще  в кінці ХІХ – початку ХХ сторіч, що вже є  
величезним науковим доробком дослідника. Він був одним із перших 
вчених у Європі, котрий  правильно визначив генезис  реліктових 
дюн та розробив теорію існування палеопустель. В той час, тільки 
починають формуватися перші наукові знання про сучасні пустелі, 
еолові форми рельєфу.  У тогочасній науковій літературі  
описувались, в основному, бархани і практично не було даних про  
параболічні дюни, причини та умови їх формування.  Тому не дивно, 
що П.А.Тутковський називає параболічні дюни барханами.  

Незважаючи на вказані дискусійні твердження, у працях  
П.А. Тутковського закладені глибокі ідеї еолового морфогенезу. 
Багато з цих ідей дослідником  сформульовані  вперше,  але вони, 
головним чином через   критику опонентів, залишилися поза увагою 
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наукової спільноти. Враховуючи сучасні палеогеографічні 
дослідження М.Ф. Веклича, А.О. Величка, М.О. Куниці, 
І.М. Мельничука, Ж.М. Матвіїшиної, Н.О. Сіренко, 
Н.П. Герасименко, П.Ф. Гожика, В.П.Палієнко, А.Б. Богуцького, 
І.І. Залеського та ін., вчення А.П. Тутковського набуває нового 
змісту. 

Ідеї еолового морфогенезу П.А. Тутковського можна 
класифікувати на теоретичні та регіональні, котрі переплітаються і 
взаємодоповнюються, однак не завжди виокремлюються автором у 
його наукових працях. Серед теоретичних ідей можна виділити 
кілька основних. Зокрема П.А. Тутковський вперше:   

1) ідентифікує піщані реліктові дюни  на території Полісся, 
називаючи їх барханами, визначає зони поширення та розробляє 
морфологічно-просторову класифікацію цих форм. Він вважав: 
„Полесье, за моими исследованиями, может быть с полным правом 
названо отечеством и кладбищем барханов...” [18, С. 213]. Це 
положення згодом багаторазово цитоване різними відомими 
науковцями у численних публікаціях про Полісся.  

Картографуючи та описуючи морфометричні параметри  
реліктових дюн (барханів) П.А. Тутковський виділив їх основні 
морфологічні елементи [18]: 

• найбільшу високу і масивну головну частину або «голову»  
дюни; 

• дві простягнуті на захід «гілки» (як їх називає 
П.А. Тутковський) або роги дюни, північна з яких названа правою, а 
південна – лівою; 

• зовнішній (східний) та внутрішній (західний) схили. 
Зовнішній схил – пологий з крутизною схилів 9–100, а внутрішній - 
крутий з крутизною 210. 

Зауваживши певну закономірність в орієнтації реліктових дюн 
П.А. Тутковський виводить закон гесперотропізму: „...эту, 
неизменно повторяющуюся у всех послеледниковых барханов 
Полесья, ориентировку отверстием дуги на запад я предлагаю 
называть гесперотропизмом барханов, от греческого – «геспера» – 
вечер, закат» [18, С. 218]. 

Аналізуючи просторове поширення реліктових дюн, дослідник 
вперше вказує на їх максимальне приурочення до виділеної ним зони 
зандрового ландшафту, що оконтурювала льодовик, та фіксує 
поширення  дюн у зонах розвитку кінцево-моренного і моренного 
ландшафтів та південніше них [16-21, 23, 24], пояснюючи це зміною 
меж льодовика, а відповідно – зміною зон розвіювання та навіювання 
матеріалу.  

На підставі зібраного величезного фактичного матеріалу 
П.А. Тутковський розробляє морфологічно-просторову класифікацію 
реліктових дюн (барханів), виділяючи дві групи: одинокі та 
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полісинтетичні, у свою чергу, поділяючи їх на підгрупи і типи. У 
загальному класифікацію дюн П.А. Тутковського можна показати у 
вигляді схеми (Рис. 2). 
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Рис.2 –  Схематичне представлення морфологічно-просторової  класифікації 

реліктових дюн (барханів) П.А.Тутковського 
 

Дана класифікація враховує морфологічний вигляд, просторове 
розміщення та переміщення дюн. Як пише П.А.Тутковський, поодинокі 
форми поєднуючись можуть утворювати подвійні або потрійні дюни, а 
полісинтетичні – формуються шляхом злиття багатьох форм у групи [18, 
23]. Дослідник зауважує асиметричність одиноких піщаних дюн, виділивши 
їх в окремий тип – асиметричні дюни. Асиметрію цих реліктових форм 
П.А. Тутковський пояснює двома основними причинами – неоднаковою 
денудацією „гілок” дюни або різною швидкістю їх переміщення [18, 23, 25]. 
Ці теоретичні висновки були підтверджені дослідженнями відомих 
польських вчених, що займалися вивченням материкових дюн, зокрема 
Б. Ізмайлов [32, 33], Е. Мусєльської-Довґялло [35, 36], К. Борувки  [29], 
Я. Бурачинського[30], Й. Войтановича [38] та ін.  

П.А. Тутковський вказує на можливість існування останцевих 
еолових форм рельєфу, котрі сформувалися внаслідок руйнування дюн. 
Такі форми рельєфу згодом були зафіксовані у різних частинах світу – 
Північній Африці (рис. 3), США, Канаді, Австралії, Болівії, Південній 
Африці тощо. 
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2) формулює основні 
відмінності приморських 
(берегових) та материкових 
дюн. Їх можна звести до 
наступного [18, 20, 23] : 

• бархани та материкові 
дюни є результатом 
виключно еолового 
процесу, а приморські 
чи берегові дюни – 
наслідком складної 
взаємодії акумуляції 
матеріалу у береговій 
зоні  та еолових 
процесів; 

• материкові дюни зазвичай мають чітко виражену (серпоподібну або 
підковоподібну) форму з добре вираженими навітряними і 
підвітряними схилами. Типовість форми материкових дюн залежить 
від орографії місцевості, сили та напряму вітру, вологості ґрунту; 

• приморські дюни є результатом  складної взаємодії місцевих умов – 
конфігурації морського узбережжя, дії морського прибою і змінних 
берегових вітрів, тоді як материкові дюни формуються 
переважаючими вітрами; 

• материкові та берегові дюни мають різні джерела надходження 
піщаних відкладів, що їх формують. Первинним джерелом живлення 
для материкових дюн пустель майже всюди є корінні гірські породи – 
граніти, пісковики тощо [18], а для приморських - акумульовані 
берегові відклади ; 

• різні джерела надходження піщаного матеріалу для формування 
материкових та берегових дюн зумовили відмінність у літологічному 
складі форм. Материкові дюни складені переважно кварцом, а склад 
приморських дюн характеризується більшим вмістом глинистих 
частинок та акцесорних мінералів (фрагментів вапняку, мергелю, 
гіпсу, слюди, граната, роговика, польового шпату, рогової обманки 
тощо). 

Ці глибокі теоретичні висновки П.А. Тутковського підтверджені 
роботами відомих дослідників еолових процесів берегових зон – 
Ю.Шуйського [28], Г. Вихованець [5, 6],  К.Борувки [29]   та ін. . 

3) звертає увагу на однорідність літологічного складу реліктових 
дюн: „Состав барханов повсюду одинаковый; они построены всегда и 
неизменно [даже посредине обширных, топких болот] из чистого желтого 
послеледникового песка, не содержащего валунов и примеси гумусовых 
веществ...” [18, С. 216-217], пояснюючи це еоловим сортуванням  піщаного 
матеріалу. П.А. Тутковський вказує на особливості седиментації та 
існування шаруватості піщаних еолових відкладів, зокрема, на присутність 

 Рис.3 – Останцеві форми дюн в районі озера 
 Джерід (Туніс).  Світлина Дубіс Л.Ф. 
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окремих прошарків (лінз) акумуляції грубозернистого піску. На його думку 
такі лінзи акумуляції характерні для навітряних схилів палеодюн, що дає 
можливість визначити напрям переважаючих вітрів у період утворення 
палеоформ, котрі втратили свій первинний вигляд у процесі перетворення 
рельєфу. Фактично, ще на початку ХХ століття, П.А.Тутковський вказав на 
необхідність вивчення динаміки та етапності формування реліктових дюн 
методом дослідження структури та текстури відкладів та показав 
можливість реконструкції напрямків вітру та вітропіщаного потоку. Його 
припущення про те, що лінзи грубозернистого акумульованого піску 
характерні для навітряних схилів підтвердились більш пізніми 
дослідженнями.  

4) виділивши дві зони – розвіювання та навіювання відкладів – 
обґрунтовує два способи транспортування частинок вітром – шляхом 
перекочування по поверхні та перенесення дрібних частинок у повітрі на 
великі відстані [18, 23, 24]. Перший тип транспортування частинок, як 
зазначає П.А. Тутковський, призводить до заокруглення їх форми, а 
частинки, що переносяться у завислому стані, мають більш гостріші 
кутовидні форми. На форму зерен кварцу, зокрема її заокругленість та 
„полірованість” [18, 21] її поверхні має вплив і середовище 
транспортування. Так, зерна кварцу однакової величини, що 
транспортуються водою, будуть більш гострокутними, ніж при їх еоловому 
перенесенні. Ці ідеї, як і зрештою багато інших, значно випереджали 
розвиток наукових досліджень на той час. І тільки у кінці ХХ - початку ХХІ 
сторіччя метод оцінки інтенсивності та тривалості еолових процесів 
шляхом аналізу ступеня еолізації поверхні зерен кварцу набув широкої 
популярності у закордонних дослідженнях, зокрема у роботах 
Е. Мусєльська-Довгялло, Я. Рутковський [35], Я. Гоздік [31], 
Р.Раціновський [37], Л.Ліднер [34] та ін.  

5) вивчаючи під мікроскопом мінералогічний склад відкладів, 
окатаність зерен кварцу різної величини, вміст глинистих частинок виділяє 
три генетичні типи піску: передльодовиковий, льодовиковий і алювіальний 
[18, 21, 24]. Проблема генетичної класифікації піщаних відкладів та методів 
їх дослідження залишаються актуальною і зараз.   

6)  аналізуючи процес дефляції матеріалу робить висновок про 
існування на Поліссі котловин видування. Останні, за спостереженням 
автора, зустрічаються як у межах зандрового ландшафту, так і на вершинах 
вододільних горбів кінцево-моренного ландшафту, надаючи йому 
особливого хвилеподібного вигляду [18, 21, 24].   

7) констатує факт існування на території Полісся так званих 
пірамідальних  валунів або еолових багатогранників та розкриває основні 
умови  їх формування [16-18, 22] . На цей час вже були поодинокі факти про 
їх виявлення на території Європи, зокрема Німеччини, Швеції, Голландії, 
Польщі (Гумбер, 1858; Натюрстом, 1886). На території України вони були 
зафіксовані вперше – під час досліджень у 1896–1899 роках 
П.А. Тутковський виявив пірамідальні валуни у 14 різних місцевостях 
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південної частини Полісся. Їх залягання було зафіксоване не тільки на 
підвищених територіях, але і на понижених заболочених ділянках, болотах, 
лісах. Узагальненням результатів досліджень стала стаття „Пирамидальные 
валуны в Южном Полесье”, яка виходить у 1900 році. П.А. Тутковський 
справедливо стверджує, що їх формування у сучасних умовах є 
неможливим, та детально аналізує три основні факти, що підтверджують їх 
післяльодовикове формування [22]:  

а) поширення еолових багатогранників у болотах, лісах та інших 
місцях, де їх формування у сучасних умовах є неможливим;  

б) відсутність у сучасних кліматичних умовах постійно діючих 
сильних вітрів;  

в) наявність на багатьох пірамідальних валунах кірки вивітрювання та 
відсутність її на поверхнях тих багатогранників, що розміщені у 
четвертинних відкладах.  

Велику кількість еолових багатогранників описано П.А.Тутковським 
також під час проведення геологічних досліджень вздовж Києво–
Ковельської залізниці та геологічних досліджень у межах 16-го листа 10-
верстної карти Європейської Росії у 1902-1906 роках [16, 19–21]. Він 
відзначив, що пірамідальні валуни зустрічаються на поверхні моренних 
суглинків у межах давнього зледеніння, а також констатує факт перекриття 
багатогранників реліктовими дюнами. У 1914 р. пірамідальні валуни були  
також описані відомим дослідником В.Д. Ласкаревим на правому березі 
р.Західний Буг під час геологічного картування 17-го листа Загальної 
Геологічної карти Європейської  Росії [7].   

У праці „Ископаемые пустыни Северного полушария (Приложение к 
„Землеведению” за 1909 г.)” цій проблемі присвячено окремий розділ §10 
„Пирамидальные валуны”, у якому вказується на однакове орієнтування 
пірамідальних валунів у просторі і про незмінно вертикальну орієнтацію їх 
вершин. Узагальнивши свій польовий матеріал, П.А. Тутковський вивів 
основні умови їх формування: 

а) наявність постійного і сильного вітру протягом тривалого періоду; 
б) залягання на поверхні пухких порід, що містять валуни та гальку 

твердіших порід; 
в) певний петрографічний характер валунів та відповідні властивості 

шліфувального матеріалу (піску), що переносяться вітром. 
Спираючись на існуючі класифікації багатогранників сучасних 

пустель, П.А. Тутковський поділяє пірамідальні валуни на: однокрайники, 
двохкрайники, трьохкрайники та багатокрайники. 

В останні роки, а особливо з проведенням Міжнародного полярного 
року 2007–2008 рр., дослідження еолових процесів у передльодовикових 
зонах набули нового розвитку. Це стосується і дослідження формування 
еолових багатогранників, що інтенсивно проводяться  зарубіжними 
вченими на Ісландії та Шпіцбергені.   

9) виділяє десять ознак еолового походження овруцьких пісковиків та  
робить висновок про те, що в історії розвитку Овруцького кряжа записані 
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як мінімум дві епохи існування палеопустель [18]. Перша епоха відноситься 
до древніх  (ймовірно палеозою), що дала початок формуванню овруцьких 
пісковиків, зокрема накопичення піщаних відкладів, з котрих згодом 
сформувався пісковик, а друга – до найновішого геологічного віку – 
післяльодовикових епох.  

Незаперечним є і регіональне значення ідей еолового морфогенезу 
П.А. Тутковського. У своїх роботах він детально описує сотні еолових 
реліктових форм на території Полісся. Зазначимо, що й сьогодні проблема 
морфогенезу цих форм є актуальною та потребує детального вивчення. 
 Висновок. У працях П.А. Тутковського закладені глибокі ідеї 
еолового морфогенезу, зокрема важливої ролі еолових процесів у 
формуванні рельєфу Полісся, способів ідентифікації та методів 
дослідження піщаних акумулятивних еолових форм тощо. Та на 
превеликий жаль, часто через критику, насамперед,  його теорії існування 
палеопустель у Північній півкулі Землі, а також через політичні та мовні 
бар’єри, вони залишилися поза увагою світової наукової спільноти. 
Більшість ідей та методів дослідження еолового морфогенезу, вперше 
задекларованих П.А. Тутковським ще на початку ХХ сторіччя, у Західній 
Європі почали використовуватись і розвиватися у другій половині - 
наприкінці ХХ сторіччя та набули неабиякої популярності серед наукової 
спільноти. 
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Бортник С.Ю., Дубіс Л.Ф. Ідеї еолового морфогенезу у працях  

П.А. Тутковського. В статті проаналізовані основні наукові праці П.А.Тутковського, 
що присвячені дослідженням еолових процесів та їх впливу на формування рельєфу 
України. Розкриті деякі важливі аспекти його наукового доробку у встановленні засад 
теорії еолового морфогенезу. Висвітлено основні помилкові та найбільш вагомі як 
теоретичні, так і регіональні положення теорії еолового морфогенезу Українського 
Полісся. Наведене  схематичне представлення морфологічно-просторової класифікації 
палеодюн. Описується закон гесперотропізму, що сформульований П.А.Тутковським ще 
на початку ХХ сторіччя. Аналізуються основні факти, що підтверджують 
післяльодовикове формування еолових багатогранників та приведена генетична 
класифікація післяльодовикових пісків.   

Бортник С.Ю., Дубис Л.Ф. Идеи эолового морфогенеза в трудах 
П.А. Тутковского. В статье проанализированы основные научные труды 
П.А.Тутковского, которые посвящены исследованиям эоловых процессов и их влиянию 
на формирование рельефа Украинского Полесья. Раскрыты некоторые важны аспекты 
его научного задела в установлении принципов теории эолового морфогенеза. 
Отражены основные ошибочные и наиболее весомые как теоретические, так и 
региональные положения  теории эолового морфогенеза Украинского Полесья. 
Приведено схематическое представление морфологически пространственной 
классификации палеодюн. Описывается закон гесперотропризма палеодюн что 
сформулировано П.А.Тутковским еще в начале ХХ столетия. Анализируются основные 
факты, которые подтверждают послеледниковое формирование эоловых 
многогранников и приведена  генетическая классификация послеледниковых песков.  

Bortnik S.Yu., Dubis L.F. The ideas of eolian morphogenesis in works of 
P.A. Tutkovskyі. The main scientific works of P.A.Tutkovskyj, which are devoted to 
researches of eolian phenomena and their influence on relief of Ukraine forming are analysed 
in the article. Some significant in establishment of principles of eolian morphogenesis theory 
aspects of his scientific creation are exposed. The main erroneous and most significant both 
theoretical and regional positions of theory of eolian morphogenesis of Ukrainian Polissya are 
reflected. The schematic presentation of morphologically spatial classification of paleodunes is 
given. The hesperotropism law formulated by P.A.Tutkovskyj at the beginning of ХХ century 
is described.  The basic facts which confirm the postglacial forming of polyhedrons are 
analysed and genetic classification of postglacial sands is given.  
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Постановка проблеми. Прогресуючий розвиток українського 

ландшафтознавства супроводжується його природним поділом на численні 
напрями або галузі. Це пояснюється розширенням об’єктної, предметної, 
методичної і методологічної областей ландшафтознавства і є свідченням 
його розвитку та удосконалення як науки. Проте постійне збільшення 
напрямів дослідження призводить до росту кількості ландшафтознавчих 
понять і термінів, та обумовлює необхідність аналізу, узагальнення і 
впорядкування галузевої структури ландшафтознавства. Встановлення 
переліку напрямків ландшафтознавчих досліджень, їх ієрархічної 
впорядкованості, зв’язків між окремими напрямами допоможе 
орієнтуватись у розмаїтті концепцій і методів. 

Аналіз попередніх досліджень. М.А.Солнцев головними 
структурними частинами вчення про ландшафт назвав морфологію 
ландшафту, динаміку ландшафту, систематику ландшафтів, прикладне 
ландшафтознавство, методику ландшафтних досліджень і ландшафтне 
картографування [12].  

В.С.Преображенський поділив ландшафтознавчі дослідження на 
загальнонаукові та прикладні і в рамках загальнонаукового 
ландшафтознавства виділив у якості окремих напрямів систематику 
ландшафтів, дослідження динамічної і морфологічної структури 
ландшафтів, геохімію, геофізику та історію ландшафтів, а серед 
прикладних напрямів – агроландшафтознавство (агрономічне 
ландшафтознавство) та інженерне ландшафтознавство, застосування 
ландшафтних карт для медичної географії [11]. 

А.Г.Ісаченко як особливі розділи вчення про ландшафт розглядає 
морфологію, динаміку, розвиток, історію і класифікацію ландшафтів. 
Деякими спеціальними галузями і робочими напрямами, що не 
вкладаються у розглянуту структуру науки, називає геофізику, геохімію і 
біотику ландшафту. Із інших напрямів називає ландшафтну фенологію, 
палеоландшафтознавство, історичне, регіональне та експериментальне 
ландшафтознавство, геотопологію, ландшафтне районування, ландшафтне 
болотознавство, ландшафтне лісознавство, ландшафтне тундрознавство, а 
також вважає можливим виникнення у якості окремих напрямів 
ландшафтознавство степів, пустель та гір, морське і підводне 
ландшафтознавство [6].  
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М.Д.Гродзинський вважає за можливе ділити простір 
ландшафтознавства за певними ознаками або проблемними полями: за 
просторовим масштабом – на топічне та регіональне ландшафтознавство, 
за часовим масштабом – на історичне та еволюційне ландшафтознавство 
або палеоландшафтознавство, за природою зв’язків – на геофізику, 
геохімію, екологію і естетику ландшафту, за проблемними полями – на 
топічне, хоричне, процесне, динамічне і прикладне ландшафтознавство [3].   

В.М.Петлін у якості галузей сучасного ландшафтознавства називає 
класичне і антропогенне ландшафтознавство, теоретичне 
ландшафтознавство, регіональне ландшафтознавство, топологію 
ландшафту, палеоландшафтознавство, прикладне ландшафтознавство 
(меліоративне ландшафтознавство, ландшафтний моніторинг, 
ландшафтно-екологічна експертиза, рекреаційне і селітебне 
ландшафтознавство, агроландшафтознавство), геофізику ландшафту, 
геохімію ландшафту, ландшафтну мікрокліматологію, синергетику 
ландшафту, етологію ландшафту, екологію ландшафту і ландшафтну 
екологію тощо [10]. 

Постановка завдання. Головною метою дослідження було 
встановлення переліку і змісту існуючих в українському 
ландшафтознавстві напрямків дослідження, їх впорядкування і наукове 
обґрунтування з урахуванням історії виникнення і досягнутих результатів. 
Фактологічною базою слугували вітчизняні і зарубіжні літературні 
джерела ландшафтознавчого спрямування від часу становлення 
ландшафтознавства як науки, тобто кінця 40-х – початку 50-х років ХХ 
століття. 

 Основні результати дослідження. У відповідності із усталеними 
поглядами на науку як сферу людської діяльності із вироблення й 
використання теоретично систематизованих об’єктивних знань про 
дійсність, наукові дослідження прийнято підрозділяти на фундаментальні 
(пізнання законів будови і розвитку природи, суспільства і мислення) і 
прикладні (використання результатів фундаментальних досліджень для 
вирішення практичних проблем).  

Фундаментальне ландшафтознавство (цей термін використовує 
О.Б.Загульська) досліджує фундаментальні закономірності походження, 
структури, динаміки і розвитку ландшафтів під впливом природних і 
антропогенних чинників. Близькими за змістом термінами є «загальне 
ландшафтознавство» (Мільков, 1981; Міллер, Петлін, Мельник, 2002; 
Петлін, 2004; Денисик, 2008), «загальнонаукове ландшафтознавство» 
(Преображенський, 1966), «наукове ландшафтознавство» (Гродзинський, 
2008), «теоретичне ландшафтознавство» (Петлін, 2006).  

Теоретичне ландшафтознавство (цим терміном користуються 
К.І.Геренчук, Г.П.Міллер, Л.М.Шевченко, 1982; Г.П.Міллер, В.М.Петлін, 
А.В.Мельник, 2002; І.С.Круглов, 2004; В.М.Петлін, 2005, 2006) досліджує 
закономірності походження, структури, динаміки і розвитку ландшафтів 
під впливом природних і антропогенних чинників і за цими ознаками 
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начебто дублює поняття «фундаментальне ландшафтознавство». Але у 
фізиці, наприклад, поняття «теоретичне» є антонімом поняття 
«експериментальне» і давно склався поділ на теоретичну та 
експериментальну фізику. Логічно припускати, що і в географії 
фундаментальне ландшафтознавство складається із двох частин – 
теоретичного та експериментального.  

Експериментальне ландшафтознавство (цей термін 
використовують А.Г.Ісаченко, 1982; В.М.Пащенко, 1993; В.М.Петлін, 
2005, 2006, 2007) вивчає фундаментальні закономірності походження, 
структури, динаміки і розвитку шляхом натурних або модельних 
експериментальних досліджень. Іноді експериментальні ландшафтознавчі 
дослідження ототожнюють із стаціонарними дослідженнями ландшафтів. 
Проте поняття «експериментальні» ширше за поняття «стаціонарні», 
оскільки експеримент може проводитись і в експедиційних, і в 
лабораторних умовах.  

Поділ фундаментального  ландшафтознавства  доцільно 
проводити у відповідності  із двома основними  атрибутами  
проблемного  поля ландшафтознавства  – об’єктом і предметом  
дослідження .  

Об’єктом дослідження ландшафтознавства є природні комплекси, 
які складаються з усіх основних природних компонентів. За пропозицією 
М.А.Солнцева їх умовились називати природними територіальними 
комплексами (ПТК). При цьому під територіальними розуміють комплекси 
суходолу або наземні комплекси. Проте, крім комплексів суходолу, 
існують і водні або аквальні (від лат. aqua – вода) комплекси. Отже, 
першим поділом фундаментального ландшафтознавства має бути його 
поділ на наземний і аквальний розділи, або наземне і аквальне 
ландшафтознавство. 

Наземне ландшафтознавство вивчає природні територіальні 
комплекси (ПТК) або комплекси суходолу. Синонімами цього поняття є 
поняття «географічні комплекси (геокомплекси)», «ландшафтні 
комплекси», «географічні системи (геосистеми)». Термін «наземне 
ландшафтознавство» у ландшафтознавчий літературі поки не 
зустрічається, хоча, за логікою речей, якщо є наземні ландшафти, то має 
бути і розділ із його вивчення. Мабуть тому, що в ньому не було потреби, 
оскільки усі напрацювання сучасного ландшафтознавства стосуються 
переважно наземних ландшафтних комплексів.  

Аквальне ландшафтознавство (цей термін використовує 
В.М.Петлін, 2006) вивчає природні аквальні комплекси (ПАК), під якими 
розуміють однорідні за походженням і історією розвитку водні об’єкти 
(океани, моря, озера, річки) або їх частини, що характеризуються 
однаковим гідрологічним і гідротермічним режимом і мають єдиний 
геологічний фундамент, однотипний донний рельєф, однаковий склад 
донних відкладів та фітоценозів. А.Г.Ісаченко (1982) називає цей напрям 
досліджень морським та підводним ландшафтознавством.  
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Наземні ПТК поділяють у відповідності із морфоструктурним 
поділом земної поверхні на рівнинний і гірський класи (Ніколаєв, 1979; 
Маринич, Пащенко, Шищенко, 1985; Ісаченко, 1991). Це обумовлює 
необхідність поділу наземного ландшафтознавства на рівнинний і гірський 
розділи, або на рівнинне і гірське ландшафтознавство.  

Рівнинне ландшафтознавство (цей термін використовують 
А.В.Мельник, В.М.Петлін, К.А.Позаченюк, 2008) вивчає ПТК рівнинних 
територій. У ландшафтознавчому ужитку термін з’явився зовсім недавно, 
мабуть тому, що розбудова теоретико-методичного фундаменту вчення 
про ландшафт відбувалась на результатах дослідження саме рівнинних 
ландшафтів, а перші дослідження гірських ландшафтів з’явились дещо 
пізніше.  

Гірське ландшафтознавство (цей термін використовують С.І. 
Кукурудза, 2004; А.В. Мельник, В.М. Петлін, К.А. Позаченюк, 2008) 
досліджує ПТК гірських територій. Своєрідність гірських ландшафтів 
полягає у тому, що вони мають інші, ніж рівнинні ландшафти, 
закономірності диференціації і розвитку. Є відмінності і в морфологічній 
будові рівнинних і гірських ландшафтів. В класифікації, розробленої 
українськими ландшафтознавцями, морфологічними частинами гірського 
ландшафту є фація, підурочище, урочище і місцевість, які за змістом і 
величиною відповідають своїм рівнинним аналогам, а також стрия  і 
сектор, які не виділяють серед рівнинних комплексів (Міллер, 1974). 

Предметом  дослідження  будь-якої науки являються властивості 
об’єкта, про який отримано або має бути отримано достовірне наукове 
знання. Основними властивостями ПТК вважають генезис, вік, просторову 
структуру, поліструктурність, ієрархічну організованість, цілісність, 
емерджентність, функціонування, динаміку, розвиток, господарську 
цінність, екологічний стан, а також властивості, притаманні окремим 
природним компонентам, що утворюють ПТК – фізичні, хімічні, 
кліматичні, водні і біотичні. До цього переліку слід додати властивості 
ландшафтів, які М.Д.Гродзинський (2004, 2005) називає 
загальнокультурними або гуманістичними: естетичні, етнічні, художні, 
езотеричні, сакральні тощо. Кожну із названих властивостей досліджує або 
може досліджувати окремий розділ ландшафтознавства.  

Генезис або походження ПТК – це властивий для будь-якого ПТК 
спосіб виникнення і розвитку, що обумовлює наявність характерних тільки 
для нього властивостей і ознак, за якими його відрізняють від інших ПТК. 
Наслідком спільного генезису є однаковість типових рис у різних ПТК, їх 
цілісність як комплексів. За поглядами на генезис, тобто чинники і умови 
походження сучасних ПТК, фундаментальне ландшафтознавство можна 
поділити на класичне і антропогенне.  

Класичне ландшафтознавство (цей термін використовують Г.І. 
Денисик, 2004, 2008; В.М. Петлін, 2006) – це вчення Л.С. Берга, М.А. 
Солнцева, К.І. Геренчука, В.С. Преображенського, А.Г. Ісаченка, Г.П. 
Міллера про ландшафтні комплекси як генетично однорідні, ієрархічно 
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організовані ПТК, що функціонують і розвиваються за природними 
законами незалежно від походження і сили антропогенних чинників 
впливу і здатні до самовідновлення у відповідності із принципом 
нерівнозначності природних компонентів-факторів. Його називають також 
традиційним (Мільков, 1981; Некос, 1994; Рутинський, 2000; 
Гродзинський, 2004; Денисик, 2004, 2008; Пащенко, 2008), генетичним 
(Давидчук, 2004; Гродзинський, 2008) або натуральним (Денисик, 2004, 
2008) ландшафтознавством. 

Антропогенне ландшафтознавство (цей термін використовують 
Ф.М.Мільков, 1973, 1981; В.М.Пащенко, 1990, 2008; Л.М.Шевченко, 2003; 
Г.І.Денисик, 2004, 2008; О.Ю.Дмитрук, 2004; І.М.Карпенко, 2008) 
досліджує ландшафтні комплекси як такі, що тією чи іншою мірою змінені 
діяльністю людини. На думку Г.І.Денисика, прослідковується явна 
тенденція до переростання класичного (традиційного, натурального) 
ландшафтознавства в антропогенне, тож пройде небагато часу і під 
ландшафтознавством будуть розуміти вчення про антропогенні ландшафти 
[4, 5].  

Вік – це відрізок часу з того моменту, коли ПТК набув близьку до 
сучасної структуру і функціонує в умовах одного інваріанту [8, с. 40]. Вік 
ПТК обчислюється з того моменту, коли в ньому склалися як геоматичні, 
так і відповідні до них біотичні умови або сформувався його відповідний 
зональний тип. За віком усі ПТК поділяють на сучасні (голоценові) і давні 
(доголоценові). Сучасні ПТК досліджують класичний, антропогенний та 
історичний напрями фундаментального ландшафтознавства. Давні 
ландшафти вивчає палеоландшафтознавство. 

Історичне ландшафтознавство (цей термін використовують 
А.Г.Ісаченко, 1982; Л.І.Воропай і М.О.Куниця, 1991; В.М.Пащенко, 
П.І.Штойко, 1991; В.М.Пащенко, Ю.М.Фаріон, 2003; С.П.Романчук, 1998; 
О.Ю.Дмитрук, 2004) – це наука, що вивчає зміни ПТК, які відбулися за 
історичний час, тобто за останній після появи людини етап в розвитку 
природи (Жекулін, 1982). Головним завданням історичного 
ландшафтознавства є реконструкція змін ландшафтних комплексів за 
історичний час історичними методами для розуміння їх сучасного стану і 
прогнозу можливих змін в майбутньому.  

Палеоландшафтознавство (цей термін використовували 
В.Л.Віленкін, П.В.Ковальов, В.Ю.Некос, І.М.Ремізов, 1976; О.М.Маринич, 
1990; Р.О.Маленков, 2004; В.М.Петлін, 2006) вивчає ландшафтні 
комплекси, які існували у доісторичному минулому. Головна мета 
палеоландшафтних досліджень – поетапне відтворення (реконструкція) 
давніх ландшафтних комплексів, які існували на Землі з часу її утворення 
як планети. Палеоландшафтознавство не один із напрямів 
ландшафтознавства, а одна із частин палеогеографії, що на відміну від 
палеогеографії вивчає цілісні однорідні єдності давньої природи, а не її 
окремі компоненти (Векліч, 1990).  
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Просторова структура – це просторова організація (впорядкованість) 
ПТК або взаємне розміщення його складових частин (природних 
компонентів і більш дрібних ПТК) та способи їх поєднання, стійка у часі і 
просторі сукупність взаємозв’язків між компонентами ПТК і більш 
дрібними комплексами, що його складають. Просторову структуру ПТК, у 
якій розрізняють вертикальну (або радіальну) і горизонтальну (або 
латеральну) структури, вивчає структурне ландшафтознавство.  

Структурне ландшафтознавство (автор терміну – І.П.Герасимов, 
1976; сьогодні його використовує В.М.Петлін, 2005, 2006, 2007) 
відноситься до тих традиційних розділів ландшафтознавства, що 
лишаються, на думку М.Д.Гродзинського [2, с. 176], й досі актуальними і 
далеко не до кінця розробленими. Правда частіше до цього розділу 
використовують терміни «морфологія і систематика ландшафтів» 
(Солнцев, 1964; Преображенський, 1966; Мільков, 1981; Ісаченко, 1982). 
Морфологія і систематика ландшафтів спираються на ландшафтне 
картографування – розділ, який на думку М.Д.Гродзинського в чималому 
ступені визначає «національне обличчя» українського ландшафтознавства.  

Поліструктурність передбачає принципову можливість існування 
різних типів територіальних ландшафтних структур: генетико-
морфологічної, басейнової, парагенетичної, позиційно-динамічної, 
біоцентрично-мережевої та ін. [1] У розробці відповідних ним методик 
ландшафтного картографування М.Д.Гродзинський бачить нові точки 
розвитку ландшафтного картографування України. Розділу, який би 
цілеспрямовано вивчав поліструктурність ПТК, у ландшафтознавстві 
немає. Проте є приклади формування напрямів, які вивчають кожну із 
названих структур окремо.  

Ієрархічна організованість – це розташування ПТК в певному 
порядку від вищого до нижчого відповідно до складності внутрішньої 
структури, тобто сувора супідрядність ПТК, тобто ієрархія. За розмірами і 
складністю внутрішньої організації усі ПТК поділяють на три групи – 
планетарні, регіональні і локальні (або топологічні). М.А.Солнцев вважав, 
що об’єктом ландшафтознавства є лише ПТК локального, 
внутрішньоландшафтного рівня [12]. На думку В.О.Ніколаєва [8] і 
А.Г.Ісаченка [7], ПТК планетарного організаційного рівня (географічна 
оболонка, материки, океани) досліджує загальне землезнавство, а ПТК 
регіонального і топологічного організаційних рівнів є об’єктами 
ландшафтознавства.  

Топологічне ландшафтознавство (топічне за В.Б.Сочавою), яке 
частіше називають морфологією ландшафту (Солнцев, 1964; Ісаченко, 
1982), відноситься до традиційних напрямків ландшафтознавства і 
досліджує фації, урочища і місцевості, які складають ландшафти. 
Щоправда В.М.Петлін (1998, 2006) настоює на доцільності розуміти під 
топологією ландшафту лише вчення про фації. М.Д.Гродзинський 
погоджується із можливістю виділення ландшафтознавчих досліджень 
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фацій (геотопів, екотопів) в окремий напрямок і пропонує його називати 
топічним ландшафтознавством [3, т. 1].  

Регіональне ландшафтознавство (цей термін використовують 
А.Г.Ісаченко, 1982; М.Д.Гродзинський, 2004) вивчає регіональні одиниці 
ландшафтного поділу території (ландшафтні райони, області, провінції, 
країни) або типологічні одиниці (класи, типи, роди і види ландшафтів), що 
їх складають. На думку М.Д.Гродзинського, регіональний напрям набув в 
Україні особливого розвитку і в чималому ступені визначає «національне 
обличчя» вітчизняного ландшафтознавства [2]. Синонімом поняття 
«регіональне ландшафтознавство», але з більш широким змістом, 
М.Д.Гродзинський вважає хоричне ландшафтознавство [3].  

Цілісність проявляється у тому, що кожний ПТК розглядається як 
єдине, відносно автономне ціле і відділяється від інших ПТК об’єктивно 
існуючими на місцевості природними межами. Цілісність ПТК обумовлена 
спільністю походження і розвитку його складових частин (природних 
компонентів та більш дрібних ПТК), характеризується упорядкованістю 
внутрішньої структури і стійкістю до зовнішніх впливів, яка 
забезпечується взаємозв’язком і взаємозалежністю елементів внутрішньої 
структури. Розділу, який би цілеспрямовано досліджував питання 
цілісності ПТК, у сучасному ландшафтознавстві немає, проте ведуться 
дослідження природних меж ПТК, стійкості ПТК до зовнішніх природних і 
антропогенних впливів.  

Ще важливішим проявом цілісності ПТК є емерджентність (або 
холістичність), тобто виникнення таких якостей, яких не має жодний із її 
компонентів і які не можуть виникнути як механічна сума, а лише за умови 
їх взаємодії. Емерджентність або холістичність ПТК досліджували 
В.О.Боков (1993) і Г.І.Швебс (1999). Сьогодні емерджентність ПТК 
розглядається у рамках більш об’ємного поняття, що отримало назву 
«синергізм» від грец. synergia – спільна дія. Напрямок ландшафтознавства, 
який досліджує синергетичні (емерджентні) властивості ландшафтних 
комплексів, що ідентифікують їх як складні, нелінійні, неврівноважені, 
відкриті, самоорганізовані системи, В.М.Петлін називає синергетикою 
ландшафту [9].  

Під функціонуванням розуміють сукупність усіх процесів 
переміщення, обміну і трансформації речовини і енергії всередині ПТК або 
між різними ПТК як інтегральний фізико-географічний процес. Кожний з 
п’яти головних процесів функціонування ландшафтів (вологообмін, 
мінеральний обмін, газообмін, енергообмін, біологічний метаболізм) 
складається із численних елементарних процесів, які мають фізичний, 
хімічний або біологічний характер. Дослідження цих процесів методами 
відповідних наук – фізики, хімії, біології – дозволяє вивчити інтегральні 
процеси функціонування ландшафтів. Розділ ландшафтознавства, що має 
вивчати ці процеси, М.Д.Гродзинський пропонує називати процесним 
ландшафтознавством [3, т. 1].  
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Динамікою ПТК називають кількісні, зворотні зміни, які 
відбуваються в ПТК під дією природних та антропогенних факторів і не 
призводять до якісної перебудови його структури. Розділ 
ландшафтознавства, що вивчає кількісні, зворотні зміни ПТК, називають 
динамічним ландшафтознавством (цей термін використовували 
В.І.Галицький, 1983; М.Д.Гродзинський, 2005). У зв’язку з цим В.Б.Сочава 
(1967) називав цей розділ ландшафтознавства структурно-динамічним 
ландшафтознавством.  

Розвитком або еволюцією називають якісні, незворотні зміни, які 
супроводжуються перебудовою його структури. Розділу, який би 
цілеспрямовано досліджував питання розвитку ПТК, у сучасному 
ландшафтознавстві поки не сформувався. Найкращою назвою була б назва 
«еволюційне ландшафтознавство», хоча В.М.Пащенко (1993) і 
М.Д.Гродзинський (2005) розглядають його як синонім терміна 
«палеоландшафтознавство».  

Фізичні властивості, а саме фізичні процеси, які протікають у ПТК 
(радіаційний, тепловий, водний і речовинний), вивчає геофізичне 
ландшафтознавство. Випадків користування цим терміном не знайдено. 
Зазвичай цей напрям називають геофізикою ландшафтів. Проте 
споріднений йому напрям –  геохімію ландшафтів – М.А.Солнцев назвав 
геохімічним ландшафтознавством [12, с. 23], що дає можливість присвоїти 
подібну назву і геофізиці ландшафтів.  

Хімічні властивості ПТК, а саме склад, поширення, міграцію, 
розсіювання та акумуляцію хімічних елементів всередині ПТК і між 
різними ПТК, вивчає геохімічне ландшафтознавство. Так назвав цей 
напрям М.А.Солнцев (1964). Решта дослідників називають його геохімією 
ландшафтів (Преображенський, 1966; Мільков, 1981; Ісаченко, 1982, 1991; 
Марцинкевич, Клицунова, Мотузко, 1986; Пащенко, 1993; Гродзинський, 
2004, 2005; Петлін, 2006; Петрина, 2006).  

Біотичні властивості ПТК, а саме видовий склад історично 
сформованої сукупності живих організмів (рослин, грибів, тварин, 
мікроорганізмів), які населяють ПТК, та їх роль у формуванні і розвитку 
ПТК вивчає біотичне ландшафтознавство. Випадків використання 
цього терміну поки не знайдено. А.Г.Ісаченко (1982) запропонував 
називати цей розділ біотикою ландшафту, а В.М.Петлін (2006) – 
ландшафтною біотикою.  

Господарську цінність ПТК, під якою розуміють генетично 
обумовлений природно-ресурсний потенціал, що визначає можливості їх 
господарського використання, досліджує і оцінює прикладне 
ландшафтознавство (цим терміном користуються А.Г.Ісаченко, 1962, 
1976, 1980; М.А.Солнцев, 1964; Ф.М.Мільков, 1981; К.І.Геренчук, 
Г.П.Міллер, Л.М.Шевченко, 1982; Г.П.Міллер, В.М.Петлін, А.В.Мельник, 
2002; В.Т.Гриневецький, 2004; М.Д.Гродзинський, 2004, 2005; 
О.Б.Загульська, 2003, 2004; А.В.Мельник, 2004). Предметом прикладних 
ландшафтознавчих досліджень є властивості і аспекти організації 
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ландшафтних комплексів, що є важливими з точки зору їх придатності для 
соціально-економічного використання. 

Можливості використання ПТК як об’єктів сільськогосподарського 
використання досліджує агроландшафтознавство (цим терміном 
користуються В.С.Преображенський, 1966; В.М.Пащенко, 1993; 
О.М.Маринич, Г.І.Швебс, П.Г.Шищенко, М.Д.Гродзинський, 
Г.І.Пилипенко, 1994; А.В.Мельник, 2004; В.М.Петлін, 2006). Вплив різних 
типів меліорації на природні ландшафти вивчає меліоративне 
ландшафтознавство (цим терміном користуються М.А.Гвоздецький, 
К.І.Геренчук, А.Г.Ісаченко і В.С.Преображенський, 1970; Г.П.Міллер, 
В.М.Петлін і А.В.Мельник, 2002, 2004; П.В.Климович, 2004). Аналіз і 
оцінку можливостей різних ландшафтів для різних видів відпочинку і 
лікування виконує рекреаційне ландшафтознавство (цей термін 
використовують А.Г.Ісаченко, 1976, 1980 і В.М.Петлін, 2006). Можливості 
застосування ландшафтознавчого підходу у територіальному плануванні 
раціональної організації міст і приміських зон досліджує архітектурно-
планувальне ландшафтознавством (за терміном А.Г.Ісаченка, 1976) або 
планувальне ландшафтознавство (за терміном М.А.Гвоздецького, 
К.І.Геренчука, А.Г.Ісаченка і В.С.Преображенського, 1970). Можливості 
використання ландшафтознавчого підходу у медичній географії досліджує 
медичне ландшафтознавство (цей термін використовували 
М.А.Солнцев, 1964, Ф.М.Мільков, 1966, А.Г.Ісаченко, 1976, 1980). 
Ландшафтні фактори і умови розвитку міст вивчає 
урболандшафтознавство (цей термін використовують О.Ю.Дмитрук, 
2004 і В.М.Петлін, 2006). Використовується також термін «міське 
ландшафтознавство» (В.В.Покшишевський, 1952; К.І.Геренчук, 1972; 
М.М.Дьомін, О.О.Ткачов, В.І.Нудельман, О.П.Чеберячко, 1980) і термін 
«селитебне ландшафтознавство» (від селитися) (В.М.Петлін, 2005). 
Питання, пов’язані із виявленням і оцінкою залежності гостроти 
екологічної ситуації від властивостей ландшафтних комплексів, досліджує 
розділ, що носить назву «екологічне ландшафтознавство» (цей термін 
використовують В.Т.Гриневецький і Л.М.Шевченко, 1993; А.В.Мельник, 
1999, 2004; Г.П.Міллер, В.М.Петлін і А.В.Мельник, 2002). У межах 
екологічного ландшафтознавства сформувались розділи, що можуть 
розглядатися як його відгалуження або як самостійні галузі прикладного 
ландшафтознавства – радіоекологічні ландшафтознавство, еколого-
ландшафтознавчий моніторинг і еколого-ландшафтознавча експертиза. 
Спорідненим, але не тотожним екологічному ландшафтознавству 
науковим напрямом, є ландшафтна екологія (Гродзинський, 1993). 
Принципові відмінності між екологічним ландшафтознавством і 
ландшафтною екологією полягають у тому, що перший напрям застосовує 
ландшафтознавчий підхід для вирішення екологічний проблем, а другий – 
використовує екологічний підхід для вирішення ландшафтознавчих 
завдань. Іншим спорідненим до екологічного ландшафтознавства 
напрямом є природоохоронне ландшафтознавство, яке почало 
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формуватися у першій половині 60-х років ХХ століття і досліджує 
ландшафтні комплекси з точки зору їх охорони та збереження від 
деградації і зникнення як еталонів природного ландшафту. Можливості 
цілеспрямованого конструювання (раціональної організації) ландшафтів із 
оптимальними для природи і людини середоформуючими і 
ресурсоутворюючими функціями досліджує конструктивне 
ландшафтознавство (цим терміном користуються В.І.Бураков, 1990 і 
В.М.Петлін, 2006).  

Усі названі і охарактеризовані вище напрями ландшафтознавства 
лежать в рамках традиційного розуміння ландшафтознавства як 
природничо-географічної науки, об’єктом вивчення якої є «географічний» 
ландшафт. Між тим М.Д.Гродзинський вважає, що пов’язувати 
ландшафтознавство лише з природничо-географічним тлумаченням 
поняття ландшафту вже немає сенсу, оскільки це поняття не лише 
географічне, а належить значно ширшому полю культури. 
Загальнокультурне поняття ландшафту охоплює естетичну оцінку 
ландшафту, його сприйняття людиною, духовні функції ландшафту, їх 
сакральний та етнічний зміст, відображення ландшафтів у літературі, 
живописі та інших художніх формах тощо [2]. Весь комплекс питань, 
пов’язаних із культурними цінностями ландшафту, становить 
дослідницьке поле культурного або гуманістичного ландшафтознавства 
(цей термін використовують М.Д.Гродзинський, 2004, 2008 і 
В.М.Пащенко, 2008). Гуманістичними властивостями ландшафтів 
вважають естетичні, етнічні, художні, езотеричні та інші властивості. 
Кожну із названих властивостей досліджує (або може досліджувати) 
окремий розділ гуманістичного ландшафтознавства. 

Висновки. Сучасне українське ландшафтознавство – це дуже 
розгалужена наука, яка живо відкликається на усі новинки у світі 
методологій і методик різних галузей наукового знання і намагається 
охопити усі напрями можливого розвитку. Усі більш або менш сформовані 
розділи побудовані на вивченні об’єкта або предмета дослідження 
ландшафтознавства. Вихід за межі об’єктно-предметного поля і намагання 
сформувати галузь на умовах використання методів або засобів не мали 
успіху. Можливо деякі із наведених назв у переліку галузей 
ландшафтознавства звучать незвично. Але одноманітність їх побудови, яка 
полягає у використанні прикметника, похідного від назви об’єкта або 
предмета ландшафтознавчого дослідження, робить зручним і зрозумілим 
не тільки процес формування назв дослідниками, але й орієнтування в їх 
довгому ряду різноманітних споживачів ландшафтознавчої інформації. 
Перспективи подальших розвідок полягають у подальшому аналізі ступеня 
розробленості кожної із галузей, у тому числі порівняно із та міри їх 
теоретико-методологічної обґрунтованості. 
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Актуальність проблеми. На сьогоднішній день проведення фізико-

географічних досліджень прикладного характеру на сучасному рівні 
вимагає застосування геоінформаційного програмного забезпечення (далі –
ПЗ ГІС) на всіх етапах (від інвентаризації до формулювання практичних 
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рекомендацій), а в ідеалі, і подальшого технічного супроводу потенційного 
користувача. При цьому особливо гостро постають питання вибору такого 
ПЗ ГІС, яке б мало широкий спектр функцій геопросторового аналізу у 
поєднанні з фінансовою доступністю. Ця вимога є особливо актуальною 
саме для наукових проектів, які часто мають обмежене фінансування у 
поєднанні з нетиповими технічно-методичними завданнями. 

Ефективним засобом вирішення цих питань є т.зв. «Відкриті 
ініціативи» – формулювання їх вихідних положень пов’язане з визнанням 
світовою спільнотою необхідності широкого обміну інформацією задля 
загальної користі передумовою чого є сучасний рівень розвитку 
інформаційно-комунікаційних систем та технологій. З точки зору 
проведення наукових досліджень та підвищення освітнього рівня найбільш 
важливою є концепція Відкритого ПЗ (Open Source). Згідно концепції Open 
Source можливим є створення ПЗ вільного доступу з відкритим вихідним 
кодом (Free Open Source Software – FOSS), яке користувач вільно може: 

використовувати для будь-яких власних цілей (свобода 0); 
вивчати і модифікувати для власних потреб (свобода 1), 

передумовою для цього є доступ до вихідного коду; 
поширювати серед інших з метою допомоги і підтримки (свобода 2); 
вдосконалювати і поширювати серед інших, від чого в цілому виграє 

вся спільнота (свобода 3); передумовою для цього є доступ до вихідного 
коду. 

Таким чином ПЗ дійсно є вільним, якщо воно відповідає всім 
зазначеним вище ступеням свободи. Поширюються такі програми 
безкоштовно на умовах універсальних ліцензій загального доступу [12,16], 
які лише частково або зовсім не обмежують свободу користувача. 

Але FOSS це не єдиний можливий варіант безкоштовного отримання 
і використання програмних засобів – існує ціла низка близьких за змістом 
визначень Відкритого ПЗ (freely available software, free software, freeware) – 
таке ПЗ також може поширюватись безкоштовно або за помірну платню, 
можуть додаватись певні обмеження щодо його модифікації і 
використання в комерційних цілях. Як правило, ці програмні продукти є 
результатом роботи невеликих авторських колективів (в межах освітніх 
закладів або державних науково-дослідних установ), що працювали над 
розв’язанням вузькоспеціалізованого завдання і мають бажання 
ознайомити спільноту з результатами своєї діяльності, що паралельно 
дозволить їм вдосконалити кінцевий продукт. 

На сьогоднішній день філософія Відкритого ПЗ є тією інтегруючою 
платформою, що забезпечує пошук альтернативних і прогресивних шляхів 
в науці, освіті і практиці [6-8]. Це дає підстави розглянути особливості та 
перспективи її розвитку в межах природничої географії. 

Аналіз досліджень і публікацій. Активний поступ Відкритих 
ініціатив почався наприкінці 80-х рр. ХХ ст., коли було створено ряд 
міжнародних некомерційних об’єднань, діяльність яких зосереджується на 
активному пропагуванні і підтримці Open Source. Найбільш впливовими з 
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них на сьогоднішній день є Ініціатива відкритого вихідного коду (OSI)1, 
Фундація вільного ПЗ (FSF)2, Фонд геопросторового ПЗ з відкритим 
вихідним кодом (OSGeo)3. Свою увагу вони зосереджують на наступних 
видах діяльності: 

надання ресурсів для здійснення проектів – інфраструктури, 
фінансування, юридичної підтримки тощо; 

сприяння поширенню відкритих геоданих, оскільки без них відкрите 
ПЗ не має сенсу; 

підтримка розробки та реалізації відкритих стандартів, а відповідно і 
можливості взаємодії (інтероперабельності) різних проектів, що на них 
ґрунтується; 

сприяння галузевому використанню відкритого ПЗ – реклама, 
навчання, поширення інформації, технічна підтримка тощо. 

Останні роки позначились розвитком досліджень [6, 8, 9], що 
комплексно висвітлюють поняття Відкритих ГІС (Open GIS – OGIS): 
послідовно розглядають теоретичне підґрунтя, знайомлять з найбільш 
вдалими проектами, наводять приклади їх практичного застосування, а 
також розглядають питання пошуку, управління і поширення відкритих 
геопросторових даних. 

Конкретні предметні дослідження належать власне авторам OGIS та 
найбільш активним користувачам програмних інструментів і даних, які 
оцінюють їх переваги та недоліки відносно конкретного проблемного 
рішення [2, 4, 5, 8]. 

Мета і завдання. У вітчизняних та російськомовних публікаціях ця 
проблематика висвітлена недостатньо, що можна пояснити поки що слабко 
сформованим попитом на подібну інформацію. Головна перевага концепції 
Open Source з практичної точки зору полягає в тому, що вона дозволяє 
уникнути ускладнень пов’язаних з ліцензуванням програмних продуктів, 
декларуючи принцип «бери і користуйся». Однак подібна інформація, як 
правило розосереджена, що ускладнює її пошук і надходження до 
потенційного користувача. 

Відповідно, назріла потреба проаналізувати ринок основних 
програмних засобів вільного доступу з позицій можливості використання 
при проведенні фізико-географічних досліджень. В даній публікації такий 
аналіз здійснюється шляхом узагальнення масиву інформації про найбільш 
суттєві Відкриті ГІС, проведення їх порівняльної характеристики з 
виокремленням тих рис, які є найважливішими з точки зору забезпечення 
фізико-географічних досліджень прикладного характеру. 

Порівняльна характеристика Відкритих ГІС. Згідно з [1] 
програмним засобом ГІС вважається програмний продукт в якому 
реалізовано функціональні можливості ГІС, пов’язані з наступними 
основними процедурами: введення даних шляхом імпорту або цифрування, 

                                                 
1 http://www.opensource.org – The Open Source Initiative (OSI) 
2 http://www.fsf.org – Free Software Foundation (FSF) 
3 http://www.osgeo.org – The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) 
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конвертація даних з одного формату в інший, трансформація 
картографічних проекцій, управління базами даних, картометричні 
операції, операції оверлей-аналізу, «алгебри карт», геопросторовий аналіз 
та моделювання, картографічна візуалізація, виведення інформації в 
графічному та текстовому виглядах. Таким чином повноцінною ГІС можна 
вважати лише те ПЗ, яке виконує зазначені функціональні операції 
(введення даних – збереження, обробка, маніпулювання, аналіз – 
виведення інформації), відповідно ефективність його суттєво залежить від 
повноти і якості реалізації кожної групи функцій. Розглянемо з цих 
позицій основні Відкриті ГІС. 

GRASS Geographic Resources Analysis Support System [3,5] – це 
растрово-векторна ГІС, інтегрована з підсистемами обробки зображень та 
візуалізації даних. Вона містить більше 350 модулів для управління, 
обробки, аналізу та візуалізації геопросторових даних. 

Первинно створена одним з підрозділів Інженерного корпусу армії 
США (U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories – USA-
CERL, 1982-1995) як засіб по управлінню природними ресурсами для 
військових потреб, GRASS розвинулась в потужний інструмент з широким 
колом прикладних застосувань в багатьох сферах наукових досліджень. В 
1997 розвитком зайнявся Університет Бейлора (Техас), після цього проект 
перейшов до Університету м. Ганновер (Німеччина), де 1998 було відкрито 
перший європейський веб-сайт GRASS. Команда розробників GRASS 
значно розширилась і стала мультинаціональною. В 2001 році веб-сайт 
GRASS переходить до Центру наукових і технологічних досліджень (The 
Center for Scientific and Technological Research – ITC-irst), м. Тренто 
(Італія). З 2008 року веб-інфраструктурою GRASS (сайт, листування, 
тестування) опікується OSGeo. 

На сьогоднішній день GRASS успішно використовується в 
академічних та комерційних колах по всьому світу, а також багатьма 
державними агенціями, включаючи NASA, NOAA, USDA, USGS, CSIRO, 
Службою національних парків США, Бюро переписів США та багатьма 
іншими компаніями, що займаються консалтингом в сфері управління 
довкіллям та природними ресурсами. 

ILWIS Integrated Land and Water Information System [13] – настільна 
ГІС, що охоплює повний спектр процедур обробки ДДЗ, геопросторового 
аналізу та цифрового картографування. Це ПЗ є легким для вивчення і 
використання, оскільки забезпечене он-лайн допомогою, вичерпними 
підручниками для прямого використання в межах повноцінного 
навчального курсу, а також 25 прикладами здійснення конкретних 
досліджень в різних сферах. 

Історія цього проекту почалась 1984 р., коли Міжнародний інститут 
геоінформатики та спостережень за Землею (International Institute for Geo-
Information Science and Earth Observation – ITC), Нідерланди, отримав 
грант на дослідження, які дозволили б покращити управління земельними 
та водними ресурсами в країнах, що розвиваються. ITC вирішив 
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сконцентрувати кошти і зусилля в межах одного міждисциплінарного 
проекту по створенню ГІС, яка стала б інструментом здійснення 
досліджень по вивченню особливостей землекористування та управління 
річковими басейнами. Наприкінці 1988 було реалізовано першу версію 
ILWIS, яка протягом наступних 15 років розроблялась як закрите ПЗ. З 
липня 2007 року ILWIS стає ПЗ вільного доступу з відкритим вихідним 
кодом, що розвивається за підтримки Ініціативи 52°North4. 

Ключові цілі проекту ILWIS Open Source це послідовне надання 
дослідникам та розробникам ПЗ підтримуючого середовища для втілення 
сучасних тренувальних компонентів, інструментів наукового аналізу та 
сервісної підтримки, що може використовуватись в освітніх, 
дослідницьких або консалтингових проектах. 

LandSerf [11,14] – ГІС вільного доступу, створена для візуалізації та 
аналізу статистичних поверхонь. Основними напрямками застосування є 
візуалізація ландшафтів, геоморфологічний аналіз, конвертація 
різноманітних файлових форматів, створення карт, археологічне 
картографування та аналіз, моделювання статистичних поверхонь тощо. 
LandSerf здатен працювати на будь-якій платформі, що підтримує 
середовище Java (Windows, MacOSX, Unix, Linux тощо). 

Даний проект є результатом індивідуальної роботи дослідника з 
London City University Джо Вуда, який почав займатись його розвитком в 
середині 90-х рр. під час написання докторської дисертації, присвяченій 
геоморфологічній характеристиці цифрових висотних моделей, а 1999 р. 
випустив перший загальнодоступний реліз. За умовами поширення дане 
ПЗ постачається безкоштовно, без надання гарантій, вихідний код та вся 
документація залишається власністю розробника, але при цьому 
дозволяється робити копії для власних потреб або в освітніх цілях, не 
здобуваючи при цьому матеріального зиску. 

На сьогоднішній день це ПЗ користується активним попитом в 
європейських країнах, кількість його завантажень стабільно зростає (за 
останніми даним – більше 1 000 завантажень на місяць), потенційні 
користувачі забезпечені вичерпною документацією та консультативною 
он-лайн підтримкою, що робить програму зручною в освоєнні та 
використанні. 

QGIS Quantum GIS [8,15] – ГІС з відкритим вихідним кодом, що 
підтримує численні векторні, растрові формати та файли баз даних. Дана 
ГІС дозволяє візуалізувати, управляти, редагувати та аналізувати 
різноманітні види геопросторових даних і створювати якісний 
картографічний матеріал. 

Проект QGIS офіційно розпочався в травні 2002 року, коли 
стартувало створення вихідного коду. Ідея ж його виникла у лютому 2002 
року: розробник Гарі Шерман почав шукати ГІС-в’юер для Linux, який був 
                                                 
4 http://52north.org – 52°North Initiative for Geospatial Open Source Software GmbH – міжнародна 
дослідницька компанія основна місія якої це просування, розвиток та прикладне застосування вільного 
геопросторового ПЗ з відкритим вихідним кодом для наукових досліджень, освіти та практичного 
застосування 
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би досить швидким і дозволяв зберігати та управляти різними форматами 
даних. Спочатку проект QGIS був розміщений на SourceForge5, тепер цим 
проектом з багатонаціональною командою розробників опікується OSGeo. 

Сьогодні QGIS активно розвивається, як за рахунок ініціативної 
роботи світової спільноти, так і завдяки донорській фінансовій підтримці. 
Однією з «родзинок» цього проекту є тісна інтеграція з GRASS, що 
виражена в особливостях постачання (можливість одночасної спільної 
інсталяції), взаємоконвертованості форматів, додаткових об’єднуючих 
модулях. 

SAGA System for Automated Geoscientific Analyses [17] – ПЗ ГІС з 
відкритим вихідним кодом, яке є результатом об’єктно-орієнтованого 
моделювання на С++. Дана настільна ГІС успішно комбінує в собі широкі 
можливості управління та аналізу растрових, векторних та атрибутивних 
даних. 

Ідея розробки SAGA виникла наприкінці 90-х рр. під час роботи над 
декількома дослідницькими проектами Відділення фізичної географії 
університету м. Гьоттінген. Дослідження концентрувались в основному на 
аналізі растрових даних, а саме цифрових висотних моделей з метою 
прогнозування властивостей ґрунту, динаміки фізико-географічних 
процесів пов’язаних з рельєфом, а також деяких кліматичних параметрів. 
Це потребувало розробки і втілення багатьох нових методів 
геопросторового аналізу та моделювання. З метою забезпечити 
ефективний і стабільний розвиток проекту в травні 2005 було створено 
неприбуткову організацію, яка отримала назву Асоціація користувачів 
SAGA (SAGA User Group Association), одним з основних завдань якої є 
організація регулярних зборів користувачів – перша така зустріч відбулась 
у липні 2006 р. в межах Конференції та виставки з прикладної 
геоінформатики у м. Зальцбург, Австрія. 2007 року центр розвитку SAGA 
перемістився до Відділення фізичної географії університету м. Гамбург. 

Проект SAGA динамічно розвивається, здобуваючи прихильників по 
всьому світу завдяки наявності широкого спектру інструментів – остання 
стабільна версія містить більше 300 модулів, деякі з них виконують досить 
прості операції, але більшість призначено саме для високоточного 
наукового геопросторового аналізу. 

Первинна функціональність Відкритих ГІС визначається їх 
здатністю підтримувати найбільш поширені формати растрових та 
векторних даних (т.зв. інтероперабельність), що дає змогу забезпечувати 
легкий обмін даними не лише між ними самими, але і з комерційним ПЗ. 
Саме інтероперабельність є запорукою того, що більшість проектів 
зможуть знайти потенційного користувача і дозволять йому легко 
маніпулювати даними, навіть якщо у нього виникне потреба змінити ПЗ. 

На сьогоднішній день можливість обміну даними для більшості 
Відкритих ГІС забезпечує наявність спеціальної імпорт-експортної 

                                                 
5 http://sourceforge.net – SourceForge інтернет-портал, який інтегрує інформацію по проектам Open Source 
в різних галузях 
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бібліотеки GDAL/OGR, яка складається з двох структурних частин: GDAL 
(Geospatial Data Abstraction Library)6 – бібліотека для роботи з растровими 
географічними форматами даних, яка надає ПЗ, що її використовує, єдину 
узагальнену модель для всіх підтримуваних форматів файлів даних 
(близько 40 форматів); OGR (Simple Features Library)7 – пов’язана з GDAL 
бібліотека, що надає аналогічні можливості для роботи з векторними 
географічними форматами даних. 

Обидві ці бібліотеки постачаються OSGeo, як проект з відритим 
вихідним кодом, причому вони можуть функціонувати як самостійне ПЗ з 
численними додатковими функціями по управлінню геопросторовими 
даними, так і бути інкорпорованими до ПЗ ГІС (напр., GRASS, SAGA, 
QGIS тощо). Крім того, вони дозволяють маніпулювати даними з метою 
представлення у різних системах координат (проекціях та датумах) – ця 
функція реалізується за допомогою бібліотеки PROJ.48 (Cartographic 
Projections Library). Нижче подано інформацію щодо основних форматів, 
які підтримуються GDAL/OGR та можливостей їх географічної прив’язки 
(Табл. 1). 

Такі експортно-імпортні можливості знімають «прив’язаність» лише 
до одного виду ПЗ ГІС і значно розширюють потенціал використання 
специфічних функцій і модулів, які наявні в різних програмних продуктах. 
Результатом цього є розширення і удосконалення аналітичного 
інструментарію геопросторових даних, що використовується сучасною 
фізико-географічною наукою. У табл. 2 подано порівняльну 
характеристику описаних вище Відкритих ГІС, яка дозволяє оцінити 
потенціал їх використання в науково-дослідній роботі. 

Таким чином, очевидно, що найбільш широкі можливості для 
фізико-географічного аналізу надають GRASS, ILWIS та SAGA, хоча така 
порівняльна характеристика зосереджується лише на базових функціях і 
детально не розглядає їх ключові складові. Так, наприклад, GRASS та 
ILWIS пропонують досить якісні алгоритми для проведення керованої 
класифікації ДДЗ, а в SAGA на наш погляд такий аналіз дещо 
ускладнений. В той самий час LandSerf має найбільш розвинені 
інструменти для проведення морфометричного аналізу. Крім того, хоча 
SAGA і дозволяє компонувати карти, їх вихідна якість є набагато нижчою, 
ніж, наприклад, в QGIS, яка призначена для створення високоякісного 
картографічного матеріалу як в цифровому, так і в аналоговому варіанті. 

Висновки і перспективи. Галузь Відкритих ГІС перебуває в 
постійному розвитку і стосується не лише питань, пов’язаних з розробкою 
безкоштовного програмного продукту. Ця сфера інтегрує в собі проблеми 
подальшого розвитку геоінформатики, освіти в галузі географії та ГІС, 
доступу до Відкритих Даних (ініціатива Open Access). Таке проблемне 
спрямування пов’язане з тим, що будь-який вид людської діяльності так чи  

 

                                                 
6 http://www.gdal.org/ 
7 http://www.gdal.org/ogr/ 
8 http://trac.osgeo.org/proj/ 
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Таблиця 1 - Основні географічні формати даних, що підтримуються 
бібліотекою GDAL/OGR 

Растрові формати GDAL Векторні формати OGR 

формат ство-
рення 

при-
в’язка 

розпізна-
вання по 

замовчанню 
формат ство-

рення
при-
в’язка 

розпізна-
вання по 

замовчанню 

Arc/Info 
ASCII Grid + + + 

Arc/Info 
Binary 

Coverage 
– + + 

Oracle Spatial 
GeoRaster + + – 

Arc/Info 
.E00 

(ASCII) 
Coverage 

– + + 

GRASS 
Rasters – + – 

ESRI 
Personal 

GeoDatabase 
– + – 

Golden 
Software 
Surfer 7 

Binary Grid 

– – + ESRI 
ArcSDE – + – 

TIFF/GeoTIF
F (.tif) + + + ESRI 

Shapefile + + + 

Erdas Imagine 
(.img) + + + GRASS – + – 

ILWIS Raster 
Map  + + + KML + + + 

USGS ASCII 
DEM (.dem) + + + MapInfo File + + + 

 
Таблиця 2 - Порівняльна характеристика деяких Відкритих ГІС 

                                                                                  ПЗ ГІС 
 
Функціональні 
особливості G

RA
SS

 

IL
W

IS
 

La
nd

Se
rf

 

Q
G

IS
 

SA
G

A 

1. Введення, попередня обробка і збереження даних 
1.1. Підтримка растрової моделі даних + + + + + 
1.2. Підтримка векторної моделі даних + + + + + 
1.3. Прив’язка картографічних матеріалів + + + + + 
1.4. Цифрування вихідних картографічних матеріалів + + + + + 
1.5. Зміна проекції + + + + + 
1.6. Підтримка реляційної моделі організації атрибутивних 
даних + + + + + 

2. Геопросторовий аналіз і моделювання 
2.1. Функції роботи з базами даних + + + + + 
2.2. Формування і редагування геопросторових даних + + + + + 
2.3. Картометричні функції + + – + + 
2.4. Створення моделей поверхонь та аналіз растрових 
зображень + + + – + 

2.5. Цифрове моделювання та аналіз рельєфу + + + – + 
2.6. Аналіз ДДЗ + + – – + 
3. Візуалізація даних 
3.1. Картографічна візуалізація + + + + + 
3.2. Віртуально-реальнісні зображення + – + – + 
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інакше пов’язаний з просторовими аспектами, крім того – якісні 
географічні дані, вільний доступ до них та ефективні інструменти 
географічного аналізу дозволять скоординувати політику 
природокористування на основних ієрархічних рівнях. В якості висновків 
варто зосередити увагу на наступному: 

Відкриті ГІС являють собою перспективний інструмент для 
забезпечення фізико-географічних досліджень, оскільки поєднують 
фінансову доступність з ефективними алгоритмами наукового 
геопросторового аналізу; 

Вибір конкретного програмного продукту залежить від специфіки 
дослідження і вимагає проведення ґрунтовної порівняльної 
характеристики. В перспективі цікавим є детальне дослідження окремих 
функціональних блоків (таких наприклад, як аналіз ДЗЗ в GRASS, ILWIS 
та SAGA або морфометричний аналіз в GRASS, SAGA та LandSerf); 

Ефективним є використання вищеописаного ПЗ в освітніх цілях, 
оскільки більшість Відкритих ГІС забезпечені якісними навчальними 
матеріалами, тренувальними даними. Крім того, студенти можуть 
працювати з ними не лише в комп’ютерному класі, але у разі потреби 
вільно встановлювати та вивчати самостійно, що дозволить закріпити 
здобуті навички на практиці; 

В даній статті розглянуто лише повноцінні ГІС, але не слід забувати, 
що окрім них у вільному доступі знаходиться значна кількість окремих 
аналітичних модулів та інструментів, які можуть слугувати доповненням 
до комерційного ПЗ; 

І насамкінець, розвиток подальших досліджень в цьому напрямку 
може стосуватись питань Відкритих геопросторових даних (ДДЗ та 
цифрових висотних моделей зокрема), що з успіхом можуть 
використовуватись в науково-практичних цілях. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВІЙСЬКОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
          Ключові слова: військова діяльність, екологічне лихо, транскордонні забруднення 
ландшафтів, мінімізації екологічних збитків. 
 

Актуальність теми. Останнім часом усьому світові стало відомо не 
лише про величезні бюджетні витрати, пов’язані з військовою діяльністю, 
але й про величезну шкоду, якої завдають військові природному 
середовищу. Війни завжди були екологічним лихом. Але раніше це було 
лихо регіонального масштабу, а нині всесвітнього. Після оволодіння 
ракетно-ядерною технікою виникнення сучасної світової війни загрожує 
повним знищенням усього живого на нашій планеті. На військові цілі 
людство витрачає величезні кошти (в 12,5 разів більше, ніж на охорону 
здоров’я, в 15 разів більше, ніж на освіту), які можна було б використати 
для поліпшення життя сотень мільйонів людей, що недоїдають, не 
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одержують медичної допомоги, п’ють забруднену воду й мешкають у 
жахливих умовах. За повоєнні роки людство витратило на військові 
справи й озброєння понад шість трильйонів доларів.  

Стан проблеми. Аналізуючи потреби військових колишнього СРСР 
у природних мінеральних ресурсах під час другої світової війни, геолог 
акад. О. Ферсман підрахував, що для забезпечення функціонування 300 
дивізій (близько 6 млн. чоловік) за рік потрібно було виробляти близько 
30 млн. т заліза і сталі, 250 млн. вугілля, 25 млн.т нафти, 10 млн. т 
цементу, 2 млн. т марганцю, 20 тис. т нікелю, 10 тис т вольфраму та 
багато інших металів. У розвинених країнах до 3 % території відводиться 
для військових потреб, і це переважно родючі землі або лісові масиви. В 
усьому світі військовими зайнято біля 42 млн. га суші [4]. У всі часи 
військові шкодили природі, винищували матеріальні та людські ресурси 
супротивників. Це відбувалося під час нашестя гунів, монголо-татарів, 
середньовічних і сучасних воєн. Наслідки воєн жахають. За 40 повоєнних 
років у всьому світі лише в локальних війнах загинуло близько 20 млн. 
чоловік, в другій світовій війні — близько 66 млн. чоловік. Тільки на 
землях Індокитаю залишилося близько 400 тис. американських бомб і 2 
млн. снарядів, сотні тисяч воронок від вибухів, тисячі тонн залишків від 
вибухів речовин, пального, продуктів горіння, осколків, зруйнованої 
техніки, тисячі гектарів мертвої землі, де все живе було знищено 
сильнодіючою отруйною речовиною «ейджент оранж». Цієї отрути (дуже 
токсичний дефоліант – арборицид) було розпилено над лісами та полями 
В'єтнаму близько мільйона літрів. Вимерла не лише флора, загинули тисячі 
жителів, а відновлення екосистем можливе лише через десятки років. Від 
«ейджент оранж» постраждало більше 2 млн. чоловік, зокрема й самі 
американці. Ця речовина стала причиною збільшення генетичних і 
соматичних аномалій новонароджених, пошкоджень багатьох органів 
дорослих людей. Страшної сили бомбардування (бомби масою 6,8 т) 
лісів, полів, дамб майже повністю знищували природне середовище. 
Загальна кількість вибухових речовин, які американці використали за сім 
років війни в Індокитаї, еквівалентна 450 «хіросімським атомним бомбам». 
На цю землю було скинуто в три рази більше бомб, снарядів й інших 
боєприпасів, ніж усіма країнами, що воювали в 1941–1945рр. Важко 
уявити, які були б наслідки використання німцями в другій світовій війні 
всіх хімічних отруйних речовин, що вони встигли виробити (бл. 
300 тис. т). 

Але набагато страшніше лихо могло б трапитися, якби стали вживати 
ядерну зброю. Вчені підрахували, що після обміну ядерними ударами 
потужністю 5 000 — 10 000 Мт одразу загине від 300 млн. до 1 млрд. 
чоловік, стільки ж буде тяжко поранених, а ті, що залишаться живі, 
одержать такі дози радіації, що будуть вмирати тяжкою смертю, виникнуть 
нові хвороби, зміниться клімат на всій планеті, швидко почне необоротно 
деградувати вся біосфера [4]. Усьому світові нині стали відомі тяжкі 
економічні, моральні та загальноекологічні втрати, яких зазнали 
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Афганістан, колишній СРСР і сусідні країни в результаті сумнозвісної 
війни, що, практично, не закінчилася ще й досі. Це не лише сотні тисяч 
загиблих і скалічених людей, це жахливо понівечена Земля, виведені на 
довгі роки з ладу господарство й економіка, понівечені локальні та 
регіональні екосистеми. 

А хто підрахує збитки, яких зазнала біосфера планети від палаючих 
протягом восьми місяців 700 потужних нафтових свердловин Кувейту, 
навмисне підпалених спецслужбами Саддама Хусейна? Який внесок вони 
зробили в розвиток парникового ефекту, руйнування озонового шару 
земної кулі, збільшення кислотних дощів? І знову США готується до 
агресії проти Ірану. 

Наведемо ще кілька фактів, що висвітлюють роль військових у 
виснаженні природних ресурсів планети. Вже згадувалося, що 
військовими об’єктами виводяться з користування великі площі 
земельних ресурсів, лісів, акваторій Світового океану, які дорівнюють 
площам середніх європейських країн. Крім того, мілітаристична економіка 
споживає величезну кількість мінеральної сировини, енергії, палива, 
металів. Так, лише один середній танк витрачає на 1 км 45 л пального, 
реактивний винищувач — 900 л/хв., бомбардувальник — біля 7 т/год., а 
великий бомбардувальник — до 14 т/год. Бригада танків (350 штук) 
потребує близько 2,3 тис. т пального на день. 

Важко уявити, скільки пального було витрачено військовою 
технікою за повоєнні роки. Адже загальна чисельність військових у світі – 
близько 26 млн. чоловік. У їх розпорядженні понад 2125 тис. танків, 225 
тис. літаків. Загальні витрати військових у світі, за даними ООН, сягають 
один трильйон доларів на рік. У колишньому СРСР майже 40 % загального 
споживання національного продукту йшло на військові потреби – з 11,8 
мли т бензину військова техніка споживала понад 2 % (майже 1,5 млн. т). 
А скільки шкоди людству, біосфері планети завдали наземні, підземні та 
підводні випробування атомної зброї військовими США та Франції в 
Тихому океані на мальовничих атолах Бікіні, Еніветок, Муруроа, в преріях 
штату Невада та ін., колишнього СРСР у Казахстані, Якутії, на Новій 
Землі, Китаю в пустелі Гобі та ін. З 1945 по 1981 р. у світі було 
здійснено 1 315 ядерних вибухів (683 – США, 468 – колишній СРСР, 
решту – Франція, Китай, Англія). Лише у води океану під час цих вибухів 
було викинуто близько 2 т високоактивних і довгоживучих продуктів 
розпаду від підводних і надводних вибухів, а також майже 4 т – від 
наземних. Величезна кількість продуктів розпаду, що надійшла в 
атмосферу, осідає ще й досі в усіх куточках земної кулі. Не менше лиха 
біосфері заподіяли й ще заподіють захоронення радіоактивних 
відходів виробництва, відпрацьованих атомних реакторів з АЕС, 
атомоходів, підводних човнів, зокрема колишнього СРСР (Карське, 
Баренцеве моря поблизу Нової Землі, де дуже недбало затоплено 12 
атомних реакторів та сотні тонн радіоактивного бруду— 11 тис. 
контейнерів).  
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Результати досліджень. Найновіші геофізичні дослідження й аналіз 
наслідків ядерних вибухів свідчать, що вони можуть спричинювати 
землетруси, пошкоджуючи земну кору на великих відстанях і зумовлювати 
розвиток великих тектонічних тріщин. Наприклад, підземний ядерний 
вибух у штаті Невада (США) та сильний землетрус у Гватемалі, коли 
загинули десятки тисяч людей (1976 р.), випробування французами 
потужного ядерного заряду а атолі Муруроа й сильний землетрус у 
Мексиці (1985 р.). Ці землетруси сталися через лічені хвилини після 
ядерних вибухів. Велику небезпеку становлять бактеріологічна та хімічна 
зброя, арсеналами якої теж володіють військові. На щастя, нещодавно 
міжнародним співтовариством прийнята й підписана більшістю країн світу 
угода про заборону та знищення хімічної й біологічної зброї. Уперше 
трагічні наслідки від вживання хімічної зброї – хлорного газу – люди 
побачили під час першої світової війни, в районі французького міста Іпра – 
5 тис. загиблих від синьо-зеленого туману. Всього тоді від газів, які 
застосовували проти росіян і французів німці, постраждало понад 1 млн. 
чоловік, загинуло близько 100 тис [4].  

У наукових публікаціях з'явилися навіть нові терміни, пов’язані з 
навмисним винищенням природи військовими («біоцид», «екоцид», 
«екологічна війна»), коли має місце не лише знищення живої сили ворога, 
а й затоплення територій, отруєння сільськогосподарських угідь, 
спричинення дощів (шляхом закидання в хмари з літаків 
дрібнодисперсних йодистих сполук срібла, свинцю), аварії на 
промислових підприємствах, внаслідок яких накопичуються шкідливі 
речовини тощо, тобто завдання дуже великої шкоди природі з метою 
економічного послаблення ворога, винищення його за допомогою 
організації природних катастроф.  

Не можна не згадати ще про один жахливий факт, який став 
широко відомим людству останнім часом. Це розробка таємними 
військовими лабораторіями (і навіть цілими інститутами) різних 
психотропних препаратів і засобів фізико-хімічних, електромагнітних та 
ін.) для обробки, пригнічення й зміни психіки людей. Результати 
лабораторних і, за повідомленням засобів масової інформації, не лише, 
лабораторних експериментів по застосуванню цих засобів свідчать, що вже 
винайдено можливості, препарати, устаткування, які дозволяють масово 
впливати на психіку людей, підкоряючи їх волю й примушуючи 
виконувати які завгодно накази. Цей вид зброї — найбільш антилюдський 
та протиприродний.       

Техногенний вплив на біосферу завдають військові заводи в усьому 
світі. У нас вони знаходяться в Жовтих Водах, Дніпродзержинську, 
Києві, Павлограді, Житомирі та багатьох інших містах, отруюючи 
важкими металами повітря, води, ґрунти, людей. Такий же стан 
спостерігається й у повністю мілітаризованих містах Росії (Томськ-7, 
Челябінськ-6, Арзамас-16, Красноярськ-45), де виробляють ядерну зброю. 
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Велику небезпеку становлять аварії на військових базах і полігонах, які 
неодноразово мали місце, зокрема й в Україні [4].  

Вплив наслідків військового конфлікту в бувшій Югославії на стан 
міжнародної екологічної безпеки. Ніколи ще до цього в історії військових  
конфліктів не застосовувалися такі масовані бомбардування промислових і 
хімічних об’єктів, як це спостерігалося в Югославії.  

 Атмосферне повітря. Цілком очевидно, що наслідки військових дій 
у Югославії не обмежуються її державними кордонами. Як повідомили 
грецькі фахівці, НАТОвські бомби забруднили атмосферу семи країн. 
Зафіксовано підвищення рівня токсичних речовин в атмосфері Греції, 
Албанії, Македонії, Італії, Австрії, Угорщини. Хмари, що переносять 
забруднювачі, було зафіксовано над Бухарестом  і навіть у Фінляндії [6].  

Екологи відзначають, перенесення бенз(а)пірену і сажі вже 
спостерігалися над значною частиною Болгарії, Румунії, Сербії, в кількох 
районах Західної України, Білорусі, Польщі та Прибалтики, а в північній 
Греції та Македонії забруднення повітря діоксином перевищувало 
допустимі рівні у 15-20 разів. Концентрації діоксинів і фуранів, ПБФ у 
північній частині Греції протягом 6-10 квітня 1999 р. становили 10-25 
мг/м3 (найвищою вона була 8 квітня), і 18-20 квітня – 12-20 мг/м3, що 
пов’язано з операцією «Союзницька сила». Споживання їжі з діоксином 
призводить до генетичних відхилень мозку, інших спадкових захворювань.  

У повіті Тіміш (Румунія), що на заході країни, вміст двоокису сірки, 
азотної й аміачної кислот у повітрі перевищував допустимі норми у 10 
разів. У повітряному басейні Болгарії не зареєстровано істотних відхилень 
від норм. Болгарія має спільний кордон з Югославією, але не з Косово, 
отже, проблема біженців не виникала. І лише географічне розташування 
країни (нижня течія Дунаю), роза вітрів, що превалює (Болгарія 
знаходиться на навітряній стороні), можуть призвести до несприятливих 
екологічних наслідків [5].  

У повітрі Македонії виявлено підвищення радіоактивності у 8 разів 
(у порівнянні зі звичайними концентраціями). Але ці величини визнано в 
межах допустимого максимуму за стандартами Європейського Союзу. 

На відміну від ядерних вибухів, які одразу завдають масові ураження 
та збитки, використання зброї зі збідненим ураном призводить до 
довгострокового негативного впливу на людину і навколишнє середовище. 
Але офіційний представник міжнародних миротворчих сил КФОР, 
відповідаючи на запитання про використання союзниками збідненого 
урану, сказав: «Ми не маємо права публікувати інформацію щодо того, 
коли і де було застосовано бомби зі збідненим ураном» [10].  

Все це означає, що життя людини й інших живих істот на 
величезному просторі Південної Європи тривалий час знаходитиметься під 
загрозою (період піврозпаду збідненого урану – 4,5 млрд. років) [9]. 
Оскільки північно-західні вітри найбільше властиві для регіону бувшої 
Югославії, то забруднення збідненим ураном можуть зазнати Угорщина, 
Німеччина, Хорватія, Боснія, Албанія, Македонія і Греція. Після початку 
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бомбардувань бувшої Югославії літаками НАТО радіація в повітряному 
просторі Македонії збільшилася у вісім разів. Зокрема, за повідомленнями 
Державного інституту захисту здоров’я країни, вміст урану в повітрі над 
Скоп’є досяг майже 2 мілібекерелей на кубометр. Македонські вчені 
передали проби і дані досліджень вмісту урану в повітрі колегам з 
Національного центру по радіобіології й радіаційному захисту Болгарії. 
Софійські фахівці також підтвердили підвищений вміст урану в цих 
пробах, хоча сьогодні загальний гамма-фон у їхній країні перебуває в 
допустимих межах [5].  

 Водні ресурси. Забруднення річок Сербії негативно вплинуло на стан 
екологічних систем сусідніх країн, що знаходяться в низов’ях їхньої течії. 
Найбільш небезпечні екологічні наслідки можуть бути зафіксовані в 
Румунії, Болгарії та Україні – країнах, що розташовані нижче за течією 
Дунаю. Румунські екологи вважають, що екологія Дунаю перебуває в 
критичному стані через натовські бомбардування бувшої Югославії. На 
ділянці Дунаю від Молдови Веке до Залізних Воріт-1 вміст важких металів 
і фенолу у воді зріс удвічі, цинку – у 55 разів. У водах Дунаю нафта 
фіксувалася в допустимих концентраціях, фенол часто перевищував 
допустимі концентрації, важкі метали (мідь, хром, кадмій) вдвічі 
перевищили максимально допустимі концентрації [6]. 

Забруднення річок, що впадають у Чорне, Егейське та Адріатичне 
моря, може призвести до загального забруднення морської води. Улови 
італійських рибалок із початку бомбардувань бувшої Югославії 
зменшилися на 70%. Завдана їм шкода така велика, що уряд Італії був 
змушений терміново виділити компенсацію рибній галузі країни у 
розмірі 40 млн дол. США. Внаслідок того, що в Македонії знайшли 
притулок понад 250 тис. біженців з Косово, основною загрозою для водних 
ресурсів країни стали стічні води з їхніх таборів. За час біженської кризи 
кількість стічних вод з таборів досягла 663 900 м3. Більшість таборів для 
біженців розміщено у захисній зоні карстового гідроресурсу Рашче, який є 
джерельною частиною Жеденського підземного басейну, що оцінюється 
приблизно у 3 270 ×  106 м3 води. Це джерело питної води має неоціненне 
значення для міста Скоп’є та навколишніх населених пунктів, що 
загострювало і без того напружену ситуацію [2].  

Величезна кількість біженців, що оселилися в Албанії, мала значні 
проблеми з водою. Недостатнє очищення стічних вод, а іноді і його повна 
відсутність у таборах біженців виявилися ще однією загрозою здоров’ю 
населення й екології.  

Грунти та земельні ресурси. Екологічні наслідки бомбардувань 
НАТО по території Югославії завдали всьому Балканському регіону й 
прилеглим країнам непоправних економічних збитків на найближчі 15-20 
років. Вважається, що вже найближчим часом постане необхідність 
ретельного контролю сільськогосподарських продуктів, вироблених не 
тільки у Сербії, але й у сусідніх країнах.  
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У результаті забруднення атмосфери і «кислотних дощів» тільки в 
Румунії (повіт Тіміш) завдано збитків зерновим і овочевим культурам, 
фруктовим садам на площі понад 30 тис. га. На початку червня 1999 р. над 
територією Угорщини на Національний парк Хортобад несправний 
НАТОвський літак-заправник злив 43 т пального [1, 7].  

Для Македонії основною ідентифікованою загрозою є порушення 
ґрунтів таборами біженців. Внаслідок Косовської кризи Республіка 
Македонія на своїй території розмістила понад 250 тис. біженців з Косово, 
хоча за своїми можливостями спроможна була влаштувати лише 20 тис. 
Македонія під час кризи у Косово перевищила свої можливості майже у 
12,5 раза. Біженці у країні становили понад 12,5% від населення держави, 
яке дорівнює близько 2 млн чоловік. Для прийому біженців у Македонії 
було споруджено табори: Блаце, Стенковец, Радуша, Бояне, Непроштено, 
Сенокос і Чегране, загальною площею 98,1 га. Існування таборів для 
біженців мали опосередкований вплив на довкілля країни.  

Оскільки Албанія має дуже мало сільськогосподарських угідь, одним 
із основних чинників негативного впливу військового конфлікту було 
будівництво таборів біженців на орних землях. У результаті сотні гектарів 
ґрунту виведені зі сфери господарської діяльності. Значний приплив 
біженців завдав відчутних збитків територіям, що охороняються, у західній 
частині Албанії вздовж Адріатичного узбережжя. Контроль 
трансграничного забруднення практично не здійснювався, оскільки 
відсутні сучасні засоби виміру. Табори біженців завдали шкоди родючим 
ґрунтам, національним паркам, заповідним територіям.   

 Транскордонне забруднення. На відміну від аерозольної міграції 
токсинів, існує ще так звана інверсійна міграція. При масштабних і 
тривалих пожежах стовп гарячого повітря проникає в стратосферу. 
Затиснута між двома холодними шарами повітря парогазова суміш може 
тривалий час переміщуватися і заздалегідь передбачити, в якому місці 
земної кулі відбудеться її осідання на ґрунт, практично неможливо.  

Ще один серйозний наслідок війни у бувшій Югославії – це 
зменшення вмісту озону в атмосфері на 8-10% порівняно з 1998 р. 
Кількісний аналіз даних супутника Earth Probe/TOMS показав, що з 
початку квітня 1999 р. над районом Косово з’явилося утворення, що 
умовно називають озоновою «міні-дірою». За супутниковими даними, у 
цьому районі у 1998 р. ніяких ознак такого утворення не було. Озонова 
діра, за спостереженнями спеціалістів, переміщується, в основному, на 
схід, але її переміщення в інших напрямках також допускається. Тому 
розглянуте екологічно небезпечне явище може загрожувати всім країнам 
Північної півкулі [10]. 

Висновки. Наведені дані свідчать про те, що екологічною 
«жертвою» дій блоку НАТО стала не тільки Югославія, але і ряд суміжно-
прилеглих країн. Географічне розташування цих країн визначило ступінь 
їхнього водного, повітряного і грунтового забруднення. Небезпечну, 
більшою чи меншою мірою, екологічну ситуацію, що створилася, можна 
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пом’якшити лише при негайному проведенні санації та похованні зібраних 
токсикантів. Інакше наслідки війни матимуть тривалий згубний вплив як 
на людей, так і на навколишнє середовище. На жаль, існуюча нині 
інформація, необхідна для проведення детального аналізу загроз та оцінок 
ризиків, на які наражається населення, що мешкає на забруднених 
територіях внаслідок бомбардувань Югославії, є неповною, суперечливою 
і, можливо, однобічною. Проте, проведений аналіз щодо ведення 
військових дій та результатів їхнього впливу на екологію Югославії та 
сусідніх з нею держав дозволив зробити деякі висновки. 

1. Нанесення бомбових ударів по екологічно небезпечних об’єктах 
бувшої Югославії державами НАТО супроводжувалося порушенням 
положень Концепції про вплив на навколишнє середовище 1977 р., а також 
цілої низки інших міжнародних конвенцій і міжнародних декларацій, які 
обмежують завдання збитків довкіллю внаслідок військових дій (Всесвітня 
хартія природи 1982 р., Стокгольмська декларація щодо охорони 
навколишнього середовища 1972 р., Конвенція про Всесвітній спадок 
1972 р., Додатковий протокол І до Женевської конвенції 1949 р., що 
стосується захисту жертв міжнародних військових конфліктів). 
Застосування будь-якого типу зброї (навіть тієї, що не має чітко вираженої 
«екологічної» спрямованості) може призвести до руйнації екології регіону, 
де відбувається конфлікт. 

2. Цілеспрямоване бомбардування екологічно небезпечних об’єктів, 
у наслідок яких були знищені промислові зони Белграда, Нові-Сада, 
Крагуєваца, Ніша, Панчево, Чачака, Кралєво, Валєво, Приштіни, Вранє, 
Крушумлії, Косовсько-Митровіци, Крушеваца, Кули, Гнилане, Сремсько-
Митровіци та інших міст, і зростаючі при цьому масштаби ураження 
довкілля призводить до того, що локальні воєнні дії переходять у фазу 
масштабної екологічної війни.  

Екологічні катастрофи воєнного характеру мають негативні наслідки 
не тільки для країни, на яку напали, а також для країн, що не беруть участі 
у конфлікті, і нарешті, для самого агресора. 

3. Очевидно, що нині гостро постала необхідність розробки окремого 
положення в Концепції екологічної безпеки України, яка є складовою 
національної безпеки. В ній необхідно визначити способи та форми 
взаємовідносин держав при розв’язанні конфліктних ситуацій, зокрема у 
випадку застосування зброї. Тому, вивчення впливів на навколишнє 
природне середовище існуючих військових об’єктів, має стати важливим 
завданням для нашої держави.  

Чи є спосіб зменшити екологічне лихо, заподіяне військовими? 
Фахівці вважають, що є. Для цього потрібно докласти багато зусиль і 
розуму, але вихід можливий. Це, по-перше, розширення міжнародного 
співробітництва й досягнення домовленостей про роззброєння, мирне 
співіснування, повну заборону ядерних випробувань і знищення арсеналів 
ядерної зброї, скорочення збройних сил до розумного мінімуму, 
припинення виробництва й заборону всіх видів зброї масового знищення, 
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по-друге, скорочення військ і озброєнь у найбільш конфліктних районах 
планети, зменшення кількості військових баз, припинення розробок нових 
видів озброєнь, у першу чергу психотропних засобів. 
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Постановка проблеми. Геотуризм як поняття та пов’язані з ним 

науково-прикладні й освітні аспекти стали предметом уваги науковців і 
практиків природоохоронної та туристичної діяльності в останні 10-15 
років. Геотуризм в першу чергу позиціонують як форму пізнавального 
туризму, для реалізації якої важливим є наявність атракційних геолого-
геоморфологічних територій та відповідний їх менеджмент. Серед 
головних проблем геотуризму у його широкому розумінні варто виділити 
наступні: наукові та прикладні дефініції базового терміну «геотуризм» та 
його похідних термінів, аналіз зв’язків геотуризму з іншими напрямами 
охорони і використання геоспадщини (геоконсервацією, геоохороною), 
обґрунтування виділення геопарків – природоохоронних утворень з 
провідною геотуристичною функцією. Актуальною проблемою є також 
забезпечення освітніх завдань геотуризму та підготовка фахівців 
відповідної спеціалізації. 

Дослідження проблеми. Термін “геотуризм” виник у середовищі 
геологів, які мають відношення до навчально-освітньої роботи та 
природоохоронних і туристичних установ. Цей термін має два головних 
варіанти інтерпретації: як форма пізнавального та природничого туризму 
та як прикладна галузь геолого-геоморфологічних досліджень. 
Найактивніше науково-прикладні аспекти геотуризму розвиваються у 
низці європейських країн (Німеччина, Великобританія, Італія, Польща), а 
також Австралії, США та в азійських країнах (у першу чергу в Китаї). 
Найповніше наукові дослідження та практику в галузі геотуризму 
узагальнено в монографії «Geotourism» за редакцією R.K.Dowling та D. 
Newsome (2006) та у науково-популярному часописі «GeoTurystyka», який 
видають у Польщі з 2003 року. Прикладні аспекти геотуризму знайшли 
відображення у новій формі охорони і туристичного використання 
геоспадщини – геопарках [19, 20, 34, 35, 37, 38]. У вітчизняній літературі 
саме до цієї категорії збереження та використання геоспадщини проявили 
зацікавлення науковці та практики природоохоронної справи [1, 7, 8, 10, 
27]. 

У представленій статті основну увагу акцентовано на оцінці 
існуючих дефініцій геотуризму та головних напрямах його науково-
практичних досліджень. Окремо розглянуто слабо вивчене питання ролі 
географічних наук у геотуризмі, зокрема місця та функцій 
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геоморфологічних об’єктів у створенні геотуристичних атракцій та 
формуванні геотуристичних шляхів (трас). У практичному аспекті 
проаналізовано науково-методичні та організаційні передумови 
формування геопарків в Україні.  

Вперше у вітчизняній літературі розглянуто питання освітньої 
проблематики геотуризму, зокрема, в контексті підготовки кадрів за 
спеціальністю геотуризм у вітчизняних освітніх закладах географічного 
профілю. 

Основні завдання. У представленій роботі вирішують три головних 
завдання, пов’язаних з науковими, прикладними та освітніми проблемами 
геотуризму, а саме: 

1) визначення сутності і напрямів науково-практичних 
досліджень геотуризму, а також оцінка ролі геоморфологічних об’єктів у 
структурі геотуризму; 

2) аналіз завдань і функцій геопарків – нової міжнародної 
категорії збереження і туристичного використання геоспадщини та оцінка 
можливостей їхнього створення на території України; 

3) розробка пропозицій щодо впровадження підготовки фахівців з 
геотуризму в рамках освітніх напрямів «Геологія», «Географія», «Туризм» 
на основі використання досвіду польських ВНЗ.    

Геотуризм є новим напрямом прикладних геолого-геоморфологічних 
досліджень та різновидом (формою) туристичних занять. Геотуризм має 
значний спектр дефініцій. Сучасний стан використання цього терміна 
засвідчує, що він означає передусім специфічну форму туризму. За 
визначенням T.Słomka та A.Kicińska-Świederska [32], геотуризм – це розділ 
пізнавального туризму, що грунтується на вивченні геологічних 
(геоморфологічних) об’єктів і процесів, а також отриманні від контакту з 
ними естетичних вражень.  

За іншим визначенням більш прикладного типу геотуризм – це 
популяризація і представлення геологічних умов певної території 
непрофесійним споживачам з використанням популярних видань [26]. 
Геотуризм також розглядають як форму туризму на природних територіях 
та складову екотуризму [23]. Це спеціалізована форма туризму, де 
головним фокусом уваги виступають геомісця. Ці місця можна відвідувати 
за допомогою автомобільних, піших, велосипедних і річкових трас. Багато 
вчених вважають, що геотуризм можна розуміти як нову галузь прикладної 
геології та геоморфології, що підтримує розвиток альтернативних форм 
туризму на загальносвітовому рівні. Внаслідок цього зростає роль 
геоохорони, яка таким чином набуває рівноцінного значення поряд з 
охороною живої природи [23].  

Об’єктами геотуризму у першу чергу є геологічні і геоморфологічні 
утворення, а також природні ресурси ландшафту. В геотуризмі можна 
виділити кілька складових: природні (форми, процеси) і антропогенні 
(туризм). На думку R.K.Dowling та D. Newsome [23] сюди входять такі 
природні утворення як: ландшафти, рельєф, геологічні структури, гірські 
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породи, палеонтологічні утворення. Вони часто представлені 
вулканічними формами, флювіальними ландшафтами, карстовими чи 
скельними утвореннями, мінералами. У свою чергу найчастіше об’єктами 
геотуризму стають такі процеси як гляціальні, вулканічні, річкові, 
дельтові. Основними туристичними компонентами геотуризму є: атракції 
(макро-, мезо- і мікрорівня), заклади розміщення (туристичні притулки, 
геосанаторії), туристичні траси, інфраструктура обслуговування (візит-
центри, путівники), планувально-управлінське забезпечення (охорона 
геоспадщини, органи управління). 

Розроблено модель ієрархії явищ (утворень), що представляють 
геотуристичний інтерес для конкретного туриста [23]. У першу чергу 
туристи ідентифікують ландшафти – гірські, карстові та арідні ландшафти, 
рифтові долини, уступи, де суттєву роль відіграють геоморфологічні 
чинники. Далі в ієрархії сприйняття йдуть індивідуальні форми рельєфу, 
геологічні структури, гірські породи та скам’янілості. 

У геотуризмі пропонують виділяти такі похідні терміни: 
геотуристичні об’єкти – геологічні (геоморфологічні) об’єкти, що є 
предметом зацікавлення туристів (каньйони, скелі, печери); геотуристичні 
явища – явища, пов’язані з сучасними геолого-геоморфологічними 
процесами (гейзери, еолові процеси, берегова діяльність хвиль). 
Геотуристичні об’єкти та явища становлять геотуристичні атракції [33]. 

Ще один важливий термін – геотуристичні траси, що охоплюють 
геотуристичні атракції, розміщені вздовж спеціально розробленого шляху. 
З наукових публікацій останніх років випливає, що цей термін співіснує з 
терміном “геологічні подорожі”, а для геотуристичних трас часто 
використовують термін “геотріпи” або “геомаршрути” [29]. 

Характер території і її різноманітність відіграють вирішальну роль у 
можливості розвитку геотуризму. Особливо добрі передумови для цього 
мають території з різноманітним рельєфом і геологічною будовою, 
зокрема, гори і передгір’я, більш чи менш глибоко розчленовані височинні 
території, річкові долини і каньйони, поозер’я і морські узбережжя. 

Для розвитку геотуризму важливим є добрий стан геологічних 
об’єктів та виразність і естетичний вигляд форм рельєфу. Зацікавлення 
відвідувачів може концентруватися також на підземних об’єктах як 
природного, так і штучного походження. Здебільшого, це карстові 
території з численними печерами, а також сліди давньої гірничодобувної 
промисловості. Сприятливі умови для демонстрування геологічних 
утворень, тектонічних і седиментаційних структур знаходимо як у 
природних відслоненнях (таких як скелі і скельні стінки, урвисті борти 
ярів, береги рік і потоків), так і у покинутих чи діючих кар’єрах. Тут також 
можна збирати скам’янілості, цікаві зразки порід і мінералів [19]. 

Геотуризм як туризм вцілому, має позитивні й негативні наслідки 
впливу на природне і соціокультурне середовище. Зокрема, негативними 
для природного середовища є явища графіті та ерозії порід, знищення 
окремих цінних форм, наприклад, у спелеотуризмі. У зв’язку з цим зростає 
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роль процесів планування та менеджменту геотуризму на природних 
територіях. 

У науково-методичному плані нами розглянуто проблематику 
співвідношень між складовими геотуризму (об’єкти, явища, траси) та 
цінними у науково-освітньому і естетичному плані геоморфологічними 
об’єктами. Останні можуть мати заповідний статус або бути потенційними 
об’єктами для заповідання.  

Проблематика використання геоморфологічних об’єктів у геотуризмі 
важлива для України, зокрема, гірських та височинних її територій. 
Питанням вивчення та популяризації геоморфологічних об’єктів України 
для потреб пізнавального і краєзнавчого туризму присвячена низка 
наукових і науково-популярних публікацій, а також спеціальні науково-
популярні видання (путівники). У наукових публікаціях розглядають 
рекреаційний потенціал печерних і скельних утворень [5, 7, 14, 25], а 
також дидактичні можливості низки унікальних форм – вулканічних, 
льодовикових [7, 14]. Для деяких регіонів (Українські Карпати, Полісся, 
Подільське Придністер’я, Крим) розроблено тематичні геолого-
геоморфологічні екскурсії, що є складовою частиною програм 
конференцій і семінарів [12, 22]. Значну роль у справі популяризації 
геоспадщини відіграють каталоги геологічних об’єктів [3, 4], науково-
популярні видання стосовно окремих регіонів або геолого-
геоморфологічних місцевостей [13, 17, 18, 22]. 

Цінні в науково-пізнавальному і естетичному плані геоморфологічні 
об’єкти залежно від провідної функції можуть бути потрактовані як 
природоохоронні, освітні та геотуристичні об’єкти [21]. Причому 
геотуристичні об’єкти можуть мати заповідний статус (наприклад, 
пам’ятка природи) і одночасно відповідати певним критеріям 
туристичного плану, серед них – мальовничість (натуральність), 
доступність і наявність умов для огляду, інформаційна та інфраструктурна 
забезпеченість [21, 33].  

Нижче наведено модель оцінки і типізації геоморфологічних об’єктів 
за геотуристичними критеріями (рис. 1). Методичні питання їхнього місця 
у структурі геотуризму проаналізовано за базовими підходами та 
розробками у галузі геоконсервації та геотуризму [23, 24]. Для цього 
використано типізацію цінних геоморфологічних об’єктів [6] та 
співставлено їх з головними видами занять у геотуризмі [23, 31]. У 
блоковій моделі (рис. 1) зображено структурну схему взаємовідношень між 
базовими геотуристичними поняттями (геотуристичні атракції, 
геотуристичні траси) і типами цінних геоморфологічних об’єктів. Зокрема, 
геотуристичні об’єкти геоморфологічного типу можна розділити за 
морфологією і генетичними особливостями, функціями (рис. 1).  

Як звичайно, є два різновиди заповідних форм рельєфу: одні з них 
мають пізнавально-естетичну привабливість як, наприклад, печери, скелі, 
каньйони; інші репрезентують унікальні за генезисом генетичні утворення, 
наприклад, вулканічні, льодовикові, карстові. Функціональне призначення 
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цінних геоморфологічних об’єктів можна розглядати з погляду їхнього 
потенційного використання для в геотуризмі певних видів маршрутів 
(подорожей) і конкретних груп туристів. Як свідчать науково-методичні 
розробки в галузі геотуризму [23, 32] та практика організації геотурів [22, 
31], щоразу більше акцентують на естетичній оцінці рельєфу (унікальність 
форм, композиція, фотогенічність, оглядовість, поєднання з іншими 
елементами ландшафту), а також взаємовідношеннях між формами 
рельєфу й об’єктами культурної та історичної спадщини, традиційними 
заняттями місцевого населення [2, 14, 16]. 

Щодо формування геотуристичних трас на основі цінних 
геоморфологічних об’єктів, то можна виділити такі їхні групи (рис. 1): 

• спеціалізовані освітні з відвідуванням, ознайомленням та 
вивченням унікальних власне геоморфологічних утворень, а також їхньої 
геологічної складової. Вони орієнтовані на науковців та освітньо-навчальні 
групи (студенти, школярі). Добрим прикладом організації таких 
спеціалізованих геотуристичних трас є низка національних парків світу: 
Гранд Каньйон у США [32], Столові Гори в Польщі [30], Чеський Рай [28]; 

• кваліфіковані (спелеологічний, скелелазання, водно-туристичний) 
з використанням спеціальних технік і спорядження для проходження 
атракційних форм рельєфу (печери, скелі, каньйони), де питанням пізнання 
та вивчення цих об’єктів відводять доповнювальну роль; 

• краєзнавчі з отриманням інформації про геоморфологічну 
спадщину, культурні та історичні об’єкти регіону та широким 
використанням естетично-ландшафтних оцінок для окремих 
геоморфологічних об’єктів і культурно-геоморфологічних комплексів [12, 
18, 29]. 

З розвитком геотуризму тісно зв’язане становлення геопарків. Як 
зазначає Freyetal [23], геотуризм – це рівень соціального і місцевого 
розвитку, що ґрунтується на концепції геопарку. У міжнародній 
класифікації заповідних територій в останні роки впроваджується нова 
категорія збереження геолого-геоморфологічної спадщини – геопарки. 
Геопарк – це територія з визначною геологічною спадщиною і 
розробленою програмою (стратегією) сталого розвитку. Програма 
розвитку геопарків розроблена ЮНЕСКО у співпраці з Міжнародним 
Союзом геологічних наук та урядовими інституціями і затверджена у 
березні 1999 року на ХХІХ Генеральній Конференції ЮНЕСКО. Завдання 
цієї програми – скоординувати національні та міжнародні зусилля в галузі 
збереження геолого-геоморфологічної спадщини, геотопів, геомісць, 
заповідних геологічних об’єктів. Програма Геопарків тісно 
співпрацюватиме з Центром Світової Спадщини ЮНЕСКО та 
Міжнародною мережею біосферних заповідників “Людина і Біосфера” 
(МАБ). Згідно цієї програми передбачається щороку надавати цей 
міжнародний статус 20 територіям, які відповідають критеріям нової 
міжнародної категорії збереження геоспадщини. 
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Рис. – Цінні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму  

 
Території, що претендують на включення їх у міжнародну мережу 
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мають наукову та освітню цінність, унікальний характер та рекреаційну 
привабливість; 

- одночасно об’єкти геологічної спадщини можуть мати 
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- на цих територіях розвивається геотуризм, який сприяє розвитку 
уявлення і знань людей про геоспадщину; 

- тут демонструються методи збереження та загосподарювання 
геологічної спадщини для потреб геонаукових дисциплін та розробки 
природоохоронних заходів; 

- значна увага на цих територіях повинна приділятись співпраці з 
місцевими жителями і сприяти освітньому і соціально-економічному 
розвитку громади; 

- повинен існувати менеджмент-план території геопарку, який 
сприятиме сталому соціально-економічному розвитку (як правило, 
базованому на екотуризмі); 

- геопарк повинен бути складовою частиною глобальної мережі, що 
демонструє та розповсюджує найкращий досвід стосовно природної 
спадщини та інтегрується у програми сталого розвитку. 

Геопарк, як правило, має включати об’єкти геологічної спадщини з 
винятковими геологічними, мінералогічними, палеонтологічними та 
геоморфологічними рисами. Геологічні об’єкти на території геопарку 
мають бути сполучені мережею доріг, охоронятися і відповідно 
управлятися. Геопарк зобов’язаний охороняти геологічну спадщину, тому 
недопустимим є нищення чи торгівля геологічними об’єктами.  

Однією з головних цілей, які ставлять перед собою усі геопарки, є 
покращення і розширення способів охорони, облаштування і промоції 
геологічних і геоморфологічних об’єктів, що знаходяться на їх територіях. 
З цією метою геопарки постійно експериментують, розвивають і 
поліпшують свої методи діяльності та підтримують наукові дослідження у 
різних галузях наук про Землю [35]. 

Як свідчить міжнародний досвід, геопарки створюються на основі 
існуючих природних природоохоронних територій (резервати, ландшафтні 
та національні парки) та охоронних історико-культурних місцевостей 
(парки культури, історичні центри). Зокрема, у Європі успішно функціонує 
мережа геопарків, до складу якої входять такі відомі геологічні місцевості 
як Геологічний резерват у Високому Провансі (Франція), Вулканічний 
геопарк (Німеччина), Кам’яний ліс Лесбоса (Греція), Богемський Рай 
(Чехія), Країна Динозаврів (Румунія) та інші [19].  

Питання створення геопарків в Україні уже активно обговорюється в 
наукових колах та природоохоронних організаціях. Зокрема, В.Манюк [27] 
пропонує 25 перспективних для формування геопарків території в Україні. 
Окремі геопарки обґрунтовано для Подільського та Карпатського регіонів 
[1, 7, 8, 10]. На нашу думку, найбільш придатними для формування 
геопарків є заповідники, національні природні і регіональні ландшафтні 
парки з визначною геоспадщиною.  

Виходячи з геолого-геоморфологічного різноманіття та сучасного 
стану заповідання найбільш перспективними територіями для формування 
(створення) геопарків виступають [1, 7, 8, 10, 25, 27]: у Карпатському 
регіоні – скелясті форми Бескиди (на основі національного природного 
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парку «Сколівські Бескиди» та Поляницького регіонального ландшафтного 
парку) та палеогеографічний феномен «Старуня» на Передкарпаттяі (на 
базі однойменної геологічної пам’ятки природи); у Подільському регіоні – 
рифогенні побудови Товтр (на базі природного заповідника «Медобори» і 
національного природного парку «Подільські Товтри») та каньйон Дністра 
(на базі однойменного регіонального ландшафтного парку); у Кримському 
регіоні – геолого-геоморфологічні феномени Кримських гір (на базі 
Карадазького природного заповідника та заказника Великий Каньйон 
Криму); на Побужжі – порожиста долина р. Південний Буг (на базі 
регіонального ландшафтного парку «Гранітно-Степове Побужжя»), а 
також гляціодислокації у Подніпров’ї (на базі Канівського заповідника). 
Отримання статусу геопарків цими заповідними територіями значно 
покращить їх природоохоронний і туристичний імідж та дозволить 
претендувати на включення у Європейську Мережу Геопарків. 

Важливе значення в геотуризмі та у практиці створення і 
функціонування геопарків має геоосвіта – забезпеченняч знань про 
історію Землі. Зацікавлення геотуризмом починається зазвичай у 
освітньому процесі, що безпосередньо пов’язано зі школами різного рівня 
та вищими навчальними закладами, особливо такими, що готують 
спеціалістів у галузі геології, географії, охорони навколишнього 
природного середовища та туризму [19].  

Сприятливі умови для розвитку геоосвіти створюють з одного боку 
мережа добре підготовлених і ознакованих геологічних маршрутів, з 
іншого – численні туристичні путівники й інформаційні матеріали. Добре 
виконують свої функції геологічні путівники по окремих регіонах країни – 
їх готують на основі професійних путівників та наукових збірок різні 
спеціалізовані наукові установи. Популяризаційну роль виконують також 
різного типу каталоги, карти і буклети, фотоальбоми. 

Серед пізнавальних стежок особливу роль відіграють геологічні 
стежки, які мають особливе значення для геотуристів. Вони ілюструють 
характерні форми рельєфу і включають оглядові пункти, з яких можна 
пояснити ґенезу і етапи формування ландшафту. На цих трасах 
розташовані природні і штучні відслонення, що допомагають зрозуміти 
геологічну будову та історію розвитку відвідуваної території. 

Освіта у галузі природничих наук пов’язана з територіями, на яких 
добре збережені умови природного середовища, що зазнавали незначного 
перетворення і деградації, з різноманітною і багатою рослинністю, 
рельєфом та геологічною будовою. Здебільшого, такі території підлягають 
різним формам правової охорони. Найбільше значення тут мають 
національні природні парки, де є науково-дослідні та освітні осередки, 
музеї природи та можливості управління туристичним рухом та деякими 
обмеженнями доступу. Внаслідок своєї атракційності вони приваблюють 
численні туристичні потоки і стають великими освітніми осередками. 
Освітнє значення мають також різного типу ландшафті парки. У них не 
такий суворий режим охорони, як у національних парках, тому їх 
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відвідування менше обмежують – це створює сприятливі умови для 
розвитку геотуризму, проведення освітніх занять і досліджень.  

Елементи геотуризму включені до міжнародних освітніх програм 
UNESCO, таких як “Tempus” і “Sokrates/Comenius”, адресованих 
викладачам і учителям. Велике значення у цій галузі має програма 
GRECEL (Geological Haritege: Research in Environmental Education and 
Cooperation in European Level), яка скерована на геоосвіту і пропаганду 
основ охорони геоспадщини Європи на територіях, що перебувають під 
впливом різного виду загроз [19, 20, 38]. Геологічні місця (геосайти), 
включені до цієї програми, мають підготувати для доступу і виконання 
освітніх функцій, створивши таким чином підґрунтя для розвитку 
кваліфікованого геологічного туризму. Як свідчить зарубіжний досвід, у 
навчальних закладах геологічного і географічного профілю здійснюється 
підготовка фахівців з геотуризму. Зокрема, у сусідній Польщі підготовка 
цих фахівців здійснюється на геологічних (Гірничо-Металургійна 
Академія у Кракові) та географічних (Варшавський університет, 
Шльонский Університет в Сосновцу) [39, 40]. Спеціальність з геотуризму 
можна здобути на денних і заочних студіях та шляхом післядипломної 
освіти. Підготовка здійснюється у рамках геологічного, географічного та 
рекреаційно-туристичного напрямів. 

У концепції підготовки спеціалістів з геотуризму домінує модель, в 
якій випускник повинен мати знання і навики у галузі наук про Землю, 
організації і менеджменті рекреаційних і туристичних закладів. 

Аналіз навчальних програм цих закладів з підготовки спеціалістів з 
геотуризму дозволяє виділити цикли предметів: 

- на геологічному напрямі: цикл базових дисциплін – геологія, 
геоморфологія, геологія корисних копалин, геологія Польщі і світу, 
охорона природи; цикл спеціальних дисциплін – геотуристичні атракції, 
колекціонування і збір мінералів, породи у архітектурі та мистецтві, 
охорона неживої природи, цікаві геологічні об’єкти у Польщі та світі, 
обслуговування туристичного руху, кваліфікований туризм, менеджмент 
та маркетинг туризму. 

- на географічному напрямі: цикл базових дисциплін – фізична 
географія, географія туризму, геологія і геоморфологія, динамічна 
геоморфологія; цикл спеціальних дисциплін – геоекологія туризму і 
рекреації, екотуризм, охорона і оцінка неживої природи, організація 
кваліфікованого туризму, менеджмент і маркетинг в туризмі. 

- на напрямі рекреація і туризм: цикл базових дисциплін – основи 
туризму, туристична географія Польщі і світу, осбуговування 
туристичного руху, краєзнавство, економіка рекреації і туризму; цикл 
спеціальних дисциплін – загальна геологія, геоморфологія, еволюція Землі, 
гори світу і їх туристичне використання, геотуристичні атракції Європи, 
легендарні і святі місця. 

Важливу роль відіграють спеціальні геотуристичні практики. 
Зокрема, у Гірничо-металургійній Академії студентам пропонують 
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наступні типи практик тривалістю до двох тижнів: геотуристичні атракції 
Польщі, геотуристичні атракції Європи [39]. 

В інформаційно-рекламних виданнях, присвячених підготовці 
фахівців з геотуризму (базова і післядипломна освіта), висувають наступні 
вимоги до потенційних кандидатів на навчання: зацікавлення 
спостеріганням природи, особливо неживої; можливість працювати у 
польових умовах; здатність до роботи з групами людей; організаторські 
здібності. 

Модель майбутнього спеціаліста з геотуризму у польських закладах 
передбачає набуття навиків з проведення екскурсій (внутрішніх і 
закордонних), провідника у кваліфікованому туризмі, провідника у горах. 
До спеціальних навиків відносять уміння використовувати геотуристичні 
джерела (бази даних, Інтернет-ресурси тощо), проектувати геотуристичні 
маршрути. 

Майбутні місця праці спеціалістів з геотуризму тут передбачають у 
відділах туризму і промоції державних і місцевих органів влади, 
національних і ландшафтних парках, обслуговуванні заповідних об’єктів 
неживої природи (пам’ятки природи, геотуристичні стежки, об’єкти 
спадщини гірничої справи), у туристичних фірмах екотуристичного і 
кваліфікованого типу. 

Значні можливості для підготовки фахівців з геотуризму мають 
географічні та географо-геологічні факультети українських університетів. 
Їхню підготовку можна здійснювати за такими навчальними напрямами як 
географія, геологія та туризм. Таку спеціалізацію можна розвивати на 
кафедрах землезнавства і геоморфології (Київський університет), 
геоморфології і палеогеографії (Львівський університет), загального 
землезнавства і геоморфології (Таврійський університет) та геології 
(Харківський університет). Їх також можна впроваджувати на кафедрах 
туризму відповідних університетів. 

У Львівському і Київському національних університетах 
нагромаджений досвід впровадження навчальних курсів з геотуризму і 
геоохорони на географічних факультетах. Зокрема, у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка для спеціальності 
«Геоморфологія» читають курси «Рекреаційна геоморфологія», «Охорона 
рельєфу» [11], а для спеціальності «Туризм» - «Геолого-геоморфологічні 
туристичні об’єкти».  

Висновки. Зарубіжний досвід свідчить, що геотуризм розвивається 
як напрям прикладних геолого-геоморфологічних досліджень та форма 
пізнавального туризму. З точки зору географічних дисциплін, важливим є 
ширше включення геоморфологічних об’єктів у наукову, прикладну та 
освітню проблематику геотуризму. Актуальною є розробка каталогу 
геотуристичних атракцій та геотуристичних маршрутів на базі геолого-
геоморфологічної спадщини для найбільше привабливих з точки зору 
геоспадщини регіонів України (Українські Карпати, Крим, Поділля). 
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З точки зору прикладних аспектів геотуризму для вітчизняного 
природоохоронного законодавства важливим є впровадження нової 
категорії збереження і рекреаційного використання геоспадщини – 
геопарків. Сприятливі умови для створення геопарків в Україні існують на 
базі низки національних і ландшафтних парків та окремих заповідників з 
багатим геолого-геоморфологічним різноманіттям – Сколівські Бескиди, 
Подільські Товтри, Гранітно-Степове Побужжя, Медобори, Карадазький, 
Канівський. 

Геотуризм та пов’язані з ним прикладні форми його реалізації (такі 
як геопарки) передбачають добру освітню забезпеченість. Важливою 
складовою цієї освітньої забезпеченості є підготовка фахівців з 
геотуризму. Таку підготовку в Україні можна вести на геологічних, 
географічних і туристичних освітніх напрямах. Значні можливості для 
підготовки спеціалістів з геотуризму мають кафедри геоморфології і 
туризму на географічних факультетах українських університетів. 
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контексті прикладних аспектів геотуризму з’ясовано завдання і функції нової категорії 
збереження і туристичного використання геоспадщини – геопарків. Здійснено оцінку 
передумов формування в Україні мережі геопарків на базі існуючих заповідників, 
національних і ландшафтних парків. Розглянуто освітню функцію геотуризму як 
важливу форму популяризації геолого-геоморфологічних знань.  

Розроблено пропозиції щодо підготовки фахівців з геотуризму на географічних 
факультетах українських університетів з використанням досвіду польських вищих 
навчальних закладів. 

Зинько Ю.В., Кравчук Я.С., Шевчук О.М. Научно-практические и 
образовательные аспекты геотуризма. В представленном исследовании с 
использованием зарубежных научных публикаций рассмотрено сущность, а также 
прикладные и образовательные аспекты геотуризма. Геотуризм проанализировано как 
форму познавательного туризма и как направление прикладных геолого-
геоморфологических исследований. Установлено роль ценных геоморфологических 
объектов и процессов в структуре геотуризма (геотуристические аттракции и 
маршруты). В контексте прикладных аспектов геотуризма выяснено задания и функции 
новой категории охраны и туристического использования геолого-
геоморфологического наследия – геопарков. Оценено предпосылки формирования в 
Украине сети геопарков на базе существующих заповедников, национальных и 
ландшафтных парков.  

Рассмотрено образовательную функцию геотуризма как важную форму 
популяризации геолого-геоморфологических знаний. Разработано предложение 
подготовки специалистов по геотуризму на географических факультетах украинских 
университетов с использованием опыта польських висших учебных заведений.   

Zinko Yu., Kravchuk Ya., Shevchuk O. Scientific, applied and educational aspects 
of geotourism. The present research along with the use of foreign scientific publications deals 
with the essence of geotourism and with its applied and educational aspects. Geotourism is 
analysed from the viewpoint of educational tourism as well as a branch of applied geological 
and geomorphological studies. The role of valuable geomorphological sites and processed 
within the structure of geotourism (geotourism attractions and routes) has been educidated. 
Within the context of applied aspects of geotourism there have been established the tasks and 
functions of a new category of preserving and utilizing the geoheritage, i.e., geoparks. An 
evaluation has been performed regarding the preconditions of forming a network of geoparks 
in Ukraine based on the available reserves, national and landscape parks. 

The educational function of geotourism is considered from the viewpoint of an 
important form of popularizing of geological and geomorphological knowledge. The 
proposals have been presented concerning the training of specialists in geotourism at 
geography departmens of Ukrainian universities with the use of the experience accumulated 
by Polish higher educational establishments. 
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Серед інших стратегій збереження стану навколишнього середовища 

помітне місце займає концепція створення екомережі. При цьому загальна 
проблема збалансованого проектування та функціонування екомережі у 
цілому, як комплексного природоохоронного просторового об’єкта 
високого рівня, потребує специфічного математично-картографічного 
подавання його складників та модельного їх аналізу на основі сучасних 
геоінформаційних технологій. Задля вирішення даної проблеми нами була 
розроблена, представлена в роботі [1], методика геоінформаційного 
математично-картографічного моделювання екомережі. За даною 
методикою загальна алгоритмічна схема моделювання містить чотири 
взаємопов’язані, послідовні за втіленням, складники, до яких належать: 1) 
створення базової основи моделювання; 2) ідентифікація ядер і інших 
ареалів біоландшафтного різноманіття; 3) цільове категорування регіону з 
вирізненням і поетапним уточненням елементів можливого каркасу 
екомережі за умовами їх формування та станом; 4) моделювання варіанта 
власне проектної екомережі за її основними елементами. 

Перевірка, відпрацювання і першочергова об’єктна реалізація 
складників загальної алгоритмічної схеми і підпроцесів моделювання було 
виконане на прикладі тестового об’єкту досліджень – території басейну 
Росі – шляхом дотримання етапів геоінформаційного моделювання з 
адекватним створенням і послідовним застосуванням електронних баз 
даних "Регіональна екомережа басейну Росі" (надалі скорочено БД). Такий 
підхід, з одного боку, дає змогу принципово протестувати всі компоненти 
загального процесу геоінформаційного математично-картографічного 
моделювання екомережі. З іншого боку - дозволяє тестово реалізувати у 
модельному і цифровому вигляді практично весь накопичений і створений 
вихідний інформаційний базис щодо біоландшафтної територіальної 
структури (БЛТС) басейну Росі та обрані модельні і критеріальні засоби 
аналізу, оцінювання і модельної трансформації такої структури з метою 
кінцевого визначення місцезнаходження і атрибутів змодельованого 
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варіанта проектної екомережі обраного регіону з її основними елементами 
та підсумковою комплексною характеристикою цього варіанта. З огляду на 
таке, за допомогою інструментарію ГІС MapInfo Version 7.0 були 
проведені певні операції і побудови із застосуванням необхідних прийомів 
моделювання і отриманням визначених результатів (з робочим масштабом 
геоінформаційного моделювання 1:200000), які послідовно і наводяться 
далі з їх стислим коментарем. 

1. Ступінь об’єктної реалізації першого етапу геоінформаційного 
моделювання, що мав на меті формування блоків БД "Ландшафтна 
територіальна структура (ЛТС)" і "Антропогенна і природно-антропогенна 
підсистема території (АПТ)" з підтримкою створення базової основи 
моделювання і базової модельної структури ("МС-1") щодо басейну Росі, 
зрозуміло визначалася обсягом, інформативністю і якістю зібраної наявної 
інформації про басейн у паперовому з наступним його цифруванням чи 
цифровому форматі [1]. А проте, блоки "ЛТС" та "АПТ" були сформовані з 
достатньою для поставлених завдань повнотою за складом та 
інформативністю за змістом. При цьому були створені електронні карти 
які зокрема містять: 

1) блок "ЛТС", адекватний базовій модельній структурі території 
проектування екомережі ("МС-1"), куди входять результувальні шари 
генетико-морфологічної та басейнової ЛТС, а також важливі для 
тестування результувальні шари "Модулі ЛТС": "Природна рослинність", 
""Червонокнижні" види", ""Зеленокнижні" асоціації", "Річкова мережа"; 

2) блок "АПТ", зокрема результувальні шари "Населені пункти", 
"Транспорт і зв’язок", "Штучні водойми" "Природно-заповідний фонд", 
"Ерозійні процеси" тощо. 

2. Тестові рішення і реалізація другого етапу геоінформаційного 
моделювання – етапу формування блока БД "Початкова модельна 
структура" ("МС-2") з підтримкою ідентифікації ядер біоландшафтного 
різноманіття як можливих природних ядер екомережі та створення власне 
"МС-2" – відзначалися певною специфікою зазначеної ідентифікації, а 
саме: 

1) за основні вихідні критеріальні типи вирізнення були обрані такі 
достатньо інформаційно-забезпечені та репрезентативні як: а) тип 
критеріїв ландшафтного різноманіття; б) тип критеріїв ландшафтної 
репрезентативності; в) тип біопопуляційних критеріїв; г) тип 
біоценотичних критеріїв (відповідні індекси наведено в роботі [1]; 

2) параметри щойно обраних типів критеріїв з метою приведення їх у 
зручну для геоінформаційного просторового аналізу форму були подані в 
унормованому вигляді; 

3) таке перетворення дійсно підтвердило свою ефективність. Про це 
свідчать проведені далі розрахунки зазначених індексів у центрах ковзних 
шестикутних вікон на регулярній сітці ("стільників") для наступної 
побудови достатньо чітко диференційованих за територією:  

а) інтерполяційних поверхонь обраних індексів (приклад на рис.1.);  
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Рис.1 – Приклад регіональної інтерполяційної поверхні інтегрального 
індексу хорично-типової мінливості ЛТС як результату візуалізації відповідного 

запиту до електронних БД "Регіональна екомережа басейну Росі" (більша 
інтенсивність темного кольору відповідає більшим значенням індексу) 

 
б) рівноінтервальних для всіх характеристик ізоліній тих же індексів 

для невід’ємних (підвищених), а також максимальних їх значень; 
4) для отриманих таким чином ареалів вірогідного місцезнаходження 

можливих природних ядер екомережі був проведений вибірковий 
ландшафтний аналіз наявності та комбінацій геосистем генетико-
морфологічної ЛТС в межах зазначених ареалів та орієнтовний 
(початковий) ландшафтно-екологічний аналіз виду і міри антропізації 
ареалів; 

5) проведений таким чином аналіз і дозволив ідентифікувати в межах 
ареалів вірогідного місцезнаходження контури 63 можливих природних 
ядер регіональної екомережі, які і являють собою основний компонент 
початкової модельної структури ("МС-2"), отриманої як підсумок тестових 
рішень і реалізації 2 етапу геоінформаційного моделювання (рис. 2).  

3. Тестування підходів і реалізація третього етапу геоінформаційного 
моделювання – етапу формування блока БД "Проміжна модельна 
структура" ("МС-3") з підтримкою подальшого вирізнення і покрокового 
уточнення елементів можливого каркасу екомережі (можливих природних 
ядер і екокоридорів) за їх наявністю, критеріальною відповідністю 
визначенням, умовами формування тощо та створення власне "МС-3" 
також мало свою своєрідність, а саме: 

1) згідно з созологічно-типовим підтипом критеріїв ідентифікації 
можливих елементів екомережі та використовуючи шар блока "АТП" 
"Природно-заповідний фонд (ПЗФ)", була визначена необхідність 
додавання до складу вже визначених можливих ядер екомережі її 
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імперативних елементів, якими власне і є об’єкти ПЗФ, відповідні за їх 
площею регіональному рівню моделювання. Зіставлення 
місцезнаходження останніх з вже вирізненими на рис. 2 ядрами показало 
що лише два об’єкти ПЗФ з майже що 40 таких об’єктів не потрапили у 
межі зазначених ядер і були додатково залучені до їх складу. Це свідчить, з 
одного боку, про неупередженість попереднього вибору місцезнаходження 
можливих ядер за нашою методикою, з іншого – про єдність принципових 
методологічних підвалин існуючих і запропонованих нами 
природоохоронних рішень; 

 

Можливі природні ядра 

 

Рис.2 – Приклад початкової модельної структури ("МС-2") – можливих ядер 
екомережі – як результату візуалізації відповідного запиту до електронних БД 

"Регіональна екомережа басейну Росі" 
 

2) для визначення умов формування вже ідентифікованих на другому 
і доданих на третьому етапі 65 можливих ядер також були застосований 
параметричний вид критеріїв фазово-антропізаційної стійкості. Виявилося, 
що 3% ядер мають вельми сильну, 85% сильну і 12% середню здатність до 
саморегуляції, що загалом свідчить про цілком задовільний рівень стану 
всіх визначених можливих природних ядер екомережі за ознаками фазово-
антропізаційної стійкості і відсутність необхідності зменшення їх складу.  

3) враховуючи змістовне визначення екокоридорів та зважаючи на   
такі типи критеріїв їх ідентифікації, як критерії біоландшафтної 
натуральності, територіально-типові критерії (особливо типова 
відповідність екокоридорів ядрам, які вони поєднують), 
гідроінвайронментні критерії, а також на регіональні інтерполяційні 
поверхні вихідних критеріальних показників біоландшафтного 
різноманіття, в результаті аналізу типів та комбінацій геосистем генетико-
морфологічної ЛТС у "міжядерних" ареалах було вирізнено 110 можливих 
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екокоридорів максимально поєднаної у біоландшафтному аспекті 
структури екомережі. 

Подальший аналіз і оцінка цих екокоридорів вже з біоландшафтно-
екологічних позицій, передусім шляхом розрахунку індексів їх фазово-
антропізаційної стійкості та врахування інших аспектів негативного або 
обмежувального впливу антропогенної підсистеми території, призвів до 
необхідності вилучення 24 можливих екокоридорів з числа фактичних. 
Тобто надалі ми мали змогу оперувати вже з 86 фактичними 
екокоридорами реальної структури екомережі, правомірність чого 
доводить і той факт, що 40% цих коридорів мають сильну, 55% середню і 
лише 5% послаблену здатність до саморегуляції; 

4) розрахований за значеннями регіональних "екокоридорного" та 
"циклового" індексів відповідний за ознаками рівень стану сформованості 
екомережі засвідчив задовільну (63%) зв’язність реальної територіальної 
структури з ідентифікованими вище 86 екокоридорами, що, проте, загалом 
говорить про доцільність подальшого розвитку цієї структури; 

Таким чином, покрокове уточнення елементів можливого каркасу 
екомережі, проведене на третьому етапі моделювання, дозволило отримати 
проміжну модельну структуру ("МС-3") проектної регіональної екомережі, 
наведену у остаточному вигляді на рис.3. 

4. Тестові рішення і реалізація четвертого етапу геоінформаційного 
моделювання – етапу формування блока БД "Кінцева модельна структура" 
("МС-4") з підтримкою кінцевого визначення і узгодження всіх елементів 
екомережі і створення власне "МС-4"– відзначалися такою специфікою: 

1) зважаючи на визначення і відповідний набір критеріїв, передусім 
критерії біоландшафтної натуральності і фазової стійкості, були розглянуті 
різні варіанти складу зон потенційної ренатуралізації, враховуючи як 
природні ядра і екокоридори, "виключені" з числа можливих елементів на 
попередніх етапах, так і інші, потенційні елементи та ступінь їх 
узгодженості з структурою можливого каркасу екомережі. Це дозволило 
зробити остаточний вибір і визначити місцезнаходження 19 зон 
потенційної ренатуралізації у вигляді 8 потенційних природних ядер і 11 
потенційних екокоридорів (рис. 4). Рівень стану цих об’єктів за ознаками 
фазово-антропізаційної стійкості виявився цілком задовільним, позаяк 47% 
зон потенційної ренатуралізації мають середню, а 53% – сильну здатність 
до саморегуляції; 

2) користуючись розробленими і викладеними у [1] критеріями 
орієнтовного оцінювання розміру буферних зон на регіональному рівні 
були розраховані усереднені ширини буферних зон певних ядер чи 
екокоридорів модельної структури МС-3. "Реальна" кількість буферних 
зон, зважаючи на їх "поглинання" або "доповнення", становить 24 
спільноконтурні зони з коливанням їх ширини для конкретних ядер та 
екокоридорів в межах 0,58–2,09 км. Таким чином, усі змодельовані 
елементи основного каркасу мережі – природні ядра і екокоридори та 
буферні зони спільно утворили актуальну регіональну екомережу.  
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Природні ядра

Екологічні коридори

 

Рис.3 – Приклад проміжної модельної структури ("МС-3") – уточненого 
можливого каркасу екомережі як результату візуалізації відповідних запитів до 

електронних БД "Регіональна екомережа басейну Росі" 
 

природні ядра і екокоридори 

зони потенційної ренатуралізації

 

Рис.4 – Приклад узгодження можливого каркасу екомережі – ядер і 
екокоридорів проміжної структури "МС-3"та зон потенційної ренатуралізації як 
результату візуалізації відповідного запиту до електронних БД "Регіональна 

екомережа басейну Росі" 
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3) була проведена оцінка параметричної структурно-функціональної 
стійкості регіональної екомережі за вже змодельованими її елементами, 
враховуючи 3 аспекти. 

По-перше, наявність вже змодельованих елементів як актуальної 
регіональної екомережі, так і зон потенційної ренатуралізації, дало змогу, з 
одного боку, присвоїти власні географічні назви 65 природним ядрам 
актуальної мережі та 8 зонам потенційної ренатуралізації у вигляді ядер. З 
іншого боку, у територіальній структурі екомережі чітко простежуються 3 
її підсистеми (рис. 5), які отримали відповідні назви: 

Сквира

Погребище

Тетіїв

Біла 
Церква Узин

Тараща Богуслав

Кагарлик

Миронівка 

Корсунь-Шевченківський

РОСТАВИЦЬКО-СКВИРСЬКА 
              ПІДСИСТЕМА

КАМ'ЯНСЬКО-НИЖНЬОРОСЬКА 
                  ПІДСИСТЕМА

ВЕРХНЬОРОСЬКА 
    ПІДСИСТЕМА

Буферні зони

Зони потенційної ренатуралізації

Екокоридори
Природні ядра

Ймовірні регіоносполучні екокоридори

 

Рис.5 – Приклад остаточних елементів змодельованого варіанта проектної 
екомережі як результату візуалізації відповідного запиту до електронних БД 

"Регіональна екомережа басейну Росі" 
 

а) Роставицько-Сквирська підсистема – з 14 природних ядер 
основного каркасу та 1 ядра як зони потенційної ренатуралізації; 

б) Верхньороська підсистема – з 22 "основних" ядер та 7 
потенційних ядер; 

в) Кам’янсько-Нижньороська підсистема – з 29 "основних" ядер. 
На цьому ж рис.5 можна віднайти 6 підсистемосполучних 

екокоридорів (у місцях перетину меж між підсистемами), які одразу ж 
можна віднести до "ключових" елементів усієї екомережі. 

По-друге, оцінка стійкості була здійснена шляхом характеристики 
розвиненості екомережі та, частково, її підсистем за їх базовими 
елементами стосовно території проектування, для чого застосовувалися 
критерії фазово-параметричної стійкості, а саме метричні показники 
екомережі. Стосовно результатів цієї оцінки слід зазначити: 

а) "суто" регіональні параметри досить складно оцінити, особливо в 
аспекті стійкості екомережі за її розвиненістю, через відсутність еталонів 
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для таких показників, з якими можна було б зіставляти зазначені 
параметри досліджуваного регіону. Тому, лише "суто" інформативно, 
можна відмітити, що: 

– значення індексу відносної площі екокоридорів є порівняно 
невеликими, а такого ж індексу буферних зон – досить значним при 
зіставленні обох з однойменним індексом для природних ядер. Це 
говорить, зокрема, про досить складне для майбутніх проектантів 
екомережі завдання з обґрунтування, для наступного встановлення, 
природоохоронного регламенту у значних за площею буферних зонах цієї 
мережі, зважаючи і на об’єкти, які "потраплять" до таких зон (особливо на 
селитебні території та агроландшафти); 

– значення індексу актуальної просторовості екомережі свідчить про 
територіальне охоплення елементами її основного каркасу більш ніж 
половини площі регіону, причім згідно з таким же індексом перспективної 
просторовості ця площа незначно збільшиться і у випадку включення до 
екомережі зон потенційної ренатуралізації; 

б) використовуючи ж параметри, що розраховуються і як регіональні 
для всієї екомережі, і для її підсистем, можна відзначити такі "підсистемні" 
особливості (у зіставленні їх з регіональними), як: 

– найбільшою розвиненістю за абсолютними індексами середнього 
розміру ядер та екокоридорів вирізняється Кам’янсько-Нижньороська 
підсистема, значно перевищуючи аналогічні параметри інших підсистем; 

– найскладнішими ж за формою є природні ядра Верхньороської 
підсистеми, істотно відрізняючись при цьому передусім від Кам’янсько-
Нижньороської підсистеми. 

По-третє, була визначена функціональна роль окремих елементів 
екомережі в її структурі, для чого: 

а) був побудований граф актуальної екомережі за її природними 
ядрами та екокоридорами, за вершини якого правили ядра, а за ребра – 
екокоридори; 

б) для розрахованих далі матриць доступності вершин графа як усієї 
екомережі, так і окремих її підсистем, визначалися топологічні індекси – 
абсолютний (Si), Кеніга (Ki), Бавелаша (Bi), Бічема (Ri), Ріда (Pi) та 
відносної доступності (Ωi) (див. [2]), а також спільний рейтинг значущості 
кожного ядра за всіма щойно зазначеними індексами; 

в) були проаналізовані результати розрахунків, які дозволили 
визначити "ключові" природні ядра, що відіграють найбільшу роль у 
забезпеченні параметричної структурно-функціональної стійкості 
екомережі та її окремих підсистем.  

Завдяки проведеним розрахункам були визначені 23 ядра, які, 
спільно з відзначеними раніше 6 підсистемосполучними екокоридорами, і 
є тими регіональними або підсистемними "ключовими" елементами 
екомережі, яким слід приділити найбільшу увагу з точки зору збереження 
і/або відновлення рівня їх стану при плануванні природоохоронних заходів 
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та регламенту природокористування при проектуванні регіональної 
екомережі; 

4) була проведена оцінка доступних для розрахунку індексів що 
характеризують міру ефективності функціонування актуальної екомережі у 
цілому. Результати  такої оцінки свідчать що: 

а) при бажаному рівні стану екомережі, заданому за нижнім порогом 
найвищої категорії індексу фазово-антропізаційної стійкості отримане 
значення індексу фазово-регуляційної ефективності є достатньо 
задовільним з огляду на досить високу міру саморегуляційних 
властивостей природної підсистеми елементів екомережі; 

б) ефективність сформованості (зв’язності) як усієї екомережі, так і її 
підсистем, з одного боку, за значеннями відповідного індексу є досить 
задовільною, і навіть максимальною для Кам’янсько-Нижньороської 
підсистеми через формальну відсутність зон потенційної ренатуралізації у 
складі останньої. А проте, з іншого боку, враховуючи не дуже "численний" 
змодельований склад зазначених зон ренатуралізації, більш коректніше 
було б вести мову про "вичерпання" можливостей модельного 
проектування до посилення перспективної сформованості екомережі на 
регіональному рівні, чого слід намагатися досягти вже для локальних 
екомереж, а також при поєднанні екомереж сусідніх регіонів тощо; 

5) було здійснене також оцінювання ефективності оптимізаційних 
рішень з поліпшення рівня стану змодельованої екомережі. Його 
результати засвідчують, що орієнтація на бажану у майбутньому міру 
здатності природної підсистеми екомережі до саморегуляції, за рахунок, 
звичайно, планування і реалізації відповідних достатньо дійових 
природоохоронних заходів, є вельми ефективним оптимізаційним 
рішенням. 

6) за підсумковий приклад реалізації четвертого етапу 
геоінформаційного моделювання може правити здійснена на рис.5 
візуалізація з електронних БД отриманих за етапом остаточних елементів 
змодельованого варіанта проектної регіональної екомережі в басейні Росі. 
Тут же нанесено місцезнаходження ймовірних регіоносполучних 
екокоридорів, орієнтовно визначене насамперед шляхом аналізу 
цифрового шару природної рослинності прилеглої до регіону території та 
"змістовного" аналізу конфігурації модельного каркасу регіональної 
екомережі. 

У якості підсумку треба зазначити, що усі отримані вище при 
тестуванні результати цілком дозволяють переходити до розробки 
проектувальниками необхідних природоохоронних заходів та регламенту 
природокористування для всієї території проектування екомережі і/або для 
власне елементів цієї мережі, що може забезпечити повномасштабне 
відтворення блока БД "Кінцева модельна структура" ("МС-4"). 

Висновки. 1. Перевірка, відпрацювання і першочергова реалізація 
всіх складників розробленої методики моделювання екомережі були 
виконані на прикладі тестового об’єкта досліджень шляхом дотримання 



 ~149~

етапів підпроцесу геоінформаційного моделювання з адекватним 
створенням і послідовним застосуванням електронних БД "Регіональна 
екомережа басейну Росі", що містять і відповідні допоміжні модельні 
побудови та основні модельні структури. 

2. Отриманий насамкінець змодельований варіант проектної 
екомережі басейну відтворює 3 її підсистеми. При цьому структуру 
екомережі складають типізовані за класифікаційними ознаками 65 
природних ядер, у т.ч. 14 регіональних та 9 підсистемних "ключових", 86 
екокоридорів, у т.ч. 6 підсистемосполучних і, додатково, 18 екокоридорів, 
ймовірних як сполучні з сусідніми регіонами, а також 19 зон потенційної 
ренатуралізації та 24 орієнтовно визначені спільноконтурні буферні зони. 
"Ключовим" ядрам та підсистемосполучним екокоридорам має бути 
приділена найбільша увага як тим, що відіграють найбільшу роль у 
забезпеченні "життєздатності" екомережі та її окремих підсистем. 

3. Проведена у цілому комплексна оцінка складників стійкості і 
ефективності функціонування змодельованого варіанта екомережі басейну 
Росі і її елементів, спільно із врахуванням диференційованих у роботі, 
необхідних для створення екомережі типів природоохоронних заходів 
може правити за приклад реалізації і сприятиме практичному втіленню 
методичних розробок роботи [1] в конкретні проектні рішення із 
стабілізації стану та відновлення довкілля. 

 

Література 
1. Самойленко В.М. Геоінформаційне моделювання екомережі / 

В.М. Самойленко, Н.П. Корогода. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с. 2. Шеляг-Сосонко 
Ю.Р. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, 
М.Д. Гродзинский, В.Д. Романенко. – К.: Фитосоциоцентр, 2004. – 144с. 

 
Самойленко В.М., Корогода Н.П. Тестування методики геоінформаційного 

математично-картографічного моделювання екомережі на прикладі басейну Росі. 
Розроблена методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання 
проектної регіональної екомережі протестована з першочерговою реалізацією на 
прикладі басейну Росі з отриманням варіанта змодельованої екомережі цього регіону. 
Результати можуть бути використані у регіональних програмах, схемах і проектах 
природокористування та формування екомережі. 

Самойленко В.М., Корогода Н.П. Тестирование методики 
геоинформационного математико-картографического моделирования экосети на 
примере бассейна Роси. Разработанная методика геоинформационного математико-
картографического моделирования проектной региональной экосети протестирована с 
первоочередной реализацией на примере бассейна Роси и получен смоделированный 
вариант экосети этого региона. Результаты могут быть использованы в региональных 
программах, схемах и проектах природопользования и формирования экосети. 

Samoylenko V.M., Korogoda N.P. Testing procedure for geo-informative 
mathematical-cartographic modeling of ecological network on the example of Ros' River 
Basin. Elaborated procedure for geo-informative mathematical-cartographic modeling of 
designed regional ecological network was tested as a whole with priority realization on the 
example of Ros' River Basin with making of simulated variant of regional ecological network. 
The results can be used in regional programs, schemes and designs of nature management and 
ecological network forming. 

 



 ~150~

УДК 911.2:574 (477.72)(477.75) 
Е.А. Позаченюк, Л.М. Соцкова, А.Г. Панин 

Таврический национальный университет  
им. В.И.Вернадского 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕТИ (НА ПРИМЕРЕ КРЫМА) 
 
Ключевые слова: экологическая сеть, ландшафтное разнообразие, Крым, 

экоцентры, экокоридор. 
 
Постановка проблемы. Экологическая сеть Украины должна 

представлять собой единую систему, согласованную с мировой и 
региональной экологическими сетями. Основанием для выполнения 
подобных работ являются Конституция Украины, Законы Украины «Про 
екологічну мережу України» (2004), «Загальнодержавну програму 
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» 
(2000) и другие нормативно-правовые акты.  

Анализ предыдущих наработок. Определенный опыт работ по 
разработке экосети накоплен для территории Украины и Крыма, в 
частности [1–5, 9–14 и др.]. К сожалению, региональные работы по 
экосетям в Украине слабо координируются, даже в смежных областях и 
территориях. Координация межрегиональных работ по формированию 
экосети базируется на общих концептуальных основах, в основу которых 
положены программные государственные документы, хорошо 
зарекомендовавшие себя на   первых этапах  развития экосети в Украине. В 
дальнейшем целесообразно вырабатывать научные основы проектирования 
сетей регионов, с одной стороны, с другой – систему их увязки в единое 
целое Украины и Европы.  

Изложение материала. Экологическая сеть региона должна 
представлять целостную единую систему, обеспечивающую его 
устойчивое развитие. Основная функция экологической сети состоит не 
столько в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, 
как в формировании и поддержании экологических условий 
существования жизни всего региона. Экологическая сеть, в случае 
соответствующих экономических оценок, может служить основой 
средообразующих ресурсов региона, и получении прибили от их 
функционирования. Основными структурными элементами экосети 
являются экоцентры, экокоридоры. Функции каждого элемента различные. 
Экоцентры — площадные территориальные или аквальные ландшафты с 
основными функциями сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия и средообразования. Экокоридоры — как правило, линейно 
вытянутые территориальные ландшафтные структуры с основной 
функцией средорегулирования (обеспечивают миграцию вещества, 
энергии и информации).  В то же время экосеть представляет собой 
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разноранговую полиструктурную систему, включающую микро-, мезо- и 
макросети.  

Классификацюя экоцентров можно проводить по различным 
основанием деления: размеров – локальные, микро-региональные, мезо-
региональные, макро-региональные;  господствующих типах геосистем – 
лесные, шибляковые, степные и др.; социально-экологических функций – 
природоохранные, средообразующие, культурно-просветительские, 
рекреационные, охотохозяйственные и др. В дальнейшем возможно 
рассмотрение в качестве своеобразных экоцентров и экокоридоров 
беллигерративные ландшафты [7]: остатков полевой фортификации, 
особенно фронта; мест крупных сражений Великой Отечественной, 
Гражданской и других войн со скоплениями плохо засыпанных взрывных 
воронок; военных полигонов мирного времени и др. Этот вопрос актуален 
не только для Украины, например заброшенные блиндажи на старой 
оборонительной линии Мажино во Франции стали пристанищем 
многочисленных лисиц.  

В соответствие с уточнениями М.Д.Гродзинского  каждый регион, 
как правило, имеет один или несколько региональных центров 
биологического и ландшафтного разнообразия, может иметь природное 
ядро  — межрегиональной (Паневропейской, национальной) экосети и 
локальные биоцентры. В Крыму к межрегиональным экоцентрам можно 
отнести: Крымский горный, включающий основные его природно-
заповедные объекты; Азовский, включающий морские акватории 
(Казантипский природный заповедник, такие  национальные природные 
парки как  «Азово-Сивашский, «Меотида», планируемый «Сивашкий»; к 
межрегиональным экокоридорам — прибрежно-морской, включающий 
всю прибрежную зону Азовского и Черного морей, морские косы, отмели, 
пляжи, острова и др. [3, 11]. 

Логично представить Украинское Причерноморье и Приазовье 
единым региональным экоцентром, отличающимся как однородностью, 
связанной с приморским положением, так и разнородностью, 
обусловленной, прежде всего, оротентолическими особенностями. 

Учитывая уникальность ландшафтов Крыма (высочайшее 
биотическое и ландшафтное разнообразие) предлагаем включить весь 
Крым в Реестр Всемирного фонда Природы (Реестр “Global-2000”) как 
природное ядро Паневропейской экологической сети. 

В основу классификации экокоридоров могут быть положены 
следующие признаки: размеры и ранги – глобальные, региональные, 
локальные, связанные с определенными рангами физико-географических и 
ландшафтно-морфологических территориальных единиц; факторально-
динамические и эпигеосистемные закономерности [6] – приуроченность к 
гидроморфному, инсоляционно-литоморфному, прибойно-галоморфному и 
др. факторально-динамическим рядам (ФДР); преобладающее положение в 
элементах макро- и мезорельефа и, соответственно, в геосистемах (долины 
и балки, склоны, водораздельные поверхности и др.); геосистемная 
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структурированность; связующая роль для региона – внутренние и 
внешние; основная среда или сочетание сред функционирования – 
сухопутные, водные, воздушные, подземные, комбинированные и др.; 
происхождение – естественное, искусственное, комбинированное и др.; 
сплошность или прерывистость; виды и группы растений и животных, 
использующих коридор; временные параметры функционирования – 
цикличность, периодичность, сезонность и т.д.  

При проектировании екокоридоров целесообразно учитывать 
экобарьеры для отдельных видов животных и растений или экологически 
значимых иных потоков и проектировать экоразвязки в случае 
пересечения экокоридоров и антропогенных и природных объектов [11]. 

Формирование экосети территории представляет собой не только 
создание системы экоцентров и экокоридоров, но и учет целого комплекса 
разноплановых природоохранных, сельскохозяйственных, 
рекультивационных, водохозяйсвтенных, лесохозяйственных и иных видов 
работ. Задачи организации природопользования с целью разработки 
программы создания экосети региона можно свести в следующие группы: 
собственно формирование экологической сети как сочетания объектов 
природно-заповедного фонда (ПЭФ), экоцентров и экокоридоров; охрана и 
восстановление земельных ресурсов; охрана и восстановление водных 
ресурсов; охрана, использование и восстановление ресурсов растительного 
и животного мира; сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия.  

С точки зрения природопользования структуру экосети региона 
представляют: 

объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ) с их буферными зонами 
(как территориальные, так и аквальные); 

лесополосы, неудобъя, деградированные ландшафты  
сельскохозяйственного  и земель иного назначения; 

водоохранные, санитарно-защитные и прибрежно-защитные зоны 
рек и водохранилищ и озер;  

аквальные системы рек, озер, водохранилищ; 
прибрежные аквально-территориальные геосистемы (зоны контакта 

«суша-море»); 
зеленые зоны городов и ландшафты пригородных зон; 
придорожные лесополосы вдоль транспортных магистралей; 
Как видим экосеть – это определенная структура, которая должна 

иметь различную плотность элементов в зависимости от исходного 
ландшафтного разнообразия. 

Оценка ландшафтного разнообразия может быть дана на основе 
разнообразных ландшафтных карт территории. В основу данной работы 
положена ландшафтные карты Г.Е.Гришанкова и Е.А.Позаченюк  [8]. 
Рабочий масштаб 1:250 000 и 1:100 000. На базе этих карт  методом 
случайной выборки по методике А.М. Берлянта определено ландшафтное 
разнообразие. В результате построена карта изолиний ландшафтного 
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разнообразия Крыма (рис. 1) и Горного Крыма (рис. 2). Рисунок 
ландшафтного разнообразия, по всей вероятности, зависит от типа и 
степени детализации используемой ландшафтной модели. Однотипные, но 
разномасштабные  ландшафтные карты в общих чертах по принципу 
фрактальности должны отражать однотипные закономерности. 
Разнотипные ландшафтные карты, составленные по различным подходам 
(морфологическом, позиционно-динамическом, бассейновом, 
биоцентрически-сетевом), по всей вероятности, обладают различным 
рисунком ландшафтного разнообразия. Но эти предположения требуют 
дальнейших исследований. 

 

  
Рис.1 – Ландшафтное разнообразие 

Крыма 
Рис. 2 – Ландшафтное разнообразие 

Горного Крыма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 3 – Схема экосети Крыма [12]. 

Полученные карты ландшафтного разнообразия Крыма позволяют 
судить о следующих закономерностях его организации. 

Ландшафтное разнообразие отражает микрорегиональную 
ландшафтную организацию: Присивашье (от 4 до 8 единиц); Равнинный 
Крым (8 - 12 единиц); Предгорье (12 – 24 единицы); Главная гряда (26 – 44 
единицы); ЮБК (32 – 48 единиц); Керченский полуостров (4–12 единиц). 
Причем каждый микрорегион имеет свою закономерность изменения 
разнообразия: равнинный Крым минимальное – в центре и на переферии, 
хотя закономерность не линейная; Присивашье – увеличение с северо-
запада на юго-восток; Горный - увеличение к югу и к юго-западу; 
Керченский полуостров – максимальное – в центральной части к 
периферии характерно уменьшение, но в зоне сочленения с равнинами и 
предгорьем характерно увеличение разнообразия до 16 единиц; ЮБК — 
увеличение в юго-западном направлении. Следовательно, в основу 
организации экосети должны быть положены микрорегиональные 
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различия Крыма,  вплоть до того, что в пределах каждого микрорегиона 
должна разрабатываться своя система экосети. 

Интенсивность проявления ландшафтного разнообразия резко 
увеличивается в пределах Горного Крыма и в юго-западной его части. 

Разнообразие Крыма в самом общем виде имеет концентрическую 
структуру: минимальную в центре Крыма до 8 единиц, увеличиваясь  к 
периферии, хотя эта закономерность носит не линейный характер. 

По рисунку (рельефу) ландшафтного разнообразия можно выделить 
центральную ось Крыма и асимметричность ландшафтов равнинного 
Крыма и Керченского полуострова. 

Максимальное разнообразие, или резкое увеличение  интенсивности 
его проявления характерно для экотонов Крыма — переходных зон между 
равнинами и Горным Крымом, Предгорьем и Главной грядой, 
Присивашьем и  Центральными Крымскими равнинами.  

Максимально ландшафтное разнообразие проявляется в юго-
западном Горном Крыму и в частности характерно для  ЮБК от м. Ай-
Тодор до м. Сатера (48 единиц).  

К зонам повышенного ландшафтного разнообразия в максимальной 
степени должны быть приурочены природоохранные территории в виде 
экоцентров. а к зонам пониженного ландшафтного разнообразия, — 
преимущественно, экокоридоры. В соответствие с чем, экокоридоры 
межзонального уровня, должны быть хорошо выражены в центральной 
части Крыма и Керченского полуострова. 

Сравнение карты ландшафтного разнообразия Крыма и карты, 
природоохранных его территорий (рис. 3) свидетельствует, что в самой 
общей тенденции закономерность изменения ландшафтного разнообразия 
соответствует плотности природоохранной сети (в направлении 
увеличения ее к горному Крыму). Но детализация анализа показывает, что 
для различных районов Крыма такого соответствия нет. Особенно 
выделяется восточная часть Горного и Южнобережного Крыма от 
Феодосии до Судака с минимальной насыщенностью природоохранных 
объектов и достаточно высоким ландшафтным разнообразием, 
достигающим от 24 до 38 единиц. Повышенным разнообразием отличается 
переходная зона  между Предгорным и Горным Крымом, в то время как  
природоохранная сеть здесь минимальная, Выделяется в ландшафтном 
плане западная и восточная части Керченского полуострова, центральная 
часть Тарханкутского полуострова, при отсутствии   природоохранных 
объектов. 

Анализ исходного ландшафтного разнообразия территории может 
быть положен в основу выработки территориальной стратегии 
организации природоохранных территорий: в обосновании 
количественных аспектов ПЗФ, территориального распространения 
экоцентров и экокоридоров, установления классификационных рангов 
последних, а так же использоваться в иных научных целях. 
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Эффективность экосети региона можно определить, используя 
некоторые критерии:  

Целостность сети с точки зрения возможности миграции основных 
видов растений и животных региона; 

Соблюдение соотношения естественных (или созданных по их  
подобию) и антропогенных (преобразованных) ландшафтов. В равнинном 
Крыму по различным экспертным оценкам естественные ландшафты 
должны составлять до 30% (минимальное количество, которое необходимо 
обеспечить до 2015 г. – 10%), а в горном Крыму 40-60% (до 2015 г. 
обеспечить 40%); 

Наличие системы противодефляционных и противоэрозионных 
лесополос. Площадь противодефляционных лесополос в среднем по 
региону должна составлять 3% от площади пашни, конкретное 
проектирование определяется позицией относительно центра пыльных 
бурь; 

Функционирование пригородных зон городов, согласно ДБН 360–92 
и ДБН Б.1-3-97, которая является переходной системой меду экосетью 
города и региона. Для этого необходимо разработать критерии выделения  
границ пригородных зон, обоснование их структуры и согласовать 
вопросы территориального управления; 

В качестве обязательных элементов в составе экосети должны быть  
буферные зоны объектов ПЗФ водоохранные, санитарно-защитные и 
прибрежно-защитные зоны рек и водохранилищ и озер, двухкилометровая 
прибрежная территориальная зона моря и его аквальная прибрежная зона, 
образующие зону контакта «суша-море».  

Соответсвие плотности экосети ландшафтному и биологическому 
разнообразию 

Выводы. Таким образом, схемы экологических сетей регионов 
должны образовывать единую систему и обеспечить их устойчивое  
развитие, включающее: сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия; увеличение средообразующих ресурсов территории; 
прекращение потерь природных геосистем; системный учет экологических 
и социально-экономических интересов общества; увеличение и сохранение 
экологически сбалансированного использования природных ресурсов. 
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Вступ. Реконструкція еволюції рослинних покривів пліоцену є 

актуальною у зв’язку із індикаторним значенням давньої рослинності для 
відтворення палеокліматичних змін. Клімати пліоцену знаходяться нині на 
вістрі уваги палеогеографів, оскільки клімат деяких із пліоценових теплих 
етапів запропоновано розглядати як можливий аналог майбутнього стану 
ландшафтної оболонки під впливом зростання вмісту діоксиду вуглецю у 
атмосфері [5]. Дослідження змін рослинних покривів Закарпаття 
виконувалися у рамках програми кореляції пліоценових і четвертинних 
відкладів Закарпатської України та Словаччини, започаткованої 
Закарпатською геолого-розвідувальною експедицією ДП 
”Західукргеологія” і Геологічним інститутом Діонісія Штура 
(Словаччина). Кореляція пліоцен-четвертинних відкладів є одночасно 
кореляцією палеоландшафтних подій, спрямованою на пошук глобальних 
сигналів кліматичних змін протягом цього часового інтервалу.    

Еволюції пліоценової рослинності території України присвячено 
фундаментальні праці Н.О. Щекіної [10], Н.О. Сіренко, С.І. Турло [7]. 
Розвиток рослинності Закарпаття у пліоцені простежено у роботах С.В. 
Сябряй [8], С.В. Сябряй, Н.О. Щекіної  [9], О.М.Адаменко та ін. [1], Н.П. 
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Герасименко [3, 4]. У останні роки виконано палінологічне вивчення 
розрізів пліоцен-четвертинних відкладів Закарпаття Гать (матеріали Н.П. 
Герасименко, Б.Д. Возгріна) і Страбичеве (матеріали Н.П. Герасименко, 
Й.Й. Черепані, М.Ф. Веклича).  

Метою цієї статті є висвітлення результатів палінологічного 
дослідження нових розрізів пліоценових відкладів біля м. Хуст і м. Чоп. 
Розчленування розрізів виконувалося за стратиграфічною схемою 
пліоценових відкладів України [2].  

Матеріали дослідження. Розріз м. Хуст (48o 09,522’ п. ш., 23o 

19,578’ з. д., абс. в. 182 м) досліджено за свердловиною #228, 
розташованою у дні кар’єру із видобутку глин на околиці міста. У розрізі 
палінологічно проаналізовано відклади викопних грунтів у інтервалі 5-8 м  
(15-18 м від крівлі кар’єру), представлені такими відмінами. 

5,0-5,2 м – глина світло-сіра, із тонкою прокраскою жовто-
вохристими розводами гідрооксидів заліза, піщана, щільна, із горіхувато-
призматичною структурою, із темно-коричнево-сірими натьоками 
гумусового матеріалу та блискучими чорними включенням гідрооксидів 
марганцю, безкарбонатна. Вірогідно є материнською породою гумусового 
грунту, що залягає вище.  

5,2-5,8 м – гумусовий горизонт викопного лісо-лучного ґрунту, 
темно-коричневий, із темно-сірими патьоками органо-глинистої речовини, 
чорними примазками гідрооксидів марганцю та із тріщинами, 
виповненими верхнім жовтувато-бурим матеріалом. Складений глиною, 
жирнішою, ніж у попередньому інтервалі, дуже ущільненою, із чіткою 
горіхуватою структурою, безкарбонатною. 

5,8-6,9 м – ілювіально-перехідний горизонт лучно-лісового 
викопного ґрунту, неоднорідно забарвлений – буро-коричнева жирна 
пластична глина перешаровується із жовто-сірою піснішою глиною, 
містить патьоки помаранчево-червоного тонкоглинистого матеріалу. 
Наявні невеличкі вуглисті включення і чорні примазки гідрооксидів 
марганцю. Дуже щільна, із оскольчастою структурою, безкарбонатна. 
Присутні невеликі округлі включення світло-сірої глини (ознаки 
колювіювання матеріалу).  

 6,9-7,9 м – грунтові відклади неоднорідного забарвлення – глина 
сіра з проверстками і включеннями вохристо-червонувато-бурого і 
помаранчево-червоного матеріалу, дуже ущільнена, пластичніша, ніж у 
попередньому горизонті, оскольчаста, із тонкими примазками та 
пунктацією гідроокидами марганцю, безкарбонатна. 

Палінологічні матеріали до характеристики цих відкладів наступні 
(Рис. 1). У строкатих грунтових відкладах (гл. 7,0 м) отримано спорово-
пилковий спектр лісового типу: пилок деревної рослинності (АР) 69%, 
пилок недеревної рослинності (NAP) 10%, спори 21%. У АР переважають 
хвойні породи, особливо Pinus silvestris (30%). Помітним є вміст пилку 
Pinus Haploxylon (9%)  i Picea (8%). Зустрінуто перевідкладені 
паліноморфи – Cedrus і поодиноко Pоdocarpus. Широколистяна 
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рослинність представлена пилком  термофілів: Carya (3,7%), Myrica (2%) i 
зрідка Platycarya. NAP включає пилок мезофітного різнотрав`я і 
однодольних (Pоtamogetonaceae, Alliaceae, Liliaceae i Cyperaceae). 
Різноманітним є склад спор: Bryales і Polypodiaceae (8-9%), Sphagnum, 
Ophioglossum, Huperziaceae i Lycopodiaceae.  

У паліноспектрі лучно-лісового грунту (гл. 6 м) збільшується роль  
NAP (19%) і особливо спор  (48%). Різко змінюється склад АP, в якому 
найбільше пилку гігрофітів (Alnus, Myrica) і майже зникають паліноморфи 
Pinus. Представлено поодинокі зерна таких хвойних порід як Tsuga, 
Cupressaceae і Taxodiaceae. Група широколистяних дерев включає пилок 
Carpinus (6%), Ulmus і термофілів (Carya, Platycarya, Ostrya) та поодинокі  
зерна Myrtaceae (вірогідно перевідкладені). У NAP значно переважає 
різнотрав’я (Herbetum mixtum), а серед спор – Polypodiaceae (42%). 

У паліноспектрі лучного грунту (гл. 5,3 м) знову збільшується вміст 
АР (66%) із домінуванням пилку хвойних порід: Pinus silvestris (33%),  
Pinus Haploxylon (12%), Cupressaceae, Picea i Tsuga (0,8%). У незначній 
кількості представлено пилок дерев і чагарників широколистяного лісу 
(Ulmus, Carpinus, Hedera helix) і реліктових рослин (Myrica, Rhus i 
Platycarya). У NAP переважає Herbetum mixtum, а склад спор 
різноманітний: Bryales (10%), Sphagnum (4,5%), у менших кількостях – 
Polypodiaceae, Lycopodiaceae i Ophioglossum. 

Паліноспектр із сірої глини (гл. 5 м) близький до вищеописаного, із 
переважанням  пилку хвойних: Pinus silvestris (26%), Pinus Haploxylon 
(8%), у незначній кількості Picea, Abies, Cupressaceae, Tsuga (0,5%) i 
Cedrus. Помітним є збільшення кількості пилку Betula. У складі пилку 
широколистяних порід, крім вищеназваних, з’являються Tilia і Ostrya. 
Урізноманітнюється пилок чагарників (Corylus, Cornus, Hedera helix, 
Sambucus і Malaceae) і різнотрав`я, а серед спор різко переважають 
Polypodiaceae. 

Розріз м. Чоп. У розрізі свердловини 1148, розташованій на 
південній окраїні міста, під четвертинною алювіальною товщею 
палінологічно проаналізовано відклади у інт. 52-58 м, представлені такими 
відмінами.  

50,0-52,5 м – пісок жовтувато-сірий середньозернистий; 
52,5-53,0 м – глина темно-зеленувато-сіра, жирна, воскоподібна, із 

тонкою хвилясто-горизонтальною шаруватістю, безкарбонатна (озерні 
відклади); 

 53,0-55,0 м – глина темно-блакитно-сіра із густими іржаво-
вохристими та тютюново-жовтими розводами гідрооксидів заліза, важка, 
слабо піщаниста, щільна, із призматичною структурою, безкарбонатна  
(глейовий грунт); 

55,0-58,0 м – глина сизувато-оливкова, просякнута вохристо-
жовтими виділеннями гідрооксидів заліза, піщана, слюдиста, 
безструктурна, безкарбонатна (заплавний  алювій); 

58,0-58,2 м – глина вохриста, піщаниста, з дрібною галькою; 
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58,2-60,0 м – пісок жовтувато-сірий, середньозернистий, із поодинокими 
гальками.  

Палінологічні матеріали до характеристики цих відкладів наступні 
(Рис.2). У заплавних відкладах (гл. 56,0 м) виділено паліноспектр лісового 
типу (АР 68%, NAP 12%, спор 20%) із високим вмістом пилку Pinus 
silvestris (43%) і Pinus Haploхylon (13%). Інші хвойні представлено пилком 
Picea (3%) і стертим зерном Cedrus. Серед широколистяних палінотипів 
наявні Carpinus і Fraxinus (1-2%), поодиноко Ulmus і Сarya. NAP включає 
переважно пилок різнотрав’я та гідро- і гігрофітів. Склад спор 
різноманітний: Bryales (8%), Polypodiaceae (5%), Lycopodiaceae та 
Ophioglossum (по 2-3%), Sphagnum і Huperzia (поодиноко). 
Паліноспектр низів глейового грунту (гл. 55 м) відзначається зниженням 
вмісту АР (43%) за рахунок збільшення вмісту NAP і особливо спор (35%). 
Склад АР подібний до попереднього спектру, відрізняючись зменшенням 
вмісту Pinus silvestris і широколистяних пород за рахунок 
урізноманітнення пилку чагарників (Juniperus, Corylus, Euonymus, Humulus 
та теплолюбні Rhus і Myrica). Склад NAP і спор якісно не змінюється. 

У верхах глейового грунту (гл. 54,0 м) визначено типовий лісовий 
паліноспектр (AP 88%),  характерними ознаками якого є різке зниження 
вмісту пилку Pinus за рахунок значного збільшення ролі паліноморф Alnus 
(32%), а також Picea (16%) і широколистяних порід. Склад останніх, а 
також неогенових термофілів, дуже різноманітний: Tilia (6%), Quercus, 
Ulmus і Carya (по 2%), Fagus, Carpinus, Platycarya, Ostrya, Myrica і Rhus. 
Пилок чагарників включає Рhumulus, Corylus, Cornus і Rhamnaceae, а 
хвойних дерев – також поодинокі паліноморфи Abies, Cupressaceae і 
Taxodiaceae. Пилку трав і спор дуже мало.  

Паліноспектр озерних глин (гл. 52,5 м ) відрізняється дуже високим 
вмістом спор  (58%) при вмісті AP 26% і NAP 16%. Кількість пилку сосен 
залишається низькою, падає вміст паліноморф Alnus і Picea (2-3%), а також 
чагарників, збіднюється склад пилку широколистяних порід, 
представлених  Tilia (4%) і Carpinus (2%), а неогенові термофіли зникають. 
У NAP дещо посилюється роль  Poaceae  і Cyperaceae. У групі спор 
домінують Polypodiaceae (55%), зустрічаються Bryales і Lycopodiaceae. 

Кореляція і палеогеографічні реконструкції. Для попереднього 
визначення відносного віку грунтів використовувалося зіставлення  із 
даними дослідження розрізів пліоцену Закарпаття  і сусідніх районів. 
Розріз м. Хуст. У грунтових утвореннях в інт. 5,8-7,9 м зустрічається 
незначна кількість пилку таких неогенових рослин як тсуга, гікорі, 
платикарія і поодинокі паліноморфи таксодієвих, що є типовим для 
ранньопліоценових відкладів [11, 12]. Характерними палеопедологічними і 
палінологічними індикаторами викопного лучно-лісового грунту є 
наявність помаранчево-червоних кольорів у забарвленні, різке падіння 
вмісту пилку сосни за рахунок підвищення вмісту пилку вільхи і 
різноманіття паліноморф неогенових термофілів – ознаки, типові для 
ярківського кліматоліту Закарпаття. Надмірна репрезентація пилку вільхи 
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тісно пов’язана із підвищеним вмістом мікрофосилій інших гігрофітів – 
восковику, папоротей та осок, і є відображенням високого рівня грунтових 
вод в умовах значного зволоження. На рівнинній території України 
ярківський кліматоліт відзначається підвищеним вмістом пилку вільхи [4, 
7], зокрема, навіть на Донеччині [6]. Той факт, що сума пилку 
широколистяних і термофільних порід є співмірною із вмістом паліноморф 
сосни (продуцента значно більшої кількості пилку) свідчить про 
поширення формації широколистяних лісів на дренованих ділянках 
Закарпатської низовини. У відкладах верхньої частини нижнього пліоцену 
Польщі (стратиграфічне положення ярківського кліматоліту) переважає 
пилок широколистяних порід (зокрема, гікорі) та вільхи [12].  

Підстельний горизонт строкатих грунтових відкладів може, на нашу 
думку, відповідати попередній стадії ярківського етапу із теплішим і 
посушливішим (внаслідок збільшеного випаровування) кліматом. Це 
відображене у низькому вмісті пилку вільхи та інших гігрофітів і 
підвищеному вмісті паліноморф сосни і неогенових термофілів (особливо 
гікорі). Присутні у паліноспектрах поодинокі пилкові зерна давніших 
палінотипів (Podocarpus, Cedrus, Myrtaceae) вірогідно пов’язані із 
процесами перевідкладання, ознаки яких чітко простежуються у 
морфології відкладів, а також підтверджуються гіршою збереженістю 
пилкових зерен  Podocarpus і Cedrus у порівнянні із іншими.    

Протягом другої половини раннього пліоцену досліджувану 
територію займали лісові та лісово-лучні ландшафти перехідних до 
субтропічних умов. Відзначається стадія теплішого і посушливішого 
клімату, коли формувалися строкато-червоноколірні грунти і грунтові 
відклади, поширювалися хвойні ліси із значним видовим різноманіттям 
сосен (включаючи теплолюбні), із суттєвою домішкою гікорі та платикарії 
на багатших грунтах. У наземному покриві лісів переважали мохи та 
папороті, зустрічалися плауни, вужівник і баранець. Пізніше у ярківський 
час в умовах значного зростання зволоження клімату збільшувалося 
заболочення, формувалися лісо-лучні грунти, широко розповсюджувалися 
гігрофітні ліси із вільхи і восковика (поодиноко таксодієвих) та осоково-
папоротеві луки. Дреновані ділянки займали широколистяні (переважно 
грабові та хмілеграбові) ліси із домішкою тсуги, гікорі, платикарії та із 
різнотравним наземним покривом.  

У відкладах у інт. 5,0–5,8 м палінотипи раннього пліоцену відсутні, 
за виключенням поодиноких зерен тсуги (Cedrus є перевідкладеним). 
Нижчим є вміст пилку широколистяних порід, а неогенові термофіли 
представлено лише незначною кількістю пилку восковика, сумаха і 
хмілеграба. За цими фактами, а також за значним різноманіттям 
палінотипів сосен і високим вмістом пилку Pinus subgen Haploxylon, 
інтервал відноситься до пізнього пліоцену. Поєднання процесів 
гумусонакопичення і лісового грунтоутворення, наявність вищеназваних 
палінотипів термофільних порід, невисокий вміст пилку ялини і смереки, 
різноманітний склад пилку чагарників і різнотрав’я, переважання зелених 
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мохів над папоротями у наземному покриві є ознаками, що у розрізах 
Закарпаття виявлені у богданівському кліматоліті. У розрізі м. Хуст 
верхній богданівський грунт відділений від нижнього проверстком світлої 
глини (bd2?), що за появою у ній пилку берези і трав’янистих ксерофітів 
(Artemisia та Chenopodiaceae) відображає певне погіршення кліматичних 
умов. 

У богданівський час у районі дослідження переважали ліси – соснові 
(за участю сосни підроду Haploxylon) із ділянками широколистяних 
(зокрема, із граба та хмілеграба) і темнохвойних (тсуги, смереки та ялини). 
На стадії погіршення клімату, що розділяла дві стадії ґрунтоутворення, 
відбувалося формування прошарку світлих глин, збільшувалася роль 
трав’янистих і чагарникових рослин, з’явилaся ксерофітна і рудеральна 
рослинність, посилилася участь бореального елементу – берези. Проте 
клімат був тепло-помірним, і у захищених місцевостях зростали 
термофільні хмілеграб, сумах, восковик, а також плющ і кизил.  

Розріз м. Чоп. Різноманіття і кількість пилку усіх окремих 
палінотипів неогенових термофільних рослин у відкладах цього розрізу 
нижче, ніж у відкладах розрізу Хуст. Повністю відсутній пилок тсуги, 
типовий для останнього. Вважаємо, що тут представлено молодші 
відклади, ніж у розрізі Хуст, які вірогідно належать до другої половини 
верхнього пліоцену і низів еоплейстоцену. Верхній горизонт глейового 
грунту (53,0-55,0 м), що вирізняється у розрізі за найвищим вмістом пилку 
термофілів (Сarya, Platycarya, Ostrya, Myrica, Rhus і Taxodiaceae) і 
різноманіттям дерев і чагарників широколистяного лісу, сформований 
протягом теплого етапу. Багатий склад дендрофлори у розрізах Закарпаття 
властивий для паліноспектрів берегівського кліматоліту, особливо у розрізі 
с. Гать, в якому представлено всі вищеназвані термофільні палінотипи (за 
виключенням Platycarya). Тут також постійно зустрічається пилок ялини і 
смереки, мезофілів бука, граба і хмілю, вміст АР досягає 83-91%, а пилок 
різнотрав’я у складі NАР – 82-84%. Відмінною рисою розрізу с. Гать є 
переважання пилку сосни і суми широколистяних порід над пилком вільхи. 
Можна припустити, що паліноморфи вільхи надрепрезентовані у розрізі м. 
Чоп у зв’язку із його місцерозташуванням на низькій заплаві.  

Паліноспектру озерних відкладів із завищеним вмістом спор 
папоротей у розрізі м. Чоп (гл. 52,5 м ) мають тоді відповідати нижні 
верстви березанського кліматоліту у розрізі с. Гать, де вміст спор 
папоротей складає 28% (проти 3-10% у берегівському кліматоліті). У низах 
березанського кліматоліту розрізу с. Гать, як і у досліджуваному розрізі, 
також простежено 3-5% пилку широколистяних порід і немає неогенових 
термофілів. Алювіальні відклади, частково перетворені грунтовим 
оглеєнням (інт. 55,0-58,0 м), сформувалися в умовах прохолодного 
клімату, і можуть зіставлятися із першою половиною сіверського етапу. У 
відповідному інтервалі розрізу с. Гать низьким є вміст пилку ялини і 
високим – сосни, присутня незначна кількість паліноморф 
широколистяних порід і термофілів.   
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Таким чином, у районі м. Чоп у першій половині сіверського часу у 
річковій долині формувався заплавний алювій, на терасах поширювалися 
світлі соснові ліси, а пізніше лісо-лучні ландшафти південно-бореального 
(чи навіть помірного) клімату. Про це свідчить зростання домішки 
широколистяних і навіть поодиноких термофільних порід (гікорі, 
платикарія, восковик, сумах) у лісах. Під пологом соснового лісу та на 
луках зростали зелені мохи, папороті, плауни, вужівник і баранець. Про 
близкість до річки свідчить присутність пилку рдесту та сусаку. 
Ксерофітні трав’янисті ценози були відсутні, що свідчить про достатнє 
зволоження протягом цього відносно прохолодного етапу. 

У берегівський час місцевість була перезволоженою для формування 
зональних грунтів – натомість під вільшняками розвивалося оглеєння. Про 
підвищене кліматичне зволоження свідчить поширення ялини та смереки, 
зростання таких мезофільних дерев як бук, граб, хмілеграб, гікорі, 
платикарія. Наявність у складі рослинності останніх, як і термофільних 
гігрофітів восковика і таксодієвих, свідчить, що клімат був тепло-
помірним, перехідним до субтропічного. На початку наступного 
березанського етапу відбувалося похолодання, що супроводжувалося 
заболочуванням місцевості (поширення папоротевих лук і скорочення 
лісів). Із складу рослинності зникли неогенові термофіли, проте у 
невеликій кількості зустрічалися широколистяні граб і липа, що свідчить 
про існування південно-бореального клімату.  

Висновки і перспективи. Отримані нові палінологічні матеріали 
дозволяють виділити етапи розвитку пліоценової рослинності і попередньо 
скорелювати їх із такими у раніше досліджених розрізах на території 
Закарпаття. У розрізі Хуст визначено відклади ярківського і 
богданівського кліматолітів нижнього і верхнього пліоцену, а у розрізі Чоп 
– сіверського і берегівського кліматолітів верхнього пліоцену і низів 
березанського кліматоліту еоплейстоцену. Від ярківського до 
берегівського етапів простежується зменшення ролі та збідніння складу 
неогенової термофільної флори (випадіння тсуги, таксодієвих і платикарії), 
що свідчить про спрямоване похолодання. Зменшення участі 
широколистяних і термофільних порід (до повного випадіння останніх) 
протягом сіверського та березанського етапів відображає циклічні зміни у 
теплозабезпеченні клімату. Рослинність Закарпаття на пліоценових етапах 
лесо-породоутворення була більш мезофільною, ніж на теренах, східніших 
від Карпат.   

Остаточне з’ясування хронологічного положення пліоценових 
утворень Закарпаття та етапів розвитку рослинності потребує проведення 
палеомагнітних досліджень розрізів пліоценових відкладів. 
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Герасименко Н.П., Юрченко Т.І. Черепаня Й.Й. Нові дані щодо змін 

рослинних покривів Закарпаття у пліоцені. Отримано нові спорово-пилкові дані із 
розрізів Страбичево, Чоп та Хуст, які доповнюють реконструкції фаз розвитку 
рослинності в Закарпатті. Фіксується тенденція посилення контентальності клімату від 
початку до кінця пліоцену, що відображено в скороченні вмісту термофільних экзотів 
протягом теплих кліматичних стадій та у зниженні вмісту та мезофітгного компоненту 
протягом холодних стадій. 

Герасименко Н.П., Юрченко Т.И. Черепаня Й.Й. Новые данные об 
изменениях растительного покрова Закарпатья в плиоцене. Получены нове 
спорово-пыльцевые данные из разрехов Стробычево, Чоп и Хуст, дополняющие 
реконструкции фаз развитиия растительности в Закарпатье. Отмечено тенденцию 
усиления континентальности климата от начала до конца плиоцена, что отображено в 
сокращении содержания термофильных экзотов во время теплых климатических стадий 
и в снижении содержания мезофитоного компонента на протяжении холодных.   

Gerasimenko N.P., Yurchenko T.I, Cherepanya Y. Y. New data on the Pliocene 
vegetational changes in the Transcarpathia. New pollen data from the sections Srabycheve, 
Chop and Khust contribute to reconstructions of the vegetational development phases in the 
Transcarpathia. From the beginning to the end of the Pliocene, a trend to an increase of 
climatic continentality is reflected in a decrease of exotic thermophyllic plants during warm 
climatic stages, and in reduction of mesophytic components during cold stages. 
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Аварійність на магістральних газопроводах впродовж останніх років 

породжує проблему екологічної безпеки не тільки регіону українських 
Карпат а й всієї нашої держави. Екологічну безпеку розглядають як 
компонент національної безпеки [1], що забезпечує захищеність життєво 
важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних 
або потенційних загроз, які створюються антропогенними  чи природними 
чинниками стосовно природного середовища. Згідно із українським 
законодавством екологічна безпека – це сукупність дій, станів і процесів, 
які прямо чи посередньо не призводять до життєво важливих збитків (або 
загроз таких збитків), що завдаються природному середовищу, окремим 
людям та людству взагалі. Враховуючи принципи системної парадигми під 
екологічною безпекою слід розуміти такий стан системи „ природа – 
техніка – людина”, який забезпечить збалансований взаємозв’язок 
(взаємодію) природних, технічних і соціальних систем, формування 
природно-культурного середовища, що відповідає санітарно-гігієнічним, 
естетичним та матеріальним потребам жителів будь-якого регіону Землі 
при збережені природно-ресурсного та екологічного потенціалу природних 
систем і їх здатності до саморегуляції. 

Україна займає стратегічне положення на шляху трубопроводів, які 
проходять з Росії та Середньої Азії до Європи. Завдяки цьому блакитне 
паливо отримують 19 країн. Від ефективної роботи газотранспортної 
системи України залежить енергетична безпека ЄС. Українська 
газотранспортна система є найбільшою у Європі. Лінійна частина 
магістральних газопроводів має протяжність біля 36 тис. км і є найменш 
надійною частиною серед усіх видів технологічного устаткування 
газотранспортної системи. Незадовільний стан експлуатаційної надійності 
лінійної частини магістральних газопроводів підтверджується 
статистичними даними експлуатації газопроводів у ДК „Укртрансгаз”, де 
90% відмов об’єктів газотранспортної системи відбувається на 
магістральних газопроводах, причому від 15 до 35% цих відмов 
відбувається через корозію [2]. 

Газотранспортна системи України є найстарішою у Європі, більшість 
магістральних газопроводів збудовано у 80-х роках минулого століття. 
Найстарішим газопроводом в Україні є траса „ Дашава – Київ” збудована в 
1949 році. Більше 50% газопроводів за протяжністю експлуатуються понад 
30 років. Проведений аналіз аварійності газопроводів в Росії та в Україні 
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дозволяє зробити наступний висновок. На початку експлуатації рівень 
аварійності досить високий і дійсно знижується протягом 7-10 років 
експлуатації, але ділянка залежності, що характеризується низьким і 
постійним рівнем аварійності дуже мала. Вона характеризується плавним 
переходом від періоду зниження аварійності до періоду її підвищення. 
Після 7-10 років експлуатації починається поступове збільшення кількості 
аварій до терміну експлуатації 20 років. Після 20 років експлуатації 
починається різке збільшення аварій. Такий хід кривої аварійності 
газопроводів пов’язаний з поступовою зміною у часі технічних 
характеристик складових елементів системи магістрального газопроводу. 
Це тільки технічна складова аварійності. Відомо, що магістральні 
газопроводи прокладені дуже часто в складних інженерно – геологічних 
умовах, пересічному рельєфі, обводнених територіях, що збільшує 
ймовірність виникнення аварійних ситуацій. 

Впродовж останніх років у засобах масової інформації досить часто 
зосереджувалась увага на одному із найпотужніших магістральних 
газопроводів України „Уренгой – Помари – Ужгород”, довжина якого в 
межах нашої держави 1160 км, проектна потужність 27,9 млрд. кубометрів 
газу на рік. Цей газогін, збудований у 1983 році, експлуатується вже 
більше 25 років і залишається важливим у газопостачанні країн Європи. За 
останні 2 роки на цьому магістральному газопроводі відбулися значні 
аварії. Достатньо згадати аварію 6 грудня 2007 року поблизу сіл Іллінецьке 
та Тягун, що на Вінниччині. Очевидці охрестили цю аварію „кінець світу”. 
В результаті потужного вибуху утворилась восьмиметрова вирва розміром 
20 на 40 м. Навколо неї, до кольору червоної цегли обгоріла територія, 
розкидані немов картон, велетенські шматки поплавленої труби (діаметр 
1420 мм) та величезні кількатонні бетонні блоки – пригрузи, розкидані  у 
радіусі сотні метрів. Поблизу у ставку зварилась риба, по берегах 
розкидані обвуглені трупи ондатр. Аварія навела жах на жителів кількох 
районів Вінничини. Наслідки цієї катастрофи могли б бути ще 
трагічнішими, оскільки поблизу розташована потужна газокомпресорна 
станція. Якщо б вибух „дістав її” то в радіусі 10 км не залишилося б нічого 
живого. Чиновники з гордістю заявляли, що газопостачання до Європи не 
припинялось. Про те два дні 32 тисячі жителів Вінничини, 3 промислові 
підприємства, 73 бюджетних і 56 комерційних установ залишились без 
газопостачання. 

У 2007 році подібні аварії відбулись на трасі газопроводу „Уренгой – 
Помари – Ужгород” у Таращанському районі Київської області (7 травня), 
у Черкаській області (11 травня). Такі технологічні аварії не є дивиною для 
газопроводів, які експлуатуються 25 років і більше. Вже у найближчі часи 
жителям України, що знаходяться у безпосередній близькості до 
газопроводів потрібно бути готовими до подібних аварій. 

Вище згадані аварії мали місце на відносно стабільних у 
тектонічному відношенні територіях. Проте, значна частина цього 
газопроводу перетинає динамічну, строкату у природному відношенні 
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територію Українських Карпат. Ймовірність виникнення аварійних 
ситуацій тут багатократно підсилюється зовнішніми факторами по 
відношенню до трубопроводу. 

Процесів, що відбуваються в природних територіальних комплексах 
(ПТК), є дуже багато і кожен з них у різних ситуаціях може стати 
визначальним або другорядним при аварійних ситуаціях. У своїх 
дослідженнях ми не мали на меті ландшафтний аналіз усіх 
геоморфологічних процесів, а свідомо обмежили завдання аналізом лише 
тих шкідливих процесів, які є найнебезпечнішими для функціонування як 
ПТК в зонах трас, так і самих магістральних газопроводів (осипища, 
обвали, зсуви, ерозія, заболочування). Ландшафтні дослідження і 
картографування засвідчили, що для кожного виду карпатських 
ландшафтів характерні свої особливості в розвитку цих геоморфологічних 
процесів, відповідно до будови і рівня стабільності ПТК, що їх складають. 

Найскладніші інженерно-геологічні умови має Скибова зона 
Українських Карпат, де широко розвинута мережа різних тектонічних 
порушень, тут контрастніший рельєф, активніше виявляються екзогенні 
схилові процеси. 

Еталонну ділянку закладено в межиріччі рік Свічі та Чечви на стику 
двох Горганських ландшафтів. Це Чечвинський ландшафт, що є південною 
межею Берегових низькогірно-скибових Горган, та Ілемський ландшафт – 
південна окраїна середньогірно–скибових Зовнішніх Горган. Складність 
ландшафтної структури цієї ділянки дослідження зумовлена її літогенними 
властивостями – літологією порід, характером залягання та рельєфом. 
Ландшафт Чечвинського низькогір‘я  відділився як частина Орівської 
скиби. Переважання в літогенній основі ландшафту відкладів лоп‘янецької 
та нижньоменілітової світ, а також ерозійно – акумулятивна діяльність рік 
Свічі і Чечви та їхніх приток зумовило сильну розчленованість у 
поперечному і повздовжньому напрямах низькогірних коротких хребтів, 
абсолютні висоти яких становлять 500-800 м. 

Морфологічна структура цього ландшафту представлена двома 
висотними місцевостями. Це висотна місцевість крутосхилого сильно 
розчленованого ерозійно – денудаційного лісистого низькогір‘я та висотна 
місцевість розширених терасованих днищ міжгірських річкових долин і 
улоговин. Домінує по площі висотна місцевість ерозійно – денудаційного 
лісистого низькогір‘я. Різноманітність її літології зумовила формування 
двох стрій, що приурочені до відкладів лоп”янецької та нижньоменілітової 
світ. Ілемський ландшафт розташований у межах двох скиб: Сколівської та 
Парашки. Рельєф визначений літологічними особливостями 
верхньоменілітової, бистрицької, вигодської, ямненської та стрийської 
світ. Схили хребтів розчленовані річками басейну Чечви, вершини плоскі 
або куполоподібні. Морфологічна структура ландшафту в межах 
досліджуваної ділянки представлена двома висотними місцевостями. Це 
висотна місцевість крутосхилого ерозійно – денудаційного лісистого 
середньогір‘я та висотна місцевість терасованих днищ міжгірських долин 
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та улоговин. Домінує по площі  висотна місцевість ерозійно – 
денудаційного середньогір‘я, що складена стріями, які приурочені до 
згаданих вище світ. 

Досліджувані ПТК зазнали суттєвих антропогенних змін унаслідок 
прокладання та експлуатації магістрального газопроводу „Уренгой – 
Помари – Ужгород”. У порушених ПТК різко активізувалися старі та 
утворилися нові геоморфологічні процеси. Найнебезпечніші з них зсуви, 
лінійна ерозія. 

На сьогоднішній час магістральний газопровід „Уренгой – Помари – 
Ужгород” внаслідок фізичного старіння (є на межі нормативного терміну 
експлуатації) з наявністю зсувонебезпечних ділянок на трасі є потенційно - 
небезпечним об’єктом. Небезпечність ситуації підсилюється активізацією 
впродовж останніх років в Українських Карпатах дощових паводків, 
селевих потоків та ін. 

Досвід дослідження Карпатських геосистем в зонах існуючих трас 
магістральних трубопроводів [3,4] показав, що до зовнішніх факторів, які 
впливають на аварійність в першу чергу слід віднести літологічний склад 
гірських порід, активні сучасні рухи земної кори, інтенсивність водних 
потоків, підвищену зволоженість товщі гірських порід. Добре відомо, що 
траси газопроводів „розсікають” строкату літологічну будову Українських 
Карпат практично без врахування їх властивостей. Разом з тим 
встановлена чітка приуроченість шкідливих геоморфологічних процесів до 
певних геологічних структур. Зсуви, обвали, осипища, інтенсивна лінійна 
ерозія мають чітку літологічну прив”язку. 

Для прикладу, дослідження на трасі вже згадуваного магістрального 
газопроводу „Уренгой – Помари – Ужгород” в Ілемському ландшафті 
(масив Горгани) показують негативну реакцію природних комплексів на 
подібне втручання. Експедиційні ландшафтні дослідження за розробленою 
методикою дозволяють вивчити результати взаємодії природної і технічної 
складової траси трубопроводу на рівні елементарних одиниць гірського 
ландшафту. 

В ПТК, порушених будівництвом та експлуатацією магістрального 
газопроводу „Уренгой – Помари – Ужгород”, відбувається явна активізація 
шкідливих природно-географічних процесів. Літогенні закономірності 
відіграють у цьому провідну роль. Наприклад, простежується чітка 
приуроченість цих процесів до літогенетичних стрій. Зокрема, для стрій, 
складених тонкоритмічним флішем лоп‘янецької, нижньоменілітової та 
бистрицької світ, характерна активізація зсувних та ерозійних процесів; 
для стрій, складених грубошаруватим флішем сірих пісковиків ямненської 
та виготської світ, - зсування окремих блоків та кам’яних розсипів. 

Проблема надійного функціонування магістральних газопроводів 
через свою складність потребує особливого підходу до його вирішення. 
Важливу роль можуть відігравати ландшафтно-екологічні дослідження, 
поточний та оперативний моніторинг не тільки за станом самого 
газопроводу а й за всіма компонентами природних систем взжовж траси. 
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Екологічна безпека газопровідної системи повинна виступати як 
заперечення екологічної загрози, що знаходить прояв у вигляді 
техногенних аварій. 
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Актуальність проблеми. Львівська область має цікаву історію 
формування і розвитку мінерально-сировинної бази. Так, саме завдяки 
бориславський нафті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Україна займала 
третє місце у світі, пропустивши вперед за обсягами видобування нафти 
лише США і Росію. Варто також згадати й одні з найбільших у світі 
родовищ самородної сірки і калійної солі, унікальні поклади озокериту, 
значні запаси кам’яного і бурого вугілля, конденсату і газу, піщано-
гравійної і скляної сировини, більшу частина з яких активно розробляли на 
протязі декількох століть. Більшість гірничопромислових підприємств, які 
проводили видобування і збагачення цих корисних копалин припинили 
своє існування або законсервовані, а, відповідно, стали новою сторінкою в 
історичній спадщині краю без якої оцінка потенціалу мінерально-сировинної 
бази Львівщини була б неповною. 

Сьогодні виникла ситуація, коли не лише звичайні люди, але й 
фахівці погано усвідомлюють увесь розмах і значення гірничовидобувної 
галузі в економічному розвитку Львівської області. Проведені дослідження 
спрямовано на відкриття забутих сторінок історії освоєння мінеральних 
ресурсів реґіону, вивчення природно-географічних особливостей формування 
гірничих ландшафтних систем реґіону у різні хронологічні періоди. 

Основні положення хронологічного аналізу мінерально-
сировинної бази реґіону. Історико-географічний аналіз районів 
інтенсивного впливу гірничовидобувної діяльності, здійснюють з метою 
з’ясування особливостей динаміки, розвитку і функціонування 
геогірничотехнічних систем (ГГТС) [10], які виступають передумовою 
формування сучасної ландшафтної структури гірничопромислових територій. 
З’ясування закономірностей виникнення і подальшого розвитку первинних 
ГГТС, дозволяє оцінити геоекологічний стан сучасних ландшафтних систем 
гірничопромислового походження [4]. Процес формування геосистем 
гірничопромислових територій займає тривалий проміжок часу. В окремих 
випадках ми маємо справу із ГГТС, які виникли ще 150–200 і навіть більше 
років тому. Це дозволяє дослідникам поділяти весь процес на окремі 
історичні стадії. 

Під час проведення історико-географічних досліджень у межах 
районів видобування і збагачення корисних копалин слід використовувати 
хронологічний підхід. Згідно з рекомендаціями Міжнародного комітету зі 
збереження індустріальної спадщини [19], саме цей підхід прийнятий для 
означення вікових категорій гірничовидобувних територій та об’єктів. Їх 
поділяють за віком виникнення на два хронологічні типи: історичні та 
сучасні. Нажаль не існує єдиної думки щодо виокремлення цих типів. 
Зокрема, В. Казаков [11] відносить до сучасних антропогенних ландшафтів 
гірничопромислового походження усі ГГТС, що відповідають 
постіндустріальному етапу розвитку суспільства, тобто існують останні 
50–60 років. Однак, як вчинити із гірничопромисловими об’єктами 
“сучасного” походження, які встигли зазнати суттєвих змін у структурі 
після припинення розроблення покладів корисних копалин. Наприклад, від 
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моменту завершення видобування самородної сірки в Яворівському кар’єрі 
пройшло ще й 20-ти років. На його місці створено водосховище, 
прибережні схили частково виположено та відбулися інші постмайнінгові 
структурні зміни. Тому процес трансформації перетворив залишки 
індустріальних ГГТС, незважаючи на їхній молодий вік, на історичні 
геосистеми. 

Загалом, провести абсолютну диференціацію гірничопромислових 
територій та об’єктів за віком неможливо. Для окремих гірничовидобувних 
реґіонів України розроблено власні періоди у розвитку техногенних 
ландшафтів [2, 5, 6, 11, 17.]. Однак усі вчені сходяться у тому, що історичні 
гірничі ландшафтні системи слід поділяти на два основні види: допромислові 
(доіндустріальні) та промислові (індустріальні). Важко провести грань між 
цими хронологічними видами, яка для окремих районів розроблення 
корисних копалин коливається від кінця XVII–до початку ХХ ст. 

У свою чергу, промислові історичні ландшафтні системи потребують 
детальнішої структуризації. Для кожного окремого гірничопромислового 
реґіону властиві свої особливості такої диференціації. Вона зумовлена 
докорінними змінами власності чи процесу виробництва, що пов’язана із 
певними важливими “історичними віхами”: революціями, війнами, зміною 
влади тощо. Наприклад, на сході України виділяють дореволюційний 
період (до 1917 р.), вказуючи на важливість подій Жовтневої 
соціалістичної революції на процес розвитку гірничої індустрії [11]. 
Зрозуміло, що Східну Галичину ці революційні події оминули і для неї 
характерні інші хронологічні періоди. Для цього реґіону нами 
запропоновано виділяти три історико-географічні (хронологічні) періоди 
освоєння мінеральних ресурсів [10]: допромисловий чи кустарний (до 1772 
р., тобто до моменту першого поділу Речі Посполитої) і два промислові – 
мануфактурний (до 1939 р., початку Другої світової війни) та 
індустріальний (до 1991 р., моменту проголошення незалежності України). 
Сьогодні продовжує відбуватися сучасний постіндустріальний період, 
який вже у недалекому майбутньому зацікавить дослідників з позиції 
хронологічного аналізу мінерально-сировинної бази реґіону. 

Близькими за змістом до історичних геосистем вважають 
палеоландшафти, які існували у доголоценову епоху [3]. Прямих слідів 
давнього видобування корисних копалин знайти практично неможливо 
через інтенсивну дію різних фізико-географічних і природно-
антропогенних процесів. Однак, чисельні знахідки зброї чи знарядь праці 
із кременю, міді, бронзи, заліза, гончарних виробів вказують на значні 
обсяги видобування корисних копалин. Подекуди вдається виявити 
майстерні із оброблення кременю, виплавляння металевих виробів. 
Цікавими також є палеогеографічні дослідження з метою виявлення місць 
залягання корисних копалин, які ґрунтуються на реконструкції 
особливостей палеоландшафтів [14]. 

Історичні гірничовидобувні ландшафтні системи є об’єктами 
історичного (ретроспективного) ландшафтознавства [8, 17]. Головною умовою 
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для проведення хронологічних досліджень убачаємо повне або часткове 
збереження техногенних форм рельєфу цих об’єктів, що дозволяє 
проведення польового знімання. Поряд з цим необхідно використовувати 
методи аналізу історичної (документальної (у т.ч. кадастрової), 
картографічної, усної та ін.) та археологічної інформації. 

Процес ландшафтогенезу у межах гірничопромислових територій 
можна поділити на окремі стадії історико-географічного розвитку ГГТС. 
Згідно з критеріями їхнього виділення, які запропоновані В. Федотовим 
[20], доцільно виділяти такі стадії: 1) початкова (до 4 тис. р до н.е.), яка 
характеризується появою перших ландшафтних систем 
гірничопромислового походження; 2) рання (4 тис. до н.е. – ХVII ст.), коли 
з’являються перші ознаки виокремлення серед інших природно-
господарських систем місць ведення гірничих робіт, тобто з’являються 
перші промислові каменоломні і кар’єри; 3) середня (ХVII – перша 
половина ХІХ ст.) характеризується подальшим розвитком техногенезу, 
з’являються перші промислові копальні, виникають прототипи ГГТС 
сучасного типу; 4) зріла (від другої половини ХІХ ст.) відзначається 
остаточним формуванням різнотипових ГГТС, переважно кар’єрного і 
шахтного способів розроблення корисних копалин. Дана стадія 
характеризується швидкими темпами застосування нових технологій 
виробництва та зміною характеру функціонування ландшафтних систем 
гірничовидобувного походження. Передумовами появи і розвитку таких 
геосистем є: а) історичні особливості господарського освоєння території; 
б) утворення різнотипових ГГТС, які визначають особливості формування 
постмайнінгових геосистем; в) формування сучасної ландшафтної 
структури реґіону. 

Необхідною умовою для проведення польових досліджень, що 
спрямовані на пошук і вивчення стану історичних ландшафтних систем 
гірничовидобувного походження є оцінка їхньої ступені збереженості. За 
цим показником, В. Казаков виділяє три категорії [11]: 1) об’єкти, що 
відносно добре збережені на сьогодні; 2) частково втрачені об’єкти, що 
являють собою напівзасипані і затоплені старі кар’єри, напівзруйновані 
копальні, залишки проммайданчиків тощо; 3) повністю втрачені об’єкти, 
перетворені у рекультивовані кар’єри, нівельовані відвали, засипані чи 
затоплені копальні. Під час польового знімання слід проводити 
кадастування існуючих і втрачених ландшафтних об’єктів різних часових 
зрізів. 

Найбільшу цікавість для дослідників мають історичні 
гірничовидобувні об’єкти кінця XVIII – першої половини ХХ ст. На цей 
період припадає початок та розквіт промислового освоєння соляних, нафтових 
та озокеритових покладів Передкарпаття, активне видобування 
залізорудних і буровугільних родовищ Галичини. Сьогодні ці галузі 
гірничовидобувної індустрії занепали, але залишили по собі цікаву 
історичну спадщину. Облік гірничопромислових територій та об’єктів 
цього хрологічного зрізу сприятиме їхньому збереженню і популяризації 
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Рис. 1 – Основні археологічні пам’ятки на території Львівської області [9, 14] 

Фізико-географічні країни: А. Східноєвропейська рівнина, Б. Західноєвропейська 
рівнина, В. Східні (Українські) Карпати. Фізико-географічні області: І. Люблінська 
височина, ІІ. Волинська височина, ІІІ. Бузьке Мале Полісся, ІV. Стирське Мале Полісся, 
V. Розточчя та Опілля, VI. Західно-Подільська височина, VII. Сянське Передкарпаття, 
VIII. Дністровське Передкарпаття, IX. Бескидське крайове низькогір’я, Х. Бескидське 
скибове низько- і середньогір’я, ХІ. Стрийсько-Сянська верховина, ХІІ. Полонинське 
середньогір’я. 

Допромисловий період освоєння мінеральних ресурсів. Історія 
розвитку людства найтіснішим чином пов’язана з використанням 
мінеральних ресурсів. Початки застосування мінералів чи гірських порід 
людьми, губляться у глибині віків. Навіть основні етапи розвитку людства 
носять назви основних матеріалів, що визначали рівень прогресу: 
кам’яний, бронзовий і залізний віки. Перші сліди існування людини на 

Археологічні памятники.jpg
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території Львівської області відносяться до епохи пізнього палеоліту і 
мезоліту (20–8 тис. років до н.е.). Цим часом датують кременеві знаряддя 
праці і зброю знайдені у басейні Західного Бугу. Найбільше таких знахідок 
виявлено у Сокальському, Радехівському, Кам’янко-Бузькому і 
Золочівському районах [9]. 

На жаль, важко сьогодні виявити місця розміщення родовищ та 
оцінити обсяги видобування мінеральних ресурсів у допромисловий 
період. Сліди гірничопромислових об’єктів цього періоду практично не 
збереглися. Однак, на основі припущення, що тогочасні місця розроблення 
корисних копалин, переважно розміщувалися на незначній відстані (до 2–5 
км) від поселень відповідного історико-культурного періоду, ми склали 
картосхему “осередків гірничовидобувної діяльності” (рис. 1). На основі 
аналізу розміщення основних археологічних пам’яток на території 
Львівської області [9, 14], нами виділені площі потенційного видобування 
кременю, бурого залізняка, різних видів будівельної сировини тощо. Саме 
ці території є найперспективнішими для виявлення гірничопромислових 
об’єктів допромислового періоду. 

Розроблення корінних покладів кременю продовжувалося у неоліті і 
ранній бронзі. Згідно з Г. Денисиком (1998), перший етап освоєння 
мінеральних ресурсів слід відносити до етапу освоєння кременю. 
Видобування проводили поряд із тогочасними поселеннями у невеликих і 
неглибоких штольнях та ямах-копальнях. Штольні закладалися у крутих 
схилах ярів, балок чи річкових долин. Біля штолень і майстерень з 
оброблення кременю накопичувалися перші гірничопромислові відходи у 
вигляді відщепів кременю. Поряд з кременем, для різних господарських 
потреб використовували пісковики, вапняки, крейду, глини і пісок. Цей 
етап характеризується незначним ступенем антропогенної трансформації 
ландшафтних систем реґіону. 

Після завершення етапу кременю у кінці ІІ тисячоліття до н.е. 
розпочався етап освоєння мідних і залізних (болотних) руд. У той час на 
території Львівщини існували значні запаси бурого залізняку, в основному 
у вигляді невеликих покладів, поширених у заплавах річок, озерах і 
болотах. У таких болотистих місцевостях на земній поверхні виступала 
рудувата або червонувата глина, яку називали рудава (руда). Найбільше 
свідчень про розроблення болотних руд збереглося з періодів бронзи і 
заліза. Так, знайдені скарби ливарів у майстернях з оброблення міді, 
бронзи і заліза, що складалися із незавершених або поломаних металевих 
речей у районах міст Самбора і Жовкви, сіл Зарічне Стрийського району і 
Спасів Сокальського району свідчать про поступовий розвиток у реґіоні 
видобувної промисловості (рис. 2). 

Перші залізні гути, що виробляли метал для плугів і рал були відомі 
від кінця XVI ст. Основні райони видобування і перероблення болотних 
руд зосереджувалися у басейні Західного Бугу і Дністра. Вплив на 
природне середовища реґіону виробництва металів було незначним. З тих 
часів залишилися перші відомі сліди колишніх кар’єрів і відвалів  
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Рис. 2 – Свідчення освоєння мінеральних ресурсів Львівської області у 
допромисловому періоді 

розкривних порід, а також залишки залізоплавильного виробництва. 
З’являються перші ознаки виокремлення ландшафтів гірничопромислових 
територій. 

Сліди видобування залізної руди відобразилися у топоніміці реґіону. 
Поселення із назвою Руда та однокорінними топонімічними назвами 
(Рудки, Рудно чи Руданці) зустрічаються доволі часто (рис. 2). У с. Руда 
Жидачівського району ще в давньоруські часи та ранньому середньовіччі 
видобували залізну руду. На околиці села, в урочищі, пізніше названому “на 
Демнищах”, виплавляли залізо для потреб сусіднього Удеча (Жидачева). 
Поряд із Самбором, у районі давніх розробок болотних руд, зберігся хутір 
Рудне (20 осіб). 
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Однак найдавнішим гірничим промислом в межах Львівської області 
слід вважати солевидобування. В історичних матеріалах згадується, що 
передкарпатські соляні копальні (саліни) відомі з часів римського імператора 
Андріяна (76−138 р.). Існують ще давніші свідчення використання соляної 
ропи. Багато пам’яток, пов’язаних із солеварінням, залишили племена 
культури фракійського гальштату (кінець ХІІ−VIII ст. до н.е.). За своєю 
потужністю вони не мали аналогів у тогочасній Центральній і Південно-
Східній Європі [13]. Скоріше за все, саме від цього часу й розпочався етап 
освоєння соляних покладів. 

Джерела соляної ропи здавна посилено розшукували і розробляли. 
Сьогодні у Передкарпатті відомо понад 800 соляних джерел. Найбільше 
таких джерел скупчено у передгір’ї і попід північно-східними схилами 
Сколівських Бескидів і Покутсько-Буковинських Карпат. Соляна ропа 
(сировиця) поширена тут повсюди. Найбільше її виходів у видолинках та у 
підніжжі гірських схилів. Місця виходу сировиці помітно по сріблясто-
іскристих випарених сонцем пасмах на високих берегах річок і потічків. 
Сіль нерідко виступає прямо під дерновим шаром у насичених вологою 
місцях. 

Спосіб одержання солі був підказаний самою природою. Сонце 
випаровує воду і від ропи залишаються білі кришталики. Спостерігаючи за 
цим процесом, первісна людина почала влаштовувати допоміжні 
пристосування, виробила перші навики виробництва солі. Примітивний 
процес солеваріння полягав у виділенні із сировиці якнайбільшої кількості 
води, у результаті чого в горщику, де вона виварювалася, утворювалася 
густа маса солі. Пізніше цю масу сушили і порціювали у спеціальній 
посуді, відповідної форми та об’єму. 

У процесі тогочасного солевиробництва вже, очевидно, існувала 
вузька спеціалізація: одні черпали і носили сировицю, інші – заготовляли 
дрова, ще інші варили, постачали горщики для солеваріння, займалися 
продажем солі тощо. Для випарювання 1 кг солі, необхідно було спалити 
понад 100 кг дров [22], а це вимагало великої кількості людей, звільнених 
від інших обов’язків. Тому, щоб виправдати такі затрати, робота солеварів 
мусила бути вже від самого початку орієнтована на масове виробництво 
солі та її обмін. 

Натрієву сіль використовували не лише як харчовий продукт, а й 
застосовували для оброблення металів, а саме надання їм міцності і твердості, 
вичинювання шкіри, протравлення і вибілювання тканин, виготовлення 
фарб. Сіль через карпатські перевали транспортували до 
Верхньотисенського і Трансільванського металургійних і бронзообробних 
центрів. Однак у ІХ ст. до н.е. передкарпатські солевиробничі центри різко 
занепадають у зв’язку із тогочасними етнічними і політичними змінами. 

Імовірно білі хорвати (V ст.) продовжили займатися 
солевиробництвом і постачати сіль через карпатські перевали переважно 
до Моравії і Чехії. Сіль як “стратегічний продукт” за княжих часів стала чи 
не головною причиною приєднання князем Володимиром 
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передкарпатських теренів до Київської Русі [4]. Салінами володіли князі та 
окремі бояри. Сіль виварювали із видобутого із землі розсолу. Не легко 
було знайти якісне “розсольне місце”, встановити на ньому соху – 
своєрідну бурову вишку висотою понад 10 м. В її основі викопували 
колодязь до глибини ґрунтових вод, а далі пробивали свердловину, 
опускаючи в неї дерев’яні просмолені труби. Розсіл з труби вичерпували 
вузькою і довгою “коновкою” [4, 18]. Найбільшої слави зі солеваріння мала 
“соляна столиця” княжого краю – Стара Сіль (Солоне, Зальцборк). 

Важливе місце в економіці Галицько-Волинського князівства 
продовжувало посідати солеваріння. Давня техніка виварювання кухонної 
солі у сковородах (“черинах”) та формування її у конічних пічках виникла 
ще у Х–ХІ ст. та збереглася протягом наступних віків. Сіль отримували як 
розсипною, так і в невеликих грудках. Соляні рудники біля Добромиля, 
Старої Солі, Нагуєвичів і Дрогобича вже тоді приносили великі прибутки 
князю. Нестачу солі, найбільшої трагедії в ті часи, фіксували навіть 
літописи. Так “Києво-Печерський патерник” зазначає, що у 1097 р. не 
стало солі у “всій Руській землі” через те, що у результаті князівських 
міжусобиць на схід “перестали пускати купців з Галича і людей з 
Перемишля” [18]. Завдяки соляним промислам князівство було відоме в 
Європі. Прикарпатська сіль експортувалася не лише до сусідньої Польщі 
чи Угорщини, а навіть у Данію і Голландію, даючи надійний капітал 
князівству на утримання війська. 

Іншою “соляною столицею” став Городок. Городок вперше 
згадується літописцем Нестером ще у 1213 р. У літописі говориться, що 
поселення відоме далеко на схід як центр торгівлі сіллю, а тому мало назву 
“Городок солоний” або “Соляний Городок”. Місто лежало на важливому 
торгівельному шляху, який пов’язував схід із заходом, південь із північчю. 
Воно одержало право торгувати сіллю і стало центром соляних складів. 
Іншим великим центром торгівлі сіллю стала Коломия (Івано-Франківська 
обл.). 

Існують припущення, що і назва Галичини може походити від назви 
солі, яку тут продукували [13]. Велич Галицької землі в значній мірі 
ґрунтується на багатовіковому видобутку і торгівлі сіллю. Зображення 
“топки”, тобто сформованої у вигляді конуса брили солі, є найдавнішим 
символом Галичини [1]. 

Значення солеваріння у розвитку реґіону знайшло своє відображення 
у назвах і геральдиці міст. Наприклад, вважають, що на назву Трускавця 
вплинула литовська мова (druska − сіль). З цим промислом пов’язані назви 
багатьох населених пунктів Львівщини, зокрема Стара Сіль, Стара Ропа, 
Ясениця Сільна, Солець, Солонсько, Солянуватка (рис. 2). 

Вже на тогочасних гербах і прапорах відображалися символи у 
вигляді соляних топок і бочок. Ще у 1339 р. дев`ять конусоподібних топок 
солі стали символом Дрогобича. Ці топки зображали на гербі польського й 
радянського періодів, збережені вони й на сучасній геральдиці міста. За 
часів існування Австрійської монархії дрогобицька жупа випускала 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
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продукцію в бочках, тому замість топок на гербі вмістили – дев’ять бочок. 
Геральдика Городка і Старої Солі також вміщує символи солеваріння. 

За часів Київської Русі для потреб фортифікаційного та цивільного 
будівництва, землеробства, металообробного, ювелірного і гончарного 
ремесла широко використовували різні корисні копалини, що видобували 
як в межах, так і за межами реґіону. Порівняно високого рівня досягло 
металургійне виробництво та оброблення будівельного і декоративного 
каміння. 

Занепад у видобуванні корисних копалин, що спостерігався у ХІІІ ст. 
був викликаний чисельними татаро-монгольськими та іншими нашестями 
та руйнуваннями міст реґіону. Розроблення багатьох корисних копалин, в 
тім числі залізних руд, відновилися лише у ХІV ст. Потреба у відбудові 
зруйнованих міст і сіл спричинила різке зростання обсягів видобування 
різних будівельних матеріалів, що й послужило початком етапу освоєння 
будівельних корисних копалин. Для виробництва скла розпочинають 
використовувати кварцові піски, для фарфору – гіпси, знаходить 
застосування нафта. 

Після довгої боротьби за західноукраїнські землі територія 
Львівщини у кінці ХIV ст. відійшла до Польщі. В цей час виникають перші 
ремісницькі цехи, проводиться детальні описи власників за податковими 
реєстрами, інвентарями та люстраціями. Реєстрові документи, особливо 
“Люстрація…” (1570 р.) і “Головний інвентар…” (1608 р.), є першими 
свідченнями активної діяльності цехів у містах Галичини. Однак цехова 
організація виробництва, в тім числі й спрямована на розроблення різних 
видів будівельної сировини, ще не носила промислового характеру. Це 
були невеликі (до 20–30 робітників) напівкустарні підприємства, які 
одночасно займалися як видобуванням корисних копалин, так і 
виготовленням кінцевої продукції. 

Серед відомих в Галичині промислів із виготовлення дивовижних 
гончарних виробів, в першу чергу, слід відзначити невеличке село 
Гавареччина біля Золочева і Глинське біля Жовкви (рис. 2). Тут й нині 
можна ознайомитися із гончарними печами, гончарськими кругами, різними 
витворами чорнодимленої кераміки чи зеленими (глауконітовими) кахлями. 
Серед народних промислів слід звернути увагу на місця виготовлення 
гутного скла та художньої обробки каменю. Наприклад, скляні гути у 
Потеличі ще від 1564 р. знані своїми виробами пляшок, склянок і 
віконного скла. 

Розроблення будівельної сировини також відбивається у назвах 
населених пунктів реґіону: Глинське, Пісочне, Будокам’янка тощо. На 
Малому Поліссі поширеним є населені пункти Гута або мають назви 
похідні від цього слова, що вказують на існування у поселеннях скляних 
гут (рис. 2). На гербі Пустомит відображена піч для випалювання вапна. 

До 1576 р. у Польщі діяли старі п’ястівські гірничо-правничі норми. 
Згідно з ними, право на видобування земних багатств належало виключно 
державі-королю. Польський король Стефан Баторій узаконив виняткове 
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право шляхти до видобування корисних копалин на власних землях (pacta 
conventa), тим самим ліквідуючи останні релікти поняття “реґалії” 
(державної монополії) в аспекті старих гірничо-правних норм. Саме від 
того часу у літературних та архівних джерелах знаходять значно більше 
інформації про пошуки, видобування, перероблення і застосування нафти, 
озокериту, солі та інших мінералів, що є підтвердженням активізації 
використання мінеральних ресурсів у реґіоні. 

У зв’язку із розробленням найдоступніших покладів будівельного 
каменю і піску, скоріше за все, було знищено більшість цікавих пам’яток 
природи Львівщини (відслонень, форм вивітрювання, палеодюн тощо). На 
цей етап припадає швидке збільшення площ, зайнятих тогочасними 
кар’єрами і відвалами. Глибини деяких кар’єрів могли сягати 10–25 м, а 
висота відвалів – 5–10 м. Це перші прототипи геогірничотехнічних систем 
сучасного типу. 

Висновки. Зрозуміло, що виявлення природно-географічних 
особливостей процесу освоєння мінеральних ресурсів у допромисловий 
період надзвичайно складне завдання. Для вдалого проведення історико-
географічної студії головно бракує документальних свідчень, а у випадку 
їхньої наявності – важко просторово окреслити район видобування того чи 
іншого виду корисних копалин чи знайти факти існування 
гірничовидобувних об’єктів на місцевості. Ще складніше із узагальненням 
матеріалів та відтворенням реґіональної картини виникнення, формування, 
розвитку і занепаду тогочасних мінерально-сировинних осередків на 
окремих етапах освоєння різних видів корисних копалин. Здійснений 
хронологічний аналіз засвідчив перспективність подібних узагальнюючих 
робіт для певних реґіонів, відкрив нові сторінки із історії освоєння 
мінеральних ресурсів Львівщини. 

В основу досліджень покладено сформульовані принципи історико-
географічного аналізу освоєння мінеральних ресурсів на реґіональному 
рівні, виокремлені періоди цього процесу, стадії розвитку та ступені 
збереженості гірничих ландшафтних систем. Це дозволило розглянути 
природно-географічні особливості розроблення покладів корисних 
копалин Львівської області у допромисловий період. 
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Іванов Є.А. Природно-географічні особливості освоєння мінеральних 

ресурсів Львівської області у допромисловий період. Обґрунтовано основні науково-
методологічні положення хронологічного аналізу мінерально-сировинної бази реґіону. 
Розглянуто особливості освоєння покладів корисних копалин (кременю, залізних і 
мідних руд, солей, різних видів будівельної сировини тощо) у межах Львівської області 
у допромисловий період (до 1772 р.). 

Иванов Е.А. Природно-географические особенности освоения минеральных 
ресурсов Львовской области в допромышленный период. Обосновано основные 
научно-методологические тезисы хронологического (историко-географического) 
анализа минерально-сырьевой базы региона. Рассмотрено особенности освоения 
залежей полезных ископаемых (кремния, железных и медных руд, солей, разных видов 
строительного сырья и т.д.) во Львовской области в допромышленный период (до 1772 
г.). 

Ivano. Ye.A. Nature-geographic features of implementation of mineral resources 
of Lviv region in preindustrial age. The main scientific-methodological thesises chronological 
(historic-geographical) analysis of mineral feedstock base of region was validating. Features 
reclamation of deposits of mineral products (silicon, ferrous and cooper ores, salts, 
construction feedstock etc.) in Lviv region in preind ustrial age (up to 1772) was treating. 
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А.І. Яворський 

Карпатський національний природний парк 
 

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ 

 
Ключові слова: природний національний парк, функціональне зонування, 

функціональна зона, функціональна підзона. 
 

Актуальність теми.  Функціональне зонування територій 
національних парків на теренах України, на перший погляд, є усталеною 
процедурою, яка повинна задовольняти як практичні, так і 
природоохоронні (ресурсоохоронні) вимоги. Водночас багаторічний досвід 
функціонування найбільшого гірського Карпатського національного 
природного парку свідчить, що тут існує достатня кількість неув’язок і 
неврахувань реального стану речей. 

Головні з них: 
необґрунтована формалізація станів природних територіальних 

систем, які складають території національних парків, призводить до 
відповідної необґрунтованої їх охорони і раціонального використання; 

недостатнє, або нечітко прив’язане до конкретних територіальних 
систем, антропогенне навантаження (антропогенні модифікації) не 
надають реальної картини складності й різноманітності функціональних їх 
параметрів; 

існуючі (традиційні) функціональні схеми абсолютно не враховують 
такого явища як періодичність виникнення катастрофічних явищ, які 
приурочені до цілком конкретних територіальних систем і складають чітку 
функціональну зону; 

неврахування гнучкості своєрідних екотонних структур, 
розташованих у між функціонально-зональному просторі, призводить до 
жорсткого просторового ситуаційного положення, що практично ніколи не 
відповідає дійсності; 

наявність значних відмінностей у природних ситуаціях і 
антропогенній експлуатації територіальних систем національних парків 
потребує виділення своєрідних підзон, підпорядкованих більш загальній 
зоні. 

Перераховане становить головні проблеми функціонального 
зонування територій національних парків. Другорядні полягають у 
врахуванні ландшафтного різноманіття територій, що призводить до 
відповідної просторової диференціації як природозбережувальних 
технологій, так і різних методик заповідання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблема 
функціонального зонування територій національних парків обґрунтована у 
багатьох наукових дослідженнях [Кревер, Голубець, Жижин; Брусак]. 
Вважається, що цілком обгрунтованим є виділення наступних 
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функціональних зон: заповідної, зони регульованої рекреації, зони 
стаціонарної рекреації, господарської зони.  

Здійснене обґрунтування виділення даних зон і вимоги щодо 
різноманітної діяльності в їх межах. Практика багаторічної оптимізації 
заповідних територій на прикладі Карпатського національного парку 
свідчить, що такого функціонального зонування явно недостатньо. 

З цією метою було сплановано й проведено ряд досліджень з 
виявлення реальної ситуації в межах території Карпатського національного 
природного парку, щодо наявності закономірно спонтанно сформованих 
(антропогенно не спрямованих) територій (зон) із переважаючою 
функціональною спеціалізацію.  

Насамперед зазначимо, що зона (від гр. zone – пояс) це: 
– область або частина певного району, яка характеризується 

особливостями, одноманітністю або подібністю природних умов; 
– певна смуга, простір в будь-яких межах (Вел. тлум. словн., 2004); 
– класифікаційна одиниця частини земної поверхні, що 

характеризується певними якісними ознаками (Ільєнко, 2006). 
Тобто конкретна зона є частиною території природного парку, яка 

характеризується певною гомогенністю (однорідністю) якісних ознак. 
Сам процес зонування можна розглядати як засіб оптимізації 

природних умов, шляхом поділу території  на зони, які мають різне 
функціональне призначення. 

Оскільки розглядається зонування щодо функціонального 
призначення зон, то мова йде саме про функціональне зонування, як таке 
розчленування всієї планувальної території на функціональні зони, за 
якого за кожною зоною може бути закріплений переважний вид її 
господарського використання на досить далеку перспективу. На сьогодні 
прийнято виділяти три типи функціональних зон: інтенсивного 
господарського використання; екстенсивного господарського 
використання; обмеженого використання за максимального збереження 
природних ландшафтів (Гавриленко, 2007). 

Досвід КНПП свідчить, що проблема зонування подібних територій 
значно складніша, як на первинно-зональному, так і на підзональному 
рівнях. Так, на рівні підзон зони господарського використання природних 
ресурсів, вкрай необхідним є виділення територій з переважаючими 
видами цього використання, наприклад, лісообробного, транспортного, 
селітебного тощо. Кожна така зона характеризується власною зоною так 
званого екологічного впливу (Петлін, 2005) – частини ландшафтної сфери, 
в межах якої відбуваються процеси, здатні практично вплинути на 
кількісні та якісні параметри об’єкта моніторингового дослідження. 
Зовнішня межа такої зони проходить не за розрахунковими параметрами 
(геологічними, гідрологічними, кліматичними тощо), а по зовнішніх межах 
ландшафтних систем, у яких зафіксовані такі параметри. Безумовно площі 
цих зон збільшаться. Та це буде цілком компенсованим підвищенням 
імовірності врахування всіх чинників впливу, оскільки у внутрішньому 
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просторі природних територіальнихз систем простежується значна 
гомогенність не тільки компонентна, а й функціональна. 

Оскільки зонування територій національних парків найбільш 
доцільно здійснювати на ландшафтній основі, то навіть спеціалізовані 
підзони господарського використання природних ресурсів будуть мати 
ландшафтно-функціональні риси. Їх формують територіальні одиниці, до 
складу яких входять ландшафтні урочища, складні урочища й місцевості з 
однотиповою природною основою й антропогенним навантаженням, 
напрямком господарської діяльності людини (функціонування) (Гуцуляк, 
2008). Відповідно такі підзони будуть характеризувати своєрідні геохімічні 
фонові навантаження. 

В умовах гірських територій чітко спостерігається, так званий, 
зональний ряд перетворених техногенезом природних територіальних 
систем. Він представлений односпрямованою взаємодіючою 
парагенетичною сукупністю цих утворень. При цьому А.В. Дончева (1978) 
виділяє три зони: 1) джерело впливу; 2) зону структурної перебудови 
природних комплексів (головно складу та структури фітоценозів); 3) зону 
випадіння елементів ландшафтної структури (насамперед, нижніх ярусів 
рослинності). Така диференціація обумовлена значною мірою тим, що 
різним природним компонентам та їх елементам відповідають неоднакові 
порогові значення забруднювачів, за яких відбувається незворотня 
деградація і наступне випадіння компонентів зі складу геосистеми 
(Коломыц, 1987). Таким чином спостерігається просторова диференціація 
своєрідної підзони, обумовленою техногенезом, накладеним на природні 
парагенетичні зв’язки. В межах такої підзони відбувається практично 
односпрямована міграція спеціалізованих хімічних забрудників, склад 
яких контролюється спеціалізацією виробничих об’єктів. 

Більш того, в умовах гір часто виникають короткотривалий 
підзональний ряд техногенно перетворених парадинамічних 
територіальних систем. Такими, наприклад, є ряди контрольовані рудками 
деревостану головного користування (суцільними рубаннями). Тобто 
проблема існує й вона доволі поширена. 

Інший від підзони, який доцільно виділяти, також пов’язаний з 
промисловими об’єктами або важливими, з охоронної точки зору, 
територіальними системами (для КНПП такими є місця масового 
поширення арніки гірської, сону білого, тирлича жовтого, унікальних 
геоморфологічних об’єктів: карлінгів (Великий і Малий Кізли), водоспад 
Гук, кар Цибульник тощо. Така підзона характеризується толерантною 
дією екологічного чинника на ці об’єкти. Вона обумовлена діапазоном дії 
екологічного чинника, в межах якого можливе існування відповідної 
територіальної системи або промислового об’єкту. Подібна зона 
толерантності обмежена граничними мінімальними і максимальними 
значеннями екологічного чинника (Мусієнко, Серебряков, Брайон, 2002). 
Виділення такої функціональної межі має певні практичні труднощі 
(обумовлені необхідністю здійснення певних наукових досліджень), але 
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доцільність її не викликає сумніву. 
Щодо особливо охоронних територій, то цілком обґрунтованим 

виглядає виділення навколо них і такої зональної функціональної одиниці, 
як підзона оптимуму – діапазон коливань екологічного фактора, в межах 
якоЇ максимально проявляються життєві функції організмів, популяцій, 
охоронних природних територіальних систем. У межах підзони оптимуму 
спостерігається підвищена сила впливу екологічного фактора, тобто 
оточення має основні контрольні й коректувальні функції щодо 
життєдіяльності даних територіальних охоронних систем. 

Підзона оптимуму за основними характеристиками відповідає так 
званій зоні комфорту – діапазон інтенсивності дії факторів (фактору) 
навколишнього середовища, що відповідає екологічному оптимуму 
природної системи (Словник-довідник з агроекології, 2007). 

Відповідно цілком можливим виділення підзони песимуму – 
територіальні сукупності й антропогенні утворення навколишнього 
середовища охоронних об’єктів, за межами оптимуму, де, внаслідок 
діапазону коливання екологічного фактору спостерігається пригнічення 
життєдіяльності організмів, популяцій в охоронних природних 
територіальних системах. Виділення таких підзон необхідне для 
здійснення відповідних моніторингових спостережень й вироблення ряду 
природоохоронних і природо стабілізуючих заходів. 

Наближеною до розглянутої є підзона пригнічення. Та якщо підзона 
песимуму характеризується лише потенційним проявом сукупності 
небезпечних чинників, то підзона пригнічення – наявним їх проявом, який 
діє впродовж тривалого відрізку часу (не менше року). Прикладами такої 
підзони в межах КНПП можуть послуговувати ділянки із шлейфами 
забруднення від потужних лісопереробних підприємств. 

Украй необхідним є виділення в межах національних парків зони 
пов’язаної із небезпечними процесами. Для території КНПП такою може 
послуговувати зона, яка характеризується стабільними повеневими 
катастрофічними процесами. 

Підзонами такої зони можуть слугувати: 
– підзона екологічної небезпеки – територія, в межах якої 

систематично порушуються екологічні норми та регламенти, виявляються 
ознаки деградації компонентів природного середовища, в окремих групах 
населення рівень екологічних захворювань вищий, ніж 
середньостатистичний по краю, області, місту тощо (Гавриленко, 2008); 

– підзона екологічного ризику – місця на суходолі та акваторіях, де 
людська діяльність може спричинювати загрозливі екологічні ситуації 
(Словник-довідник з агроекології, 2007); 

– підзона екологічної кризи – територія, в межах якої відбувається 
деградація основних екосистем, природні ресурси перебувають на межі 
виснаження, демографічні та медико-екологічні показники систематично 
зменшуються порівняно із середньостатистичними по республіці, округу, 
області, регіону (Гавриленко, 2008); 
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– підзона екологічного лиха – ділянки території, на яких у 
результаті господарської або іншої діяльності відбулися значні зміни 
навколишнього природного середовища, які спричинили істотне 
погіршення здоров’я населення, порушення природної рівноваги, 
руйнування природних екологічних систем, деградацію флори й фауни 
(Гавриленко, 2008). 

Підзона екологічної небезпеки стосується не природно-
територіальної, а суспільної складової. Вона може бути виявлена впродовж 
доволі різних часових відтинків – від кількох місяців до кількох років. 
Водночас причиною виникнення такої підзони можуть бути й природні 
фактори: повені, затяжні зливи, пожежі тощо, які, якщо не самі, то як 
причинний поштовх. 

Підзона екологічної кризи має значні особливості, які можуть бути 
не враховані дослідниками. Оскільки це підзона в межах якої періодично 
відбуваються кризові природні явища (для території КНПП, це насамперед 
повені), то рослинний покрив у складових фітоценозах природно 
пригнічений і пристосований до подібної кризової ритміки. Тобто тут 
формуються особливі фітоценози з особливим набором домінантів та 
едифікаторів. Не врахування такого явища може призвести до хибних 
узагальнень про деградацію існуючих фітоценозів, які дійсно є 
пристосованими. 

Підзона екологічного лиха характеризується наявністю періодичних 
швидкоплинних процесів із руйнівними наслідками. Саме їх стисліть у часі 
є основною індикаційною ознакою виділення подібної підзони. Така зона 
потребує якісно іншого моніторингового забезпечення та 
попереджувальних (щодо населення) систем.  

Кожна з виділених підзон єдиної зони періодичних катастрофічних 
явищ виконує роль складової у системі небезпечного територіального 
виділення. 

Вважаємо за необхідне виділення додаткової функціональної зони в 
межах національних природних парків, яка б просторово була розташована 
між відомими зонами функціонального зонування. Така екотонно виділена 
зона характеризується маргінальними властивостями – властивості 
пограничної смуги між функціонально-ландшафтними зонами, у межах 
якої природні системі дуже вразимі і знаходяться у нестійкому стані 
(Словник-довідник з агроекології, 2007). Саме до таких зон приурочені як 
природні, так і антропогенно спровоковані та антропогенні нестійкості й 
невизначеності. Її індивідуальною ознакою є часова міграційна нестійкість, 
тобто здатність розширюватись (або скорочуватись) за рахунок сусідніх 
зон. 

Висновки. Багаторічний досвід роботи в межах національних парків 
дозволяє зауважити, що існуюча методика їх функціонального зонування 
далеко не відповідає реальній природній ситуації й тому потребує значного 
вдосконалення, шляхом ускладнення її структури. 

Пропонований функціональний поділ є реальною взаємопов’язаною 
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системою оригінальних функціональних виділів, які поєднані за 
принципом екологічного взаємозв’язку, що для гірських умов 
перетворюється на еколого парадинамічну залежність. Саме з позицій 
функціональної цілісності території парку необхідно підходити до 
вивчення й раціонального використання пропонованих виділів. 
Запропоновані нами нові функціональні зони і їх підрозділи (підзони) 
залишаються відкритою функціональною класифікацією територій 
природних національних парків, що дозволяє проводити подальші 
наслідки у цьому напрямку. 
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Яворський А.І. Проблеми функціонального зонування території 

національних парків. На прикладі Карпатського національного парку показані 
проблеми із виділення його функціональних зон і запропонований новий, оригінальний 
підхід до здійснення функціонального поділу паркових територій. Окрім 
функціональних зон пропонується виділяти значну кількість функціональних підзон, 
які конкретизують екологічну ситуацію в межах парків. 

Яворский А.И. Проблемы функционального зонирования территории 
национальных парков. На примере карпатского национального парка показаны 
проблемы выделения его функциональных зон и предложен новый, оригинальный 
подход к осуществлению функционального структурирования парковых территорий. 
Кроме функциональных зон предлагается выделять значительное количество 
функциональных подзон, которые конкретизируют экологическую ситуацию в 
пределах парков. 

Yavorskyy A.I. The problems of functional zoning of national parks territory. On 
example of Carpathian national park showing problems of delineation of functional zones and 
suggesting a new, original approach to realization functional division of the territory of park. 
Beside the functional zones suggesting to determine considerable amount of functional sub 
zones which concretize ecological situation in parks limits. 
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Актуальність теми. Полонинське високогір’я Українських Карпат 

характеризується наявністю унікальних субальпійських чагарникових і 
трав’яних угруповань, водоспадів, геоморфологічних охоронних об’єктів 
тощо. Водночас – це територія, впродовж сотень років, використовувалась 
під випаси й кошарне господарство. З цією метою штучно розширювались 
площі полонин за рахунок зведення приполонинних лісів. Реально, 
наприклад в межах Чорногірського ландшафту, верхня межа лісу (тобто 
нижня межа субальпійського високогір’я) коливається навколо висоти 
1450 м. Таким чином, деградація природних територіальних 
(ландшафтних) систем має солідний вік, що дозволяє прослідкувати її 
головні наслідки. 

В умовах планованого відновлення (на певних полонинах) випасів і 
кошарного господарювання, дослідження деградаційних процесів стає 
нагальною справою, що дає підстави на сподівання розумного поєднання 
господарської та природоохоронної діяльності. Традиційне фіксування 
деградаційних явищ у вигляді зміни рослинного покриву (заростання 
значних площ полонин альпійським щавником) та зміни у ґрунтовому 
покриві (ущільнення ґрунту, його переунавоження на місці кошар, 
посилений поверхневий стік тощо) не відображає безпосередні зміни 
ландшафтної структури. 

Висвітлення теми в науковій літературі й дослідженнях. Якщо 
властивості полонинських фітоценозів досліджуються впродовж понад 
сторічного часу [1–3, 6, 7 та ін.], то динаміка ландшафтних систем 
залишається практично не розкритою (якщо не враховувати праць А.Л. 
Байцара щодо верхньої межі приполонинських лісів). Таким чином, 
пропоноване дослідження є своєчасним, що здатне розкрити специфіку 
сучасної динаміки полонинських територіальних систем. 

Формування цілей статті. На даному етапі дослідження 
вирішувались наступні завдання: 

- виявлення видового різноманіття ландшафтних систем локального 
рівня організації і їх ролі у формуванні морфологічно більш значних 
систем; 

- виявлення кількості систем на одиницю площі (перевірка 
попереднього припущення про подрібнення ландшафтних виділів 
внаслідок антропогенного навантаження); 
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- виявлення ознак стабілізації (або дестабілізації) фітоценотичного 
покриву субальпійських ландшафтних систем; 

- виявлення антропогенно модифікованих та антропогенних систем у 
межах Чорногірського субальпійського високогір’я; 

- виявлення чинників, що формують стійкість елементарних 
ландшафтних систем. 

Виклад основного матеріалу. Багаторічне використання 
полонинських територіальних систем під випаси і ведення кошарного 
господарювання призвело до суттєвої деградації первинної структури 
ландшафтних систем субальпійського високогір’я. Насамперед це 
стосується найдрібніших її структурно-морфологічних складових – 
ландшафтних фацій. Дослідження показали, що в межах експлуатованих 
ділянок (Головний Чорногірський хребет, полонина Костричі, полонина 
Маришевська) і не експлуатованих (полонинні ділянки навколо вершини 
Гомул), що на непорушених ділянках елементарні ландшафтні комплекси 
(фації) характеризуються значно більшими виділами, ніж на ділянках 
порушених. Окрім того на експлуатованих територіях спостерігається 
значне поширення ландшафтних утворень у вигляді мікрознижень (від 2 до 
8 метрів), слабо випуклих ділянок (від 2 до 4 метрів), значна кількість 
перехідних систем ( які потребують доведення, що вони можуть бути 
охарактеризованими як ландшафтні утворення. На експлуатованих 
ділянках спостерігається своєрідне чергування різних видів ландшафтних 
систем в межах схилів однієї експозиції. Воно викликане наявністю стежок 
витоптування між якими відбувається квазіпарадинамічне повторення 
ландшафтної структури. 

Проведені дослідження надають можливість стверджувати, що 
загалом ландшафтні структури полонин відзначаються стійкістю, але лише 
у межах їх природного (історичного) поширення. У смузі штучно зведених 
приполонинських лісів спостерігаються інтенсивні процеси спрямовані на 
відновлення лісових угруповань, захоплення їх субальпійським 
криволіссям із наступним витісненням його смерекою. Окрім того, саме 
тут спостерігається інтенсивний розвиток деградаційних процесів у 
вигляді заболочування, лінійної ерозії, інтенсивного площинного змиву 
тощо. Причини – накладання інтенсивного антропогенного навантаження 
(насамперед у вигляді суцільних рубань лісу) на екотонні перехідні смуги 
між ландшафтними висотними місцевостями. У такому випадку наслідки 
антропогенного навантаження значно підсилюються, що часто призводить 
до виникнення цілого ряду шкідливих процесів і відповідної деградації 
територіальних систем [4]. 

Дослідження полонин у межах яких припинене випасання і кошарне 
господарювання (полонини Зарослянська, Мариша, частина Маришевської 
тощо) дає можливість стверджувати про значну стійкість полонинських 
фітоценозів. Різновікове припинення господарського використання 
полонинських територіальних систем дозволяє прослідкувати деградаційні 
фітоценотичні процеси й їх відновлення. Дійсно внаслідок такого 
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антропогенного навантаження відбувається деградація первинних 
(природних) фітоценозів і заміщення їх малопродуктивними 
угрупованнями або суцільними альпійськими щавниками. Останнє, з 
природних інтересів, не належить до цілком негативного явища, оскільки 
альпійський щавник неїстівний, що примушує припинити випасне 
використання цих систем. Як наслідок, територіальні системи одержують 
можливість регенерувати спочатку під «захистом» потужного альпійського 
щавника, а з часом витісняючи і його. Дослідження свідчать, що практичне 
відновлення фітоценозів на місці раніше повністю деградованих 
(найчастіше це місця кошар) відбувається впродовж 50-70 років, за умови 
припинення їх антропогенного використання. Проблематичним є 
віднесення значних за площею плям зайнятих альпійським щавником до 
особливого виду ландшафтних систем. Оскільки з часом корінна 
субальпійська рослинність відновлюється, доцільно вважати, що тут ми 
маємо справу з існуванням довготривалого стану антропогенної 
модифікації природних ландшафтних систем. 

Щодо ландшафтної структури субальпійського Карпатського 
високогір’я, то звертає увагу поширення умовно-неповних територіальних 
систем. Це системи у яких практично відсутній біотичний 
ландшафтоформувальний чинник. До них належать більшість 
антропогенно модифікованих ландшафтних комплексів, таких як стежки, 
кам’яні розсипи, оголені ділянки полонин тощо. Причиною є не тільки 
інтенсивне витоптування внаслідок випасання і туристської ерозії, а й 
вторинні ерозійні процеси, які виникають в межах ландшафтних систем 
пов’язаних із безпосередньо навантаженими парадинамічними речовинно-
енергетичними потоками. І якщо в межах перших даного ефекту може і не 
виникнути, то у менш стійких, з ним пов’язаних, він часто виникає. 

Водночас виникає запитання, що з ландшафтознавчої точки зору 
являють собою стежки. Це самостійні антропогенно утворені територіальні 
системи (антропогенні ландшафти) чи антропогенні включення в існуючу 
ландшафтну структуру? Оскільки такі ділянки розглядаються в межах 
найдрібніших ландшафтних утворень – фацій і претендують на визначення 
як антропогенні фації, то цілком доцільно звернутися до авторитетних 
напрацювань у цьому питанні. Ландшафтною фацією може вважатися 
лише таке територіальне утворення, яке характеризується наявністю 
внутрішньої функціональної структури, яка є наслідком життєдіяльності 
системи як єдиного цілого. Тобто вона повинна мати стійкий внутрішній 
центр  і неоднорідне оточення цього центру [5]. 

Дослідження в межах полонини Кострича й Зарослянської свідчать, 
що фрагменти стежок в межах відповідних ландшафтних систем такою 
структурою не володіють. Тим самим, з ландшафтознавчого погляду їх 
необхідно сприймати як антропогенні територіальні елементи, які 
функціонують на рівні парцелярної неоднорідності. Водночас проблема 
полягає в тому, що у деяких системах існує ціла серія стежок, які 
чергуються з міжстежковими просторами. Як перші, так і другі не 
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створюють відповідної ландшафтознавчої структури, водночас у 
сукупності така структура (або її зародки) з’являється. Тобто тут вже є 
можливість говорити про виникнення нового антропогенно обумовленого 
територіального об’єкта (найчастіше антропогенної фації). Проблема має 
продовження, оскільки тепер стає незрозумілим як співвідносити 
непорушені (умовно непорушені) ділянки попередніх фацій. Її вирішення 
бачиться знову таки у визначені, чи створили ці територіальні залишки 
внутрішню ландшафтознавчо-функціональну структуру. Якщо створили – 
перед нами повноцінна ландшафтна система, якщо ні – маємо справу з 
просторовими неоднорідностями антропогенно модифікованих систем на 
рівні парцелярних виділів. 

Загалом дослідження за наявними антропогенними модифікаціями 
полонинських ландшафтних систем дають підстави їх поділу на три класи: 

– довгострокові (до них переважно належать місця кошарного 
господарювання); 

– середньострокові (стежки витоптування та їх сукупності); 
– короткострокові (ділянки, які експлуатуються під випасання). 
Довгострокові антропогенні модифікації полонинських 

ландшафтних систем існують до 80 років, середньострокові – до 40, 
короткострокові – до 5 років. 

У межах субальпійського Карпатського високогір’я чітко 
прослідковується явище вторинної фітодеградації. Найчастіше вона 
виникає у низинних ландшафтних системах за рахунок заміщення 
природної рослинності на угруповання з альпійського щавнику, знесеного 
вниз по схилу з ділянок у межах яких були розташовані кошари. 
Характеризуючись значними пристосувальними можливостями, 
альпійський щавник легко витісняє нестійку природну рослинність (її 
нестійкість спричинює перезволоження системи, внаслідок увігнутості 
поверхні). Тим самим, одержуємо вторинну фітодеградацію, яка на відміну 
від територій із минулим кошарним використанням надзвичайно важко 
регенерує. Спостерігаються ландшафтні системи де вторинна 
фітодеградація ще існує, а системи з кошарним використанням (які стали 
причиною виникнення такого явища) вже регенерували. 

Інший вид антропогенної модифікації полонинських ландшафтних 
систем виникає внаслідок сукупної дії антропогенних чинників. 
Найчастіше ними є поєднання випасного витоптування і туристської ерозії. 
Від такого виду навантажень страждають випуклі поверхні головних 
карпатських хребтів. Поєднане антропогенне навантаження спричинює 
швидку деградацію не тільки рослинного покриву й ґрунтів, а й 
безпосередньо літогенної основи територіальних систем. Тим самим, 
виникають антропогенні ландшафтні утворення, які характеризуються 
підвищеним динамізмом речовинно-енергетичних потоків, що становить 
реальну загрозу для систем, які розташовані нижче по схилу і пов’язані з 
порушеними парадинамічними зв’язками. 
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Основною ознакою подібних систем (крім зазначеної динамічності) є 
їх лінійна витягнутість і, відповідно, мала ширина. Це створює в їх межах 
специфічну функціональну структуру, основу якої складають розірвані 
внутрішні центральні ділянки та їх оточення. Така розірваність 
інваріантно-зберігаючих структурних складових надає таким системам 
просторово-часової нестійкості. Вони швидко формують ланцюг 
різноякісних (відособлених) територіальних утворень, який можемо 
сприймати як антропогенно спровоковану до виникнення систему вищих 
ніж фація морфологічних рівнів організації, відмінності між якими слабо 
виражені. Це уповільнює між ними речовинно-енергетичний обмін і 
робить вразливими. Тим самим вони належать до територіальних систем 
не просто умовно стійких, а таких, що перебувають у стані перманентної 
самоорганізації (процес заміщення однієї системи іншою). 

Ще більш загрозлива ситуація виникає у випадку коли стежки та їх 
сукупності розташовані в зонах межевих стиків природних територіальних 
систем. Самі зони стиків (екотонні зони) характеризуються поширенням 
різноманітних деструктивних процесів і відносною нестійкістю. Більш 
того, така перехідна смуга має власну структурну організацію, залежну від 
специфіки поєднаних ландшафтних систем. Саме в ній формується цілий 
ряд механізмів, які контролюють і регулюють стійкість поєднаних 
територіальних утворень.  

Фактично мова йде про руйнування надзвичайно складного 
регуляторного механізму. Дослідження свідчать, що наслідком такого 
антропогенного втручання є швидка деградація взаємодіючих структурних 
складових ландшафтних систем. Вони неначе «віддають» частину своєї 
території і формують іншу перехідну зону стику. На місці попередньої 
зони залишається деградована ділянка – справжній розсадник 
різноманітних шкідливих процесів. 

Висновки. Проведені дослідження за динамікою ландшафтної 
морфоструктури полонинського високогір’я Українських Карпат в умовах 
випасного і кошарного використання дозволили зробити наступні 
висновки: 

– внаслідок випасного і кошарного використання полонин 
відбувається суттєве подрібнення площ елементарних ландшафтних 
систем (фацій); 

– на експлуатованих територіях відбувається урізноманітнення 
видового складу ландшафтних комплексів, у тому числі за рахунок 
виникнення антропогенних територіальних систем; 

– найбільш небезпечні антропогенно спровоковані деградаційні 
процеси спостерігаються в межах поєднаних (екотонних) зон між 
суміжними ландшафтними системами, що призводить до порушення 
механізмів міжсистемної взаємодії; 

– у випадку накладання випасного витоптування і туристської ерозії 
спостерігається різка активація деградаційних явищ в ландшафтних 
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системах з виникненням особливих нестійких антропогенних 
територіальних утворень; 

– значне поширення вторинних фітодеградаційних явищ у 
ландшафтних системах субальпійського високогір’я характеризується 
стійкими тенденціями і слабо піддається регенерації; 

– загалом ландшафті системи полонинського Карпатського 
високогір’я фоново характеризуються посиленою просторово-часовою 
стійкістю лише в природних межах їх поширення. Вторинні полонини на 
місці зведеного криволісся і лісу зазнають інтенсивних відновних 
процесів; 

– природні механізми субальпійських ландшафтних систем 
характеризуються значною регулятивною здатністю (показано на прикладі 
альпійського щавника) щодо протистояння антропогенному впливу. 
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Актуальність. Сучасний стан урбосистем України характеризується 

підвищеною екологічною критичністю, яка полягає в наявності значної 
кількості геосистем, які перебувають у нестійкому, кризовому стані, або 
характеризуються екологічно несприятливими для населення параметрами. 
Серед чинників, які дестабілізують екологічну ситуацію міст на першому 
місці автотранспортне навантаження. Саме на нього припадає більшість 
викидів токсичних та інших загрозливих забрудників. Характеризуючись 
лінійністю (вздовж основних автомагістралей) цей вид антропогенного 
навантаження потребує підвищених вимог до моніторингових 
спостережень і заходів щодо стабілізації ситуації. 

Висвітлення проблеми у літературних джерелах та захищених 
дисертаціях. Існує значна кількість публікацій і захищених дисертацій на 
дану тематику [1–4 та ін.]. Водночас кожна з них характеризує тільки 
певний регіон або урбосистему й тому є важко порівняльними за 
основними параметрами забруднення, що не стосується самих механізмів 
поширення шкідливих речовин. Найчастіше оперують середніми 
віддалями поширення певних хімічних забрудників від автомагістралі. Для 
умов великих урбосистем такий підхід не дає задовільного результату, 
оскільки різнопланові й різновисотні забудови створюють власну схему 
поширення забрудників, яка є різною навіть у межах одного міста. 

Більш широко дані проблеми розкриваються у захищених 
дисертаційних дослідженнях (як кандидатських, так і докторських (О. 
Дмитрук, Ю. Тютюнник, М. Лепкий та ін.). Тут основна увага приділяється 
вже не стільки регіональним особливостям поширення хімічних 
забрудників у межах автомагістралей, скільки знаходженню загальних 
механізмів такого поширення. І все ж таки індивідуальні особливості, 
притаманні певним урбоситстемам, залишаються. Іншою проблемою є 
дослідження подібних механізмів на найнижчому (найдрібнішому) 
геотропічному (ектопічному) рівнях. 

Аналіз досліджень. Об’єктом нашого дослідження виступає 
Львівська урбосистема, як одна з найбільш антропогенно навантажених на 
теренах Західної України. Метою дослідження послуговували сучасні 
екологічні стани урбосистем найдрібнішого – фаціального рівня 
організації. Передбачалось підібрати і за необхідності вдосконалити 
методику виділення антропогенно модифікованих і антропогенних 
геосистем в зонах автотранспортного навантаження, здійснення 
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конкретного польового обстеження регіону дослідження й проведення 
аналізу одержаних емпіричних даних. 

Основні автотранспортні потоки в межах Львова здійснюються по 
вулицям: Городоцька, Чорновола і Стрийська. 

Спостереження за основними забруднювачами здійснювались на 
ключових ділянках в межах даних вулиць о 6, 14 і 22 годинах, що 
дозволяло охопити вимірами весь активний проміжок доби. 

На шосту годину стан урбосистем в зонах автотранспортного 
навантаження характеризується найнижчими показниками (табл. 1).  

 
Таблиця 1 - Забруднення атмосферного повітря у м. Львові на 26.02.2009 р.на 6 год. 

Пости Концентрація забруднювачів 
Забруднюючі речовини Пил 

мг/м3 
Діоксид 
сірки 
мг/м3 

Оксид 
вуглецю 
мг/м3 

Діоксид 
азоту 
мг/м3 

Оксид 
азоту 
мг/м3 

Вул.. Городоцька(перед 
Скнилівським мостом) 

0,1323 0,0244 3,1400 0,0360 0,0411 

Вул. Чорновола  
(біля готелю Львів) 

0,675 0,0396 3,2000 0,0400 0,0438 

Вул. Стрийська  
біля автовокзалу) 

0,1442 0,0216 3,1300 0,0350 0,0406 

 

Виміри свідчать, що о шостій годині з вимірюваних величин лише 
оксид азоту спостерігався на грані ГДК (ледве його перевищуючи). Тим 
самим, на цьому часовому зрізі екологічна ситуація може вважатися 
стабільною. 

О 1400 годині ситуація різко змінюється за всіма досліджуваними 
параметрами забруднення перевищує ГДК. При цьому найгірший стан із 
забрудненням пилом і діоксидом вуглецю (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Забруднення атмосферного повітря у м. Львові на 26.02.2009 р. 

на 14 год. 
Пости Концентрація забруднювачів 

Забруднюючі речовини Пил Діоксид 
сірки 

Оксид 
вуглецю 

Діоксид 
азоту 

Оксид 
азоту 

Вул. Городоцька(перед 
Скнилівським мостом) 

0,1764 0,0391 3,2100 0,0420 0,0427 

Вул. Чорновола  
(біля готелю Львів) 

0,1842 0,0480 3,2900 0,0430 0,0447 

Вул. Стрийська  
(біля автовокзалу) 

0,1721 0,0362 3,1900 0,0410 0,0411 

 

За концентрацією в атмосферній складовій територіальних систем 
пилу, діоксиду сірки і оксиду азоту показники в цей час на всіх 
досліджуваних ділянках перевищували ГДК. 

У межах 2200 години ситуація дещо покращується. Все ще 
спостерігається перевищення ГДК за всіма показниками (крім діоксиду 
азоту), але воно вже менш виражене (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Забруднення атмосферного повітря у м. Львові на 26.02.2009 р.  
на 22 год. 

Пости Концентрація забруднювачів 
Забруднюючі речовини Пил Діоксид 

сірки 
Оксид 
вуглецю 

Діоксид 
азоту 

Оксид 
азоту 

Вул. Городоцька 
(перед Скнилівським 

мостом) 

0,1753 0,0379 3,2100 0,0420 0,0424 

Вул. Чорновола  
(біля готелю Львів) 

0,1840 0,0466 3,2900 0,0430 0,0441 

Вул. Стрийська  
біля автовокзалу) 

0,1719 0,0351 3,1800 0,0400 0,0405 

 

Проведені дослідження дозволяють припустити, що основною 
причиною добової пульсації концентрації забрудників у атмосферній 
складовій урбосистем з автотранспортним навантаженням, послуговує 
саме це навантаження. Проведені відповідні дослідження цілком 
підтверджують наше припущення (табл. 4–6). Водночас стає необхідним 
аналіз ситуації впродовж усієї доби. 

 
Таблиця 4 – Автотранспортне навантаження на вул. Городоцьку, 311 

 (відтинок перед Скнилівським мостом) 
Час вимірювань 

545-615 1345-1415 2145-2215 
Вид транспорту  

одиниць % одиниць % одиниць % 
Легкові автомобілі 1086 75 844 70 1090 79 
Маршрутні мікроавтобуси 203 14 201 17 121 8 
Маршрутні автобуси малої, 
середньої та великої 
вмістимості 

66 5 64 5 79 6 

Вантажні машини 92 6 97 8 89 7 
Всього: 1447 100 1195 100 1379 100 

 
Ранком дійсно спостерігається один з найбільших піків авто потоків 

на трасах, але перед тим (у нічний час) відзначався «практичний спокій». 
Тобто відбулося самоочищення атмосфери і різке збільшення 
вантажопотоку не встигає його суттєво порушити. 

 
Таблиця 5 – Автотранспортне навантаження на вул. Чорновола, 3 

(відтинок біля готелю "Львів") 
 

Облікові години 
545-615 1345-1415 2145-2215 

Вид транспорту  

одиниць % одиниць % одиниць % 
Легкові автомобілі 877 73 1066 83 1021 79 
Маршрутні мікроавтобуси 156 13 112 8 124 10 
Маршрутні автобуси малої, 
середньої та великої вмістимості 

121 10 90 7 119 9 

Вантажні машини 34 4 21 2 23 2 
Всього: 1188 100 1289 100 1287 100 
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Таблиця 6 – Автотранспортне навантаження на вул. Стрийську,63  
(ділянка біля Автовокзалу) 

 

Облікові години 
545-615 1345-1415 2145-2215 

Вид транспорту  

одиниць % одиниць % одиниць % 
Легкові автомобілі 1042 80 894 78 973 81 
Маршрутні мікроавтобуси 93 8 112 10 87 7 
Маршрутні автобуси малої, 
середньої та великої вмістимості 

58 4 42 4 59 5 

Вантажні машини 96 8 94 8 82 7 
Всього: 1289 100 1142 100 1201 100 

 

В обідній час за відносно незначної кількості вантажопотоків 
відбувається ефект кумуляції атмосферних забрудників від ранкових часів. 
Як наслідок, тут найнесприятливіша екологічна ситуація. 

У вечірні часи відбувається поступовий спад щільності 
автотранспорту, приблизно від восьмої години і до 2200 спад 
автонавантаження визначає і загальне покращення екологічного стану 
даних урбосистем. 

Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити наступні 
висновки: 

- концентрація атмосферних забрудників у межах урбосистем з 
автотранспортним навантаження характеризується чітким добовим 
ритмом; 

- даний ритм не має прямої залежності з інтенсивністю 
автотранспортного навантаження у часові зрізи безпосереднього 
спостереження; 

- спостерігається пряма залежність з ритмом автотранспортного 
навантаження впродовж доби; 

- основний процес ритміки екологічного стану в геосистемах м. 
Львова відзначається кумулятивністю й розсіюванням. 

Тим самим, проведені дослідження здатні бути підґрунтям для 
подальших моніторингових систем Львівської урбосистеми. 
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Актуальність. Проблема лісовідновлення на сьогодні поправу 

вважається однією з найбільш актуальних у зв’язку з катастрофічними 
паводками саме у верхній частині басейну Прута й Чорного Черемошу. 
Так, згідно тверджень С.М. Стойка, зрілий смерековий ліс Чорногорки 
утримує до 30% усіх атмосферних опадів, а одна доросла смерека – до 
тони води. 

Нажаль, стан сучасних Карпатських лісів характеризується значним 
переважанням вторинних насаджень і само відновлюваних молодняків на 
місці суцільних рубань. При цьому другі домінують над першими. Це 
робить дослідження за процесами (залежностями) само відновлювання 
деревостану не просто актуальною, а вкрай необхідною. 

Висвітлення проблеми у літературних джерелах та захищених 
дисертаціях. Якщо проблеми лісовідновлення з точки зору лісівництва 
досліджені достатньо детально, наприклад [2–10, 14] та багатьох інших, то 
щодо геоекологічних аспектів такого відновлення праць явно недостатньо. 
Проблема насамперед полягає у вивченні співвідношення ландшафтного, 
геофункційного й біологічного різноманіття на лісовідновні процеси. 
Зважаючи на відносно незначні площі головних рубань, подібні 
дослідження необхідно здійснювати у масштабі 1 : 1000 і крупніше, що 
створює певні методичні труднощі. Найчастіше ці ділянки приймаються за 
гомогенні (однорідні). Як наслідок стираються топовідмінності у 
лісовідновленні, стає неможливим аналіз впливу топобіорізноманіття та 
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ландшафтного різноманіття на швидкість і якість лісовідновних процесів. 
Та основна контрольна роль все ж таки належить різноманіттю 
функціональному, а тут вже дослідження необхідно проводити на 
надзвичайно локалізованому рівні. Тим самим, фактичної альтернативи 
геоекологічному підходу до дослідження лісовідновних процесів не існує. 

Стан лісовідновлення у Говерлянському заповідному лісництві. 
Проблема лісовідновлення на теренах Говерлянського лісництва 
практично існувала ще з часів австрійської імперії. Їх намагалися вирішити 
шляхом заміни аборигенних смерекових лісів на також смерекові, але 
більш продуктивні. Наслідком такої діяльності стало масове поширення і 
насадженнях кореневої губки і, знищення дорослих дерев через суцільні й 
вибіркові вітровали. 

Практика лісонасадження на місцях суцільних рубань 
продовжувалася і в тридцяті роки, де знову таки аборигенні насадження 
смереки відзначалися значно вищою стійкістю до пораження 
фітопатологіями й інвазіями. 

В останні роки практика лісонасаджень у межах Говерлянського 
лісництва практично відсутня. Місця суцільних рубань «віддані» під 
природне лісовідновлення, яке в повній мірі відображає природні 
закономірності навколишнього середовища. 

Специфіка геоекологічної ситуації в межах лісовідновлення. 
Ситуацію лісовідновлення ми розглядаємо як сукупність умов і обставин у 
наявних природних територіальних системах, що створюють і 
контролюють даний процес. Насамперед, така ситуація е географічною 
(геоситуацією), тобто умовами, які склалися історично, а також сукупність 
умов у навколишньому середовищі, що обумовлені взаємодією 
компонентів цього середовища. У загальному випадку геоситуації 
виникають за результатом глибокої взаємодії різнокількісних, 
неоднорідних компонентів навколишнього середовища. В окремих 
випадках відображають результат взаємодії між природною та соціально-
економічною складовими на визначених ділянках географічного простору. 

Водночас дана ситуація розглядається в якості екологічної, як 
сукупність станів екологічних об’єктів у межах певної території 
(ландшафт, річковий басейн, адміністративний район, місто, природний 
регіон, адміністративна область або країна в цілому) у певний проміжок 
часу [1]. 

Та всі ці ситуаційні ознаки є вторинними. Ситуація лісовідновлення 
насамперед є геоекологічною, оскільки належить до знання  про 
властивості природних та інтегрованих геосистем, про особливості 
взаємодії природи і суспільства, про ті властивості геосистем, врахування 
яких найбільш важливе у природоохоронній діяльності [12]. 

Дослідження геоекологічних ситуацій у природних територіальних 
системах, які перебувають у станах лісовідновлення після суцільних 
рубань, проводилось нами в межах шести тестових ділянок висотної 
місцевості ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. Дані ділянки 
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не тільки відрізнялися локальною ландшафтною структурою (в тому числі 
локальним ландшафтним різноманіттям), а й суттєвими геодинамічними 
характеристиками (дві з них розташовані в зонах потужних геологічних 
розломів, а інші поза ними). Щодо часу лісовідновних процесів, то вони 
попарно належали до трьох вікових зрізів: 40, 25 і 5 років, що дозволяло 
здійснювати їх часовий аналіз. 

Кожна з досліджуваних ділянок лісовідновлення була закартована у 
масштабі 1 : 500 (одиниці виділення – ландшафтні фації), що давало 
можливість досліджувати залежність кількісних показників 
лісовідновлення з ландшафтним різноманіттям. Враховувались також 
навколишні ландшафтні системи, загальна експозиція ділянки, наявність у 
суміжному просторі деревостані певного віку. 

Взаємозв’язок інтенсивності лісовідновлення та геоекологічної 
ситуації. Залежність показників лісовідновлення від геоекологічної 
ситуації досліджувалась нами за трьома напрямками: геодинамічними 
характеристиками, ландшафтним різноманіттям, видовим і ландшафтно-
геофізичним різноманіттям. 

У якості геодинамічних характеристик були досліджені відмінності 
лісовідновлення пов’язані з приуроченням ділянок суцільних рубань до 
зон геологічних розломів або до їх відсутності. 

У зонах геологічних розломів перебувають дві з шести 
досліджуваних лісовідновних ділянок. Експеримент був спланований на 
перевірку припущення, що у зонах геологічних розломів підвищується 
різноманітність геофізичних характеристик (геофізичні міжсистемні й 
внутрішньо системні потенціали), що могло певним чином корелювати 
кількісні показники відновлення деревостану. 

Проведені порівняльні дослідження практично цілком підтвердили 
гіпотетичне припущення. На природне відновлення деревостану в межах 
дослідних ділянок після суцільних рубок чітко визначений вплив здійснює 
приуроченість (або не приуроченість) ділянки до такої геодинамічної 
ситуації як тектонічні розломи. Він полягає у: 

- прискорені зростання підросту і молодняка в 1,1 рази; 
- прискорення збільшення діаметрів біля кореневої шийки 

молодняка у 1,1 рази; 
- прискорення випадіння дерев до екологічної норми у 1,1 рази. 
Більш того, на ділянці приуроченій до зони тектонічного розлому 

спостерігається значна різноманітність біометричних показників у 
молодняка ніж на ділянці поза цією зоною. Так за щільністю вона була 
вища у 1,2 рази, за висотою – у 1,6 рази, за діаметром біля кореневої 
шийки – у 1,3 рази. 

Такі показники свідчать про більшу стійкість молодняка саме в 
межах зони тектонічного розлому. 

Щодо видового ландшафтного різноманіття, то тут також 
спостерігаються прямі кореляції з кількісними характеристиками 
лісовідновлення. Ми порівнювали показники відновлення деревостану з 
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двома ландшафтними: щільністю ландшафтних систем (визначається як 
кількість ландшафтних утворень фаціального рівня організації на одиницю 
площі – 1 га) та видовою щільністю (кількість видів ландшафтних систем 
фаціального рівня організації на одиницю площі – 1 га). 

Одержані показники свідчать, що досліджувані ділянки суцільних 
рубань за показником щільності ландшафтних систем розподіляються 
наступним чином: ділянка 1 (хребет Озірний) – 0,25, ділянка 2 (південно-
східні схили хребта Маришевська) – 0,33, ділянка 3 (східні корінні схили р. 
Прут) – 0,20, ділянка 4 (південні корінні схили р. Форесок) – 0,14, ділянка 
5 (північні схили хребта Маришевська) – 0,50, ділянка 6 (південно-східні 
корінні схили р. Форещанка) – 0,11. За віком відновлення доцільно 
попарно порівнювати ділянки 1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, у межах яких рубання 
відбувалися водночас. 

У якості показника лісовідновлення прослідкуємо висоту молодняка. 
Вона становила: на ділянці 1 – 4,2 м, 2 – 3,6 м, 3 – 2,1 м, 4 – 2,8 м, 5 – 5,3 м, 
6 – 10,6 м. Чіткий зв’язок між досліджуваними показниками свідчить про 
наявність значних залежностей такого плану. 

За показником видової ландшафтної щільності досліджувані ділянки 
характеризувалися: ділянка 1–0,33, 2–0,33, 3–0,33, 4–0,25, 5–0,50, 6–0,14. 

Насамперед відзначимо значно нижчі показники від попередніх 
(щільності ландшафтних систем). Порівняння можливе лише за двома 
парами: 3 і 4, 5 і 6, тут також спостерігаються подібні залежності, але вони 
значно менш виражені. 

Висновки. Проведені дослідження за кількісними характеристиками 
лісовідновлення в межах верхньої частини басейну Прута дали можливість 
сформулювати наступні висновки: 

- практично за всіма біометричними характеристиками 
відновлюваного молодняка ділянки, які перебувають в зонах дії розломної 
геодинаміки характеризуються більш високими показниками ніж 
відновлюваний молодняк поза такими зонами. Особливу увагу необхідно 
звернути на підвищення різноманітності біометричних показників на 
ділянках з розломною геодинамікою, оскільки ми припускаємо, що саме 
фактор різноманітності є провідним у виникненні ефекту прискореного 
росту відновлюваного молодняка; 

- існує пряма залежність між показником ландшафтного 
різноманіття території і кількісними характеристиками лісовідновлення. 
При цьому з віком ці відмінності не стираються до досягання зрілих станів 
фітоценозу (на ділянках з більшим ландшафтним різноманіттям 
деревостан швидше досягає зрілого стану й лише згодом інші ділянки до 
нього «підтягуються»); 

- видове ландшафтне різноманіття також має певні кореляції з 
кількісними характеристиками лісовідновлення, але вони менш виражені й 
значною мірою залежать від внутрішніх геофізичних умов ландшафтних 
систем. 
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Проведені дослідження свідчать, що геоекологічні особливості 
(насамперед, ландшафтно-екологічні) території здатні спрямовано 
контролювати і коректувати процеси лісовідновлення на ділянках з 
антропогенним навантаженням у вигляді суцільних рубань деревостану. 
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ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
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дигресія, стримувальні чинники розвитку. 
 
Стан проблеми. У силу своєї специфіки туризм займає 

найважливіше місце у групі галузей народного господарства, що мають 
виражену орієнтацію на використання природних ресурсів. В туристичній 
галузі, як ніде інде, головним ресурсом виступає різноманіття природи. 
Особливість туристичної  індустрії – постійний контакт з природою, що 
спричинює вплив на навколишнє середовище. Неврівноваженість такого 
вияву, необхідність наукових напрацювань щодо оптимізації подібної 
діяльності стали основою для розвитку концепції сталого туризму. Тому 
застосування екологічного підходу в процесі туристичної експлуатації 
геосистеми – основне питання організації туристичної діяльності у 
Карпатському регіоні України.  

Його пропагує Концепція стійкого розвитку туризму ООН, 
Глобальний етичний кодекс туризму, Хартія туризму, а також 
рекомендації міжнародних туристичних конвенцій і декларацій. Вони 
спрямовані на оптимізацію туристичного природокористування, 
збереження і збільшення туристичних ресурсів. Дані нормативні 
документи визначають наступні екологічні принципи туристичної 
діяльності: 

- мінімальний вплив на довкілля із збереженням і сталим 
використанням природних, соціальних і культурних ресурсів; 

-  мінімальний вплив і повага до місцевих культур; 
- примноження економічних переваг для місцевих культур, за 

допомогою проведення маркетингових досліджень та аналізу;  
- збільшення переваг для відпочинку туристів через покращення 

якості екотуристичного продукту. 
Основні положення. Екологічний туризм, як різновид і найбільш 

виражена форма сталого туризму у Карпатському регіоні, включає всі види 
туризму, які орієнтовані на збереження природного довкілля, зокрема 
заповідних ландшафтних комплексів та їх компонентів, налагодження 
гуманних стосунків з місцевим населенням та органами самоврядування, 
покращення фінансово-економічного благополуччя регіонів.[5] Термін 
“екологічний туризм” (більше поширена форма – “екотуризм”) з перекладу 
англійських слів “eсologісal tourism” і “ecotourism”.[16] 

Поняття геологічного туризму (tourism geology), рекреаційної 
геології (recreational geology) чи геотуризму (geotourism) розуміються, як 
цілком новий розділ геології, що стосується розвитку екотуризму на 
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міжнародному рівні. У результаті зростає роль геоохорони на рівні 
охорони живої природи.[15]  

Екотуризм за світовою шкалою становить важливу частину 
(приблизно 40-60%) міжнародного туризму і забезпечує створення 12% 
світового валового продукту.[14] 

Основою в екологічної туристичної діяльності виступає природний 
потенціал, на основі якого реалізується екотуристичний продукт. 
Геоекотуризм залежить від природних  і екологічних умов території, рівня 
збереження унікальних або типових для регіону об’єктів, явищ природи.[1] 
Водночас навіть при високих атракційних властивостях природних 
ресурсів без наявності комунікацій, засобів зв’язку, відповідної 
матеріально-технічної бази, просвітніх установ, маркетингової діяльності 
екотуризм для широкого кола споживачів не викликає зацікавлення.[7] 
Тому важливим чинником є інфраструктура, куди входить транспортне 
забезпечення, надання послуг розміщення, харчування, діяльність із 
створення, просування та реалізації екотуристичного продукту, його  
інформаційне забезпечення. Надзвичайно важливе значення має 
соціокультурне середовище відпочинку, з яким у постійному тісному 
зв’язку перебувають учасники туристичної подорожі. 

Геоекологічні засади туризму грунтуються на меті діяльності 
екотуризму –створення кінцевого, затребуваного суспільством, продукту 
для загального споживання – екопродукту. Екотуристичний продукт – це 
комплекс послуг, які зосереджуються на природному середовищі та 
місцевій громаді регіону. Характер та якість цих послуг прямо залежать від 
характеру та якості екосистеми і місцевої громади.[5] 

Розвиток екотуризму на основі мережі природоохоронних об’єктів 
Карпатського регіону гарантує збереження їх потенціалу на майбутнє, а 
також сприятиме вирішенню соціальних та економічних проблем регіонів. 

Основою для впровадження екологічних засад туристичної 
діяльності на природоохоронних територіях послуговують національні 
парки, природоохоронні еколого-просвітительські й науково-дослідні 
установи, території (акваторії), які включають природні комплекси і 
об’єкти, що мають особливу економічну, історичну й естетичну цінність; 
вони призначені для використання у природоохоронних, 
просвітительських, наукових та культурних цілях і для регульованого 
туризму.   

Прослідковуються два основних підходи в їх організації: заповітно-
рекреаційний (в Карпатському регіоні це – “Карпатський” та “Синевір”),  і 
поліфункціональний (“Вижницький”, “Сколівські Бескиди”, 
“Яворівський”).[4, 6] 

У першому викладі парки належать до природоохоронних установ 
відкритого типу, а в другому – напівзакритого. 

Ці моделі організації територій послуговують основою для типізації 
парків за характером та ступенем розвитку рекреаційно-туристичної галузі. 
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Виділяють національні парки з вираженою туристично-рекреаційною 
функцією та національні парки з екстенсивним туристичним розвитком. 

Оскільки національні парки з вираженою туристично-рекреаційною 
функцією вирізняє значна площа, яка припадає на стаціонарну та 
регульовану рекреаційні зони, при незначній площі заповітної зони, то в 
них, відповідно, розвинута туристична та рекреаційна інфраструктура 
(бази відпочинку, стаціонари), а також значна площа населених пунктів. 
[8] Парки другого типу – з екстенсивним туристичним розвитком – 
“Вижницький”, “Сколівські Бескиди”, “Яворівський” мають більш 
зрівноважену структуру природокористування (заповідна, рекреаційна, 
господарська зони), характеризуються мінімальною або недорозвиненою 
туристичною інфраструктурою. Ці парки почали створюватись на початку 
90-х років на базі існуючих заказників, заповідно-мисливських 
господарств. 

Потрібно зауважити, що два різних типи національних парків 
різняться туристичною спеціалізацією, основними видами турпродуктів, а 
також інтенсивністю туристичного руху і спектром туристичних послуг.[3] 

Екологічний туризм на території усіх природних парків 
Карпатського регіону здійснюється відповідно до їх функціонального 
зонування. Для забезпечення виконання покладеного на них завдання 
щодо організації екотуризму, із дотриманням режиму охорони заповідних 
комплексів, виділяють зони регульованої й стаціонарної рекреації.  

У зоні регульованої рекреації (25-55% від загальної площі) 
проводиться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, 
огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць. У цій зоні дозволяється 
влаштування та відповідне обладнання екотуристичних маршрутів, проте 
забороняється промислове рибальство й мисливство, інша діяльність, яка 
може негативно вплинути на стан природних ландшафтів, як безпосередньо 
навантажених, так і поєднаних з ними речовинно-енергетичними потоками. 

Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення готелів, 
мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парків. 
Площа цієї зони орієнтовно становить 5-10% в умовах обмеженого 
рекреаційного використання парку (1-а модель) і 10-20% - активного 
рекреаційного використання парку (2-а модель). У зоні стаціонарної 
рекреації проводяться довготривалий відпочинок, організований туризм, 
санаторно-курортне лікування. 

Так на території Карпатського НПП функціонує біля 30 рекреаційно-
туристичних закладів. У рекреаційних зонах парку облаштовано і 
функціонують 12 науково-пізнавальних туристських маршрутів та 
еколого-освітніх екскурсійних стежок загальною протяжністю 400 км. 
Екотуристична діяльність найчастіше здійснюється за такими видами: 
екскурсії маркованими екологічними стежками з короткостроковим 
відпочинком (розбиття наметів і розкладання вогнищ у спеціально 
облаштованих місцях) в зонах регульованої та стаціонарної рекреації, 
науково-пізнавальний екотуризм. 
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В межах Яворівського НПП (на землях без вилучення) розміщені 3 
бази відпочинку і санаторій-профілакторій. На прилеглих територіях 
знаходяться 8 баз відпочинку загальною місткістю 280 – 300 місць. [13] 
Екотуристи акцентують свою увагу, в більшій мірі, на науково-пізнавальні 
діяльності. 

 В Ужанському НПП знаходяться дерев’яні пам’ятки сакральної 
архітектури, функціонують 2 бази відпочинку, 2 гірськолижні бази, 
санаторій, турбаза, туристичний притулок, протікають джерела 
мінеральних вод. Тут розвинуті піший, велосипедний спортивно-
оздоровчий екотуризм та лижний (включаючи гірськолижний) екотуризм. 

НПП “Сколівські Бескиди” має широкі можливості для організації  
зимових лижних подорожей та прогулянок, науково-пізнавального, і, 
навіть, екстремального екотуризму. В межах парку знаходиться 
Всеукраїнська дитяча оздоровниця – курорт Східниця з джерелами 
мінеральних вод типу “Нафтуся”. 

У НПП “Синевир” облаштовані екологічні стежки, туристичні кінні, 
піші та вело-маршрути. Є кінна ферма, де утримується 10 коней для 
верхової їзди. Розроблені пішохідні туристичні і спеціальні маршрути 
різної категорії складності на найвищі точки території парку. 

Незалежно від типу, всі національні парки потребують 
запровадження стратегії сталого розвитку, включаючи детальні плани дій. 

Геоекологічні стратегії сталого розвитку не просто його важлива 
складова, а фундаментальне підґрунтя. У центрі подібного підходу (щодо 
екологічного туризму) перебуває туристична діяльність суб’єктів. Ця 
діяльність, покладаючись на структуру і функціональні властивості 
територіальних систем, відповідним чином її модифікує, і як результат, 
одержується вихідна природно-антропогенна основа, що дозволяє 
здійснити планування й впровадження науково обґрунтованого 
туристичного навантаження. 

Таким чином, в основі  знаходяться саме властивості наявних 
ландшафтних систем (геосистем). Для розробки положень сталого 
розвитку території серед цих властивостей головними є: положення 
геосистем у ряду геохімічного спрямування,  їх просторово-часова 
стійкість, динамічність тощо. З цими характеристиками пов’язаний цілий 
ряд різноманітних показників. 

В основі екорозвитку туристичної діяльності, насамперед, 
знаходиться поняття пропускного потенціалу – максимального 
навантаження, що може витримати той чи інший туристичний об’єкт без 
серйозного збитку для місцевих природних ресурсів, виникнення 
соціально-економічних проблем. Він обмежує розумний і допустимий 
рівень використання ресурсного потенціалу території з погляду на 
збереження, підтримку й відновлення природних властивостей 
туристичного об’єкта, тобто експлуатованих геосистем. Пропускний 
потенціал поділяють на три основних види: екологічний, туристичний 
соціальний, місцевий соціальний пропускний потенціал . 
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1. Екологічний– це рівень відвідуваності об’єктів чи місцевості, 
перевищення якого призводить до негативних екологічних наслідків.  

2. Туристичний соціальний– рівень відвідуваності туристичного 
об’єкту або місцевості, перевищення якого спричиняє погіршення вражень 
від поїздки.  

3. Місцевий соціальний – це рівень відвідуваності, перевищення 
якого призводить до негативних наслідків для місцевої культури й 
погіршення взаємин місцевого населення з туристами.[9] 

Пропускна здатність –– це рівень використання відвідувачами 
відповідних геосистем, який забезпечує просторово-часову стійкість при 
збереженні високого рівня обслуговування туристів. Оцінка пропускної 
здатності визначається багатьма факторами: природними, соціальними та 
управлінськими. Для збільшення пропускної здатності природоохоронної 
території приймають ряд управлінських заходів, наприклад, планування 
стежок для споглядання за тваринами з метою більш ширшого розподілу 
туристів по парку; зменшення протиріч між конкурентним характером 
використання територій (виділення території для кемпінгів і закладів 
розміщення); проведення належної інформаційно-консультативної роботи; 
підвищення міцності ресурсів, які активно використовуються; побудова 
засобів розміщення і обслуговування туристів, розробка політики 
стимулювання відвідування парку  у несезон. 

В умовах масового стихійного відпочинку населення при 
перевищенні рівня пропускного потенціалу території відбувається так 
звана рекреаційна дигресія геосистеми –– перевантаження рекреаційно-
експлуатованих систем через надмірний неконтрольований наплив 
відпочиваючих. Так, наприклад, враховуючи унікальність гірських 
ландшафтних систем і те, що щорічна кількість відпочиваючих у Карпатах 
становить кілька мільйонів чоловік, і що їх кількість постійно зростає, 
площа Карпатського національного парку мала б бути збільшеною 
принаймні у 5 разів з метою збереження лісів та унікальних карпатських 
ландшафтів. 

Раціональне використання природних ресурсів за допомогою 
впровадження зрівноваженої туристичної діяльності дозволить уникнути 
багатьох негативних наслідків масового туризму в Карпатському регіоні. 
Важливим елементом у розвитку геоекотуризму не лише на 
природоохоронних територіях, а на території усього Карпатського регіону 
для створення стратегій зі сталого розвитку і піднесення екотуристичної 
цінності територій є наявність кількісних показників відвідувань того чи 
іншого природного об’єкта, інформації про існуючі туристичні шляхи, 
маркування геоекологічних тематичних стежок, виявлення потреб 
туристів. Для цього необхідні додаткові дослідженя, на підставі яких буде 
здійнена екотуристична діяльність. Варіативність проведення дослідження 
дуже велика, адже геоекотуризм гармонійно поєднує у собі зовсім різні за 
характером наукові підходи та види занять з туризму, як, наприклад, 
археологічний, ландшафтно-екологічний, екологоспелеологічний, 
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курортно-бальнеологічний та ін. екотуризм. Одним із найважливіших 
досліджень є аналіз стану розвитку екологічних територій, які є більш 
розвиненими та популярними у плані господарського використання, і 
практично нерозвинутими – в екотуристичному. Таке дослідження, 
направлене на виявлення потреб відпочиваючих в екологічній території 
навколо курорту сірководневих маломінералізованих лікувальних вод 
“Синяк” у Закарпатській області, було проведене у 2008-2009рр. Метою 
його було визначення можливостей курорту “Синяк” на туристичному 
ринку, як екологічної території. Дослідження показало гостру необхідність 
у потребі впровадження екологічного регулювання туристичним рухом, 
основ зрівноваженого природокористування, елементів сталого розвитку і 
забезпечення безперебійності у процесі  обслуговування  господарської 
діяльності в екологічному напрямку, вдосконалення і покращення  рівня 
якості екотуристичного продукту через розроблення і виконання положень 
стратегії зі сталого розвитку курорту. 

Вважається, що успішний розвиток екотуризму на території 
Карпатського регіону стримується через наступні чинники: 

1) відсутністю соціально-політичних та економічних умов, 
сприятливих для інвестицій у розвиток екотуризму;  

2) недосконалістю управління туристичної діяльності 
спеціалізованими структурними адміністративними підрозділами 
(планування, організація, координація, контроль); 

3) відсутністю єдиних стандартів формування цін на послуги, 
нерідко ціни за надані послуги не відповідають їх якості; 

4) неспроможністю національних природних парків забезпечити 
надання високоякісних платних послуг, згідно із прийнятими постановами 
Кабінетом Міністрів України; 

5) відсутність якісного туристичного продукту, який відповідає 
вимогам міжнародного туристичного ринку (не розробленість мережі 
спеціалізованих маршрутів, недосконалість в організації процесу надання 
турпослуг, низька якість послуг, відсутність у штатних працівників 
відповідних структурних підрозділів достатнього досвіду і знань щодо 
організації екотуризму, зокрема, в області маркетингу, ціноутворення, 
пізнавальних програм для різних категорій відвідувачів); 

6) відсутність співпраці з суб’єктами туристичної індустрії 
(турагентами, тур операторами) для просування екопродукту; 

7) відсутність популяризації серед населення інформації про 
природний потенціал Карпатського регіону, пропаганди екотуризму, 
рекламної кампанії екотурів з достовірною інформацією; 

8) необізнаність і неготовність сприйняти екотуристичний продукт 
населенням; 

9) недооцінювання участі місцевого населення в розвитку 
екотуризму. [5] 
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Водночас у наведеному напрямку стримувальних чинників відсутні 
саме геоекологічні, які характеризуються основним правом “вето” на 
розвиток турдіяльності.  

Висновки. У зв’язку з цим для відповідності туристичної діяльності 
вимогам сталого розвитку, необхідно вирішити наступні засади: 

- забезпечити мінімалізацію негативного впливу туризму на 
природне середовище (новітні геосистеми), шляхом врахування сукупності 
відповідних потенціалів і параметрів просторово-часового функціонування 
експлуатованих геосистем; 

- здійснити заходи, спрямовані на інженерне вирішенняпроблеми 
забезпечення стабільності функціонування геокосистем, у межах яких 
навантаження перевищує допустимі; 

- увести моніторинговий контроль за проблемними геосистемами, 
при цьому до розряду проблемних можуть бути зараховані не тільки 
системи із середнім антропогенним навантаженням, а й геосистеми, 
пов’язані з попередніми речовинно-енергетичними потоками. 

- контроль необхідно здійснювати на рівні морфологічної складності 
геосистам (ландшафтних систем), що забезпечить стійке співіснування 
природного середовища і туристичної діяльності в межах рекреаційного 
району, чи цілісної структури. 
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Кобелька О. Геоекологічні засади туристичної діяльності в Карпатському 
регіоні України. Основною темою статті є важливість впровадження геоекологічних 
принципів сталого розвитку на території Карпатського регіону України у контексті 
забезпечення процвітання екотуристичної індустрії. Розглядається суть геоекотуризму, 
визначаються пріоритетні екологічні принципи та перспективні напрямки цієї 
діяльності в регіоні, вивчається проблема стихійного відпочинку і пов’язані з нею 
негативні явища та чинники, подаються варіанти вирішення актуальних проблем через 
впровадження елементів геоохорони і проведення необхідних додаткових досліджень. 

Кобелька О. Геоэкологические предпосылки ткристической деятельности в 
Карпатском регионе Украины. Главным вопросом статьи является важность 
внедрения геоэкологических принципов устойчивого развития на территории 
Карпатского региона Украины для обеспечения процветания индустрии экотуризма. В 
статье рассматривается суть геоэкотуризма, определяются приоритетные 
экологические принципы и перспективные направления этой деятельности в регионе, 
изучается проблема нерегулируемeого отдыха и связанные с ней негативные явления. 
Подаются варианты решения актуальных проблем путем внедрения элементов 
геоохраны и проведение необходимых дополнительных исследований. 

Kobelka O. Geo-ecological bases of tourist activity in the Carpathian region of 
Ukraine. In the article is shown the importance of implementing geo-ecological principles of 
sustainable development in the Carpathian region of Ukraine as key methods of region’s 
ecotourism activity. The main idea of the report is to define the essence of ecotourism, the 
huge problem of natural recreation and related adverse factors, the priority of environmental 
principles and future directions of this activity in the Carpathian region. It is paid a special 
attention to setting on required additional research within the geo-preserving of environment. 
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Вступ. Останніми роками область потерпає від ряду екологічних 

криз таких як повені, зсуви, обвали та ряд інших. Однією із причин 
наявності таких явищ в області є надмірне та нераціональне використання 
лісових ресурсів. Для забезпечення сприятливої екологічної ситуації не 
тільки в області, а й в цілому Карпатському регіоні, велику роль відіграє 
ефективне ведення лісового господарства, особливо в гірських умовах 
Івано-Франківщини. Лісові ресурси є об’єктом вивчення багатьох 
суміжних наук, проте вирішальне значення у їх вивченні належить 
географії та біології. Кожна із цих наук досліджує лісові ресурси своїми 
методами. В даній роботі буде виявлена роль географічних досліджень на 
предмет вивчення лісових ресурсів. 

Аналіз попередніх досліджень. Питанням вивчення лісових 
ресурсів Івано-Франківської області, в тому числі і її гірської частини 
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почали займатися давно. Вивченням деяких загальних питань лісового 
господарства досліджуваної території займалися С.А. Генсірук, А.Г. 
Солдатов, П.І. Молотков, С.М. Стойко та ряд інших. Вивчення 
ландшафтної структури було висвітлено К.І. Геренчуком, Г.П. Міллером, 
О.М. Федірком. Пізніше даним питанням займався А.В. Мельник. Проте 
майже немає праць, де б використовувався ландшафтний підхід, щодо 
використання лісових ресурсів. 

Постановка проблеми. Основним завданням даної публікації є 
розгляд особливостей лісокористування Івано-Франківської області з 
акцентуванням уваги на використанні корисних функцій гірських лісів та 
обґрунтування доцільності використання еколого-географічного та 
ландшафтного підходів при вивченні питань комплексного використання 
лісових ресурсів. Особливістю є також те, що значна частина лісових 
ресурсів Івано-Франківської області належить до об’єктів природно-
заповідного фонду (ПЗФ), і досить часто лісові ресурси залишаються поза 
увагою дослідників. 

Виклад основних результатів дослідження. На сучасному етапі 
принципи ландшафтних досліджень все більш інтенсивно 
використовуються при організації природокористування на різних 
територіях. Якщо раніше ставилось за мету перетворення природи, то на 
зміну її приходить принцип пристосування до природних умов, положення 
в рельєфі і стикування різних його елементів (Міллер, 1996). Це 
досягається в першу чергу за рахунок оптимального розміщення і 
співвідношення різних типів угідь (ріллі, лук, пасовищ та лісів) з 
переведенням значних площ ріллі на ерозійно-небезпечних схилах під 
заліснення і залуження. Ландшафтні принципи все частіше починають 
застосовуватися і в лісовому господарстві. 

Івано-Франківщина – це унікальний край, яким цікавляться широкі 
верстви населення України та багатьох зарубіжних країн. Мальовничі 
ландшафти, цілющі джерела, давня і цікава історія краю у цьому регіоні є 
привабливими для значної кількості туристів та рекреантів. Територія 
області характеризується середньовисотним і низькогірним рельєфом, 
невисокими зручними перевалами, теплим м’яким вологим помірно-
континентальним кліматом, чітко вираженою вертикальною поясністю, а 
також багата на різноманітні природні ресурси має можливість 
конкурувати з кращими рекреаційними комплексами Європи. Вигідне 
географічне розташування регіону створює сприятливі умови для 
включення Івано-Франківщини в міжнародну систему туризму та 
рекреації. Винятково важлива роль належить лісовим ресурсам, які вивчені 
ще недостатньо. 

У природно-ресурсному потенціалі області одне із центральних 
місць посідають лісові ресурси. Ліси на території області розміщенні 
нерівномірно і знаходяться в основному в гірській частині (73% лісів 
області належить до гірських). При цьому лісистість коливається від 5,5% 
(Снятинський район) до 68,2% (Долинський район). На рівнині та в 
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передгір'ях Карпат до 500 м н.р.м.) переважають дубові та дубово-грабові 
ліси з участю бука, явора, горобини, береста тощо. Ліси області — 
складова частина лісового фонду Карпатського регіону, що є найбільшою 
сировинною базою України. Тут зосереджено близько 50% запасу стиглих 
і перестиглих насаджень держави. Землі лісового фонду Івано-
Франківщини займають 626,0 тис. га, або 45,7% від загальної площі 
області (при середньому показнику по Україні — 15,6%). Західна, 
південно-східна та південна частина області вкрита лісами (Долинський, 
Рожнятівський, Богородчанський, Надвірнянський, Косівський, 
Верховинський райони). У північній частині (Рогатинський район) 
спостерігаються два великих лісових ареали, на сход у центрі ліси відсутні. 
Однак це не зменшує роль та значення лісового господарства області. 
Частка обсягів продукції лісозаготівель становить 82,3%. Найбільшими 
показниками характеризуються (частка лісозаготівель – 84,2%), 
Долинський, Надвірнянський райони (82,7%) та Болехівська міськрада 
(90,3%) [2]. 

Оцінити використання лісових ресурсів певної території можна лише 
через оцінку природних комплексів, які входять до її складу. За об’єкт 
оцінки я вибрала висотну місцевість. Будучи головними виразниками 
висотної диференціації гір, висотні місцевості відображають їх основні 
структурні особливості, а через них – історію становлення гірських 
ландшафтів. Крім того висотна місцевість найкраще узгоджується з 
лісотипологічними і геоботанічними одиницями відповідного рангу 
(Міллер, 1963). Природні комплекси гірського типу  відзначаються не 
тільки збільшеними абсолютними висотами і зростанням амплітуд 
відносних висот, але й великою висотною диференціацією компонентів – 
різноманітністю геологічної будови і рельєфу, ґрунтів і кліматичних 
умов, рослинності і тваринного світу, а отже й значно більшою, 
порівняно з рівнинними ландшафтами, складністю морфологічної 
структури. Слід також мати на увазі велику динамічність процесів у 
гірських природних комплексах, яка зумовлена багатьма причинами: 
збільшеними сумами атмосферних опадів та їх інтенсивністю, 
сильнішими вітрами, поширенням крутих схилів, що сприяє зросанню 
швидкості стікання атмосферних і річкових вод, та їх руйнівної сили. 

Але при всій складності і різноманітності будови гірських природ-
них комплексів їх все ж таки можна об'єднати в певні групи і види, по-
перше, для певної систематизації цієї різноманітності, по-друге, для по-
легшення характеристик описуваних природних комплексів. Природні 
комплекси слід систематизувати за найбільш стійкими і суттєвими озна-
ками, якими є перш за, все рельєф і геологічна будова території. З цієї 
точки зору природні комплекси Івано-Франківських Карпат можна по-
ділити на такі три групи: річкових долин, низькогірних хребтів, 
середньогірних хребтів. 

Пр и р о д н і  к омп л е к с и  г і р с ь к и х  д о л и н  представлені двома 
видами: 



 ~213~

В у з ь к і  п о п е р е ч н і  долини, які прорізують гірські хребти 
поперек їх простягання. Це долини рік Свічі з Мізункою, Лімниці з 
Чечвою, Лукви, Бистриць Солотвинської та Надвірнянської, Пруту з 
Прутцем Яблунівським і Прутцем Чемегівським, Лючкою, Пістинкою, 
Рибницею і Черемошем. Для цих долин характерне чергування вузьких 
відтинків з розширеними частинами долини. На вузьких ділянках 
заплави річок кам'янисті, в руслах часто трапляються пороги і перекати, 
низькі надзаплавні тераси пролягають вузенькими смужками, на  яких 
ледве вміщується дорога. Середні і високі тераси тут практично відсутні 
і до ріпки близько підступають круті схили гірських хребтів. На 
розширених ділянках долин заплави стають ширшими, русла не мають 
порогів: ширшають і надзаплавні тераси низького рівня, з'являються 
фрагменти середніх і високих терас. На цих ділянках долин є умови не 
лише для створення доріг, але й для сільської, а місцями навіть міської 
забудови (Ворохта, Яремча). Поперечні долини як правило досить добре 
освоєні, по них прокладені шосейні дороги і залізниці, є чимало дрібних 
і великих поселень. Все це привело до значної зміни природної 
рослинності, яку тут замінили городи та пасовиська, ліси майже знищені 
і часто мають вигляд чагарникових заростей. 

Пр и р о д н і  комплекси р о з ш и р е н и х  л і й к о п о д і б н и х  
д і л я н о к  п о п е р е ч н и х  д о л и н  у місцях їх виходу на передгір'я. Такі 
долини утворилися при злитті Свічі з Мізункою біля смт. Вигода, на 
Лімниці біля смт. Перегінське, на Бистриці Солотвинській біля смт. 
Солотвин, на Бистриці Надвірнянській біля м. Надвірна, на Пруті між м. 
Яремча та смт. Ділятин. На цих лійкоподібних улоговинах річкових 
долин є широкі заплави і низькі надзаплавні тераси, добре розвинуті 
надзаплавні тераси середнього ярусу та фрагменти терас високого ярусу. 
Лійкоподібні улоговини добре освоєні в господарському відношенні, 
зосереджено досить багато населених пунктів, поширені орні землі, а ліси 
цілком знищені і трапляються лише на високих терасах і схилах хребтів. 

Природні комплекси н и з ь к о г і р н и х  хребтів. Низькогірні 
хребти відзначаються такими спільними рисами: а) невеликі абсолютні 
висоти, які в середньому досягають 700—800 м (максимальна висота до 
1000 м) над рівнем моря; б) наявність на цих хребтах лише одного 
кліматичного і грунтово-рослинного поясу; в) досить висока в цілому 
господарська освоєність цих хребтів.  

Природн і  комплекси  в ерховинс ь ко г о  н и з ь к о г і р ' я  
приурочені до древніх поздовжніх долин, які відділяють Зовнішні Горгани 
від Внутрішніх (Вододільних) Горган, Чорногори та Гринявських гір. 
Ці поздовжні долини утворилися в місцях поширення м'яких флішових 
порід менілітової світи і тепер мало подібні до справжніх долин, оскіль-
ки їх прадавні (міоцен-пліоценові) тераси так глибоко почленовані мо-
лодшими долинами, що утворилися низькогірні хребти з м'якими схи-
лами, вкритими ялиновими і буковими лісами. Верховинські хребти ма-
ють опуклі вершини, виразно одного рівня, що добре помітно, коли їх 
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оглядати з високих вершин прилеглих середньогірних хребтів. 
Положисті схили верховинського низькогір'я досить добре освоєні, тут є 
багато сіл, населення яких працює у лісовій промисловості і займається 
тваринництвом. Давнє заселення спричинилося до інтенсивних вирубок 
лісів і створення на їх місці післялісових лук-царинок. 

Природні к о м п л е к с и  П о к у т с ь к о г о  н и з ь к о г і р ' я  пред-
ставлені складчастими хребтами у вигляді більш-менш правильних ан-
тикліналей і міжгірських долин — у вигляді синкліналей. Внаслідок 
такої будови гірські хребти, як правило, мають широкі гребні і відносно 
положисті схили майже симетричної форми; міжгірні долини теж широ-
кі, отже гірські комплекси цього типу легкодоступні і зручні для засе-
лення. Колись ці хребти були вкриті переважно дубово-буковими ліса-
ми з незначною домішкою ялиці, але протягом довгої історії заселення 
гір, ліси сильно винищені і замінені пасовищами та орними землями, 
які займають зараз понад половину площі. У грунтовому покриві пе-
реважають дерново-буроземні ґрунти в долинах і бурі гірсько-лісові на 
схилах хребтів. 

Таку природу мають передусім Покутські Карпати, які являють 
собою складки Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, виведені 
на денну поверхню зі знищеним малопотужним покривом палеогенових 
відкладів. П'ять великих антикліналей (Кам'янистий, Карматура, 
Брусний, Писаний Камінь і Городня-Ротило) утворюють систему 
паралельних хребтів, які простяглися у карпатському напрямку. У 
широких синклінальних долинах розміщені великі села і селища: 
Брустури, Березів, Космач, Шешори, Яблунів, Яворів та десятки 
дрібніших поселень. 

Природні к о м п л е к с и  с т р у к т у р н и х  н и з ь к о г і р ' ї в  
Майданського, Б и т к і в с ь к о - Г в і з д с ь к о г о  і С л о б о д а -
Р у н г у р с ь к о г о  теж утворені, витиснутими на денну поверхню, 
складками Внутрішньої зони прогину, але на відміну від Покутських 
Карпат, вони мають складнішу будову. Схили цих низькогір'їв більш 
асиметричні, вершини гостріші, тому й залісненість їх більша, а засе-
леність менша. Пояснюється така відміна тим, що складки, з яких побу-
довані ці низькогір'я, більш інтенсивно зім'яті і насунуті одна на одну 
що й зумовило більшу складність їх поверхні, утворення низки 
коротких хребтів і гряд. 

Природні к о м п л е к с и  С к и б о в о г о  н и з ь к о г і р ' я  виявлені 
різко асиметричними хребтами, які досить густо порізані поперечними 
долинами на короткі відтинки. Складені ці хребти верхньокрейдовим і 
палеогеновим флішем, в якому є багато прошарків масивних пісковиків, 
що виходять на денну поверхню і утворюють багато кам'яних брил, а 
нерідко й мальовничі скелі. Гребні цих хребтів вузькі, часто кам'янисті, 
але вкриті лісом. Долини між хребтами вузькі, ніби стиснуті і мало 
зручні для заселення. Ліси, якими вкриті хребти, були в минулому 
дубово-буковими з домішкою ялиці та сосняками на скельних виходах і 
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кам'яних розсипах. Тепер – це переважно ялинові ліси – наслідок 
невдалого лісопоновлення після хижацьких рубок часів панської Польщі. 
Проте лісистість описуваних природних комплексів досить велика і 
досягає 65% площі гір. 

Цей вид низькогірних складчасто-покривного типу можна назвати 
береговими горганами, тому що вони утворюють край (берег) Карпат 
простягаються неширокою (10–20 км) смугою від Мізунка на заході до 
Лючки на сході. 

Природні комплекси с е р е д н ь о г і р н о г о  т и п у  характе-
ризуються зростанням абсолютних висот хребтів (1000–2000 м) і 
збільшенням амплітуд відносних висот (до 1000 м). Середньовисотні 
гори мають складнішу морфологічну будову ландшафтів: 2–3 рослинних 
пояси, а іноді й більше, особливо коли в них є реліктові природні 
комплекси, наприклад давньольодовикові середньовисотні гори, як 
правило, більш різноманітні за своєю геолого-тектонічною будовою, що 
теж накладає відбиток на будову природних комплексів середньогірного 
типу. 

Природні к о м п л е к с и  С к и б о в о г о  с е р е д н ь о г і р ' я  
(Зовнішніх Горган). Це хребти з виразно асиметричними схилами, 
вузькогребеневими вершинами, переважно вкритими кам'яними 
осипами, на яких часто виростають чагарникові зарості з сосни гірської, 
рододендрона, вільхи зеленої. Кам'яні осипи слід вважати як 
реліктовими слідами льодовикового періоду, коли морозне вивітрювання 
було особливо інтенсивним. Отже, в природних комплексах цього виду 
найвищий природний комплекс представлений кам'янистими осипищами 
з заростями криволісся. Певне місце тут займають природні комплекси 
полонин переважно на дрібноритмічному, аргіліто-пісковиковому фліші з 
покривом гірсько-лучно-буроземних ґрунтів. 

Нижче від поясу кам'яних осипищ та полонин лежить неширокий 
пояс ялинових лісів. У цьому поясі збереглися подекуди урочища кедро-
вих ялинників з кедрової сосни (Pinus cembra) і ялини (Picea alba) на 
бідніших кам'янистих ґрунтах. 

Ще нижчий пояс представлений ялиново-буково-ялицевими лісами, 
які в процесі лісогосподарської діяльності були замінені чистими яли-
новими. Вони виявились нестійкими проти вітровалів і тому тепер за-
мість них запроваджують змішані насадження, близькі до природних 
деревостанів. В утворенні цього поясу разом з кліматичними умовами 
велику роль відіграє збільшення потужності дрібноземистого шару про-
дуктів вивітрювання дрібноритмічного флішу, на яких утворилися під 
змішаним лісовим покривом бурі гірсько-лісові та буроземно-підзолисті 
ґрунти. Проте і в цьому ярусі в багатьох смугах виходів ямненських ма-
сивних пісковиків, що утворюють крупнобрилові осипи, виростають ліси 
з сосни звичайної з домішкою бука та ялиці. 

У цілому цей вид середньогірних природних ландшафтів справляє 
враження малоосвоєного внаслідок чи не найбільшої в Українських Кар-
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патах кількості лісів, які тут займають майже 70% усієї площі, і малої 
численності поселень у поздовжніх міжгірських долинах, що 
пояснюється їх незначною шириною і відсутністю зручних місць (терас) 
для забудови. 

Слід також мати на увазі ще одну рису природного режиму цього 
виду ландшафтів, а саме: часті дуже високі паводки і сильні вітри в 
міжгірських долинах, які часто мають катастрофічний характер. Цей 
вид природних комплексів типовий для Зовнішніх Горган. 

При р о д н і  компл е к си  с е р е д н ь о г і р ' я  Вн у т р і ш н і х  
Горган, а б о  Пр и в о д о д і л ь н и х  Г о р г а н .  Характерними рисами 
природи цього виду середньогір'я є такі: більша опуклість гребенів 
гірських хребтів і в зв'язку з цим більший розвиток субальпійських лук-
полонин; складніші обриси хребтів і різноманітність їх простягання, з 
частими розгалуженнями, вигинами тощо; поширення не тільки 
кам'яних осипищ на вершинах і схилах хребтів, але й наявність 
поодиноких більш складних реліктових льодовикових форм типу карів. 

Ці особливості в орографії і морфологічній структурі пояснюються, 
по-перше, різницею у стратиграфії і тектонічному стилі цієї частини 
Карпат, яку геологи раніше відносили до так званої Сілезької зони, а 
тепер до Скибової, розглядаючи її як окрему, Верховинську, прогнуту 
частину останньої. По-друге, особливості в орографії цієї частини 
Карпат зумовлені її вододільним положенням і посиленою боротьбою за 
вододіл між притоками Тиси з півдня і притоками Дністра з півночі. 

Структура ландшафтів Привододільних Горган має такі характерні 
риси: 

а)верхній пояс з опуклими схилами можна назвати полонинським, 
оскільки в ньому полонини абсолютно переважають над кам'яними оси-
пами; тут подекуди трапляються кароподібні форми, що свідчить про 
більший вплив льодовикової епохи на цей вид гірських хребтів; 

б)середній пояс виявлений переважно спадистими схилами з добре 
розвинутим шаром суглинисто-щебенистої кори вивітрювання, на яких 
виростають ялинові ліси на  бурих гірських лісових опідзолених 
ґрунтах; 

в) нижній ярус – це переважно крутосхили, вкриті в минулому 
мішаними ялиново-буково-ялицевими лісами, а пізніше значною  мірою 
замінені в процесі нераціонального приватно-капіталістичного господа-
рювання ялиновими монокультурами. Характерними урочищами цього 
поясу є численні звори, тобто вузькі і глибокі, прямолінійні ерозійні 
яро подібні полонини, по яких у погожі дні течуть дзюркотливі 
струмочки, а під час злив – руйнівні селі. Нагадаємо, що звори 
поширені також і в Зовнішніх Горганах, хоча може не в такій кількості 
як у привододільних. 

Природні  комплекси  Чорногірського  С е р е д н ь о г і р ' я ,  
Ч о р н о г о р а  — це не тільки найвищий гірський масив Українських 
Карпат, але й найскладніший за своєю морфологічною будовою гірський 
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ландшафт України. Тут добре виявлені чотири ландшафтних пояси: 
нижній – крутосхиловий, з мішаними ялиново-буково-ялицевими лісами; 
середній – пологосхиловий, вкритий ялиновими лісами; верхній – 
вершинний полого-схиловий, полонинський і четвертий – реліктовий 
льодовиковий, скелястий з чагарниковою рослинністю. Реліктовий 
льодовиковий ярус не піднімається над полонинським, а врізується в 
нього, на висотах 1500–1800 м над р. м., особливо там, де виступають 
голови пластів насувів Чорногірської зони; він також опускається в лі-
сові яруси у вигляді моренних валів. Коли ж згадати ще й про тераси в 
головних долинах, які оточують цей гірський масив Тиси і Пруту, то 
можна уявити всю складність ландшафтної структури Чорногори. 

У ландшафтній структурі Чорногірського масиву привертають 
увагу дві обставини: по-перше, найбільші в Карпатах площі 
полонинського поясу, що пов'язано з особливостями тектонічної будови 
Чорногірської зони; по друге, тут є виразно оформлений реліктовий 
давньольодовикового ярусу. В описаних раніше Горганських 
середньогір'ях мають місце лише початкові форми проявів зледеніння – 
кам'яні осипи і нечисленні більш складних реліктових льодовикових 
форм типу карів. 

Ці особливості в орографії і морфологічній структурі пояснюються, 
по-перше, різницею у стратиграфії і тектонічному стилі цієї частини 
Карпат, яку геологи раніше відносили до так званої Сілезької зони, а 
тепер до Скибової, розглядаючи її як окрему, Верховинську, прогнуту 
частину останньої. По-друге, особливості в орографії цієї частини Карпат 
зумовлені її вододільним положенням і посиленою боротьбою за вододіл 
між притоками Тиси з півдня і притоками Дністра з півночі. 

Структура ландшафтів Привододільних Горган має такі характерні 
риси: 

а) верхній пояс з опуклими схилами можна назвати полонинським, 
оскільки в ньому полонини абсолютно переважають над кам'яними оси-
пами; тут подекуди трапляються кароподібні форми, що свідчить про 
більший вплив льодовикової епохи на цей вид гірських хребтів; 

б) середній пояс виявлений переважно спадистими схилами з доб-
ре розвинутим  шаром суглинисто-щебенистої кори вивітрювання, на 
яких виростають ялинові ліси на бурих гірських лісових опідзолених 
ґрунтах; 

в) нижній ярус — це переважно крутосхили, вкриті в минулому мі-
шаними  ялиново-буково-ялицевими лісами, а пізніше значною  мірою 
замінені в процесі нераціонального приватно-капіталістичного господа-
рювання ялиновими монокультурами. Характерними урочищами цього 
поясу є численні звори, тобто вузькі і глибокі,  прямолінійні ерозійні 
яроподібні полонини, по яких у погожі дні течуть дзюркотливі струмоч-
ки, а під час злив – руйнівні селі. Нагадаємо, що звори поширені та-
кож і в Зовнішніх Горганах, хоча може не в такій кількості як у 
привододільних [5]. 
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Природні  комплекси  Чорн о г і р с ь к о г о  С е р е д н ь о г і р ’ я ,  
Ч о р н о г о р а  – це не тільки найвищий гірський масив Українських 
Карпат, але й найскладніший за своєю морфологічною будовою гірський 
ландшафт України. Тут добре виявлені чотири ландшафтних пояси: 
нижній – крутосхиловий, з мішаними ялиново-буково-ялицевими лісами; 
середній – пологосхиловий, вкритий ялиновими лісами; верхній – 
вершинний полого-схиловий, полонинський і четвертий – реліктовий 
льодовиковий, скелястий з чагарниковою рослинністю. Реліктовий 
льодовиковий ярус не піднімається над полонинським, а врізується в 
нього, на висотах 1500–1800 м над р. м., особливо там, де виступають 
голови пластів насувів Чорногірської зони; він також опускається в лісові 
яруси у вигляді моренних валів. Коли ж згадати ще й про тераси в 
головних долинах, які оточують цей гірський масив Тиси і Пруту, то 
можна уявити всю складність ландшафтної структури Чорногори. 

У ландшафтній структурі Чорногірського масиву привертають увагу 
дві обставини: по-перше, найбільші в Карпатах площі полонинського 
поясу, що пов'язано з особливостями тектонічної будови Чорногірської 
зони; по друге, тут є виразно оформлений реліктовий 
давньольодовикового ярусу. В описаних раніше Горганських 
середньогір'ях мають місце лише початкові форми проявів зледеніння – 
кам'яні осипи і нечисленні кари, що зумовлено абсолютними висотами 
масиву, які сприяли утворенню справжніх, хоча й невеликих 
льодовиків. 

Природн і  комплек си  Чив ч ин с ь к о г о  Сер едн ьо г і р ' я  
характерні для Мармароської зони кристалічних порід. Цей ландшафт 
також відзначається великою складністю і подрібненістю природних 
комплексів. Його складність виявляється, по-перше, в тому, що тут по-
лонинський пояс виступає окремими фрагментами, хоча їх і небагато, по-
друге, в Чивчинах мабуть найгустіша в Українських Карпатах сітка 
потічків, які розчленовують схили хребтів на безліч окремих ділянок 
(урочищ); по-третє, на Чивчинах є значна кількість реліктових льодови-
кових форм, які теж сприяють розчленуванню поверхні. Нарешті, тут, 
як ніде більше в Карпатах, трапляються скелясті піки і ребра з твердих 
кристалічних порід, які піднімаються над поверхнею лісу [4]. 

Цікавою особливістю використання лісових ресурсів Івано-
Франківщини є те, що значна їх частина  належить до об’єктів ПЗФ. 
Природо-заповідний фонд складає 13,4% адміністративної площі області 
(або 22% площі лісового фонду) і є одним з найвищих на Україні (456 
об'єктів, з них 30 загальнодержавного значення) загальною площею майже 
190 тис. га. Високий відсоток заповідності лісів у гірській частині області 
— Надвірнянському й Верховинському районах (за рахунок Карпатського 
національного природного парку та Чивчино-Гринявського ландшафтного 
заказника місцевого значення), у Косівському (за рахунок національного 
природного парку «Гуцульщина», у рівнинній частині – у Галицькому (за 
рахунок Галицького регіонального ландшафтного парку), Тлумацькому та 
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Городенківському (за рахунок Дністровського регіонального 
ландшафтного парку), Долинському (за рахунок лісових заказників 
«Ільма», «Марино») районах. Тому всі лісівничі заходи повисовувати 
статус природоохоронних територій, а також їхнє функціональне 
зонування. Проте, незважаючи на наявність територій з охоронним 
режимом лісові ресурси даної території слід використовувати та не 
забувати про такі поняття як екологічна культура та раціональність [1]. 

Висновки. На основі вищесказаного можна зробити наступні 
висновки. Лісові ресурси Івано-Франківської області є важливою 
складовою природно-ресурсного потенціалу України. Вони мають 
обмежене значення як джерело деревини, харчових і кормових ресурсів. 
Проте завдяки своїм природно-захисним функціям ліси стали значним 
чинником екологічної безпеки. Нераціональне використання лісових 
ресурсів області призвело до погіршення екологічної ситуації. 
Почастішали шкідливі стихійні явища в природі – повені, ерозія ґрунтів, 
зсуви, селі, також спостерігається суттєва зміна клімату. На мою думку 
однією з причин є зменшення лісистості. Перспективним залишається 
рекреаційне використання лісових ресурсів області, яке підсилюється 
багатим ПЗФ Івано-Франківщини. Використання водоохоронної ролі 
лісових ресурсів дасть змогу попереджувати негативні стихійні лиха. При 
вивченні питань комплексного використання лісових ресурсів Івано-
Франківщини слід використовувати ландшафтний підхід. При  
використанні лісових ресурсів області слід враховувати можливості 
експлуатації корисних функцій гірських масивів, статус 
природоохоронних територій та їхнє функціональне зонування. 
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Постановка проблеми. Дослідженнями геологічної та 

геоморфологічної будови Українського Полісся вцілому та Волинського і 
Житомирського Полісся зокрема займалися багато видатних вчених. 
Узагальнюючий нарис їх поглядів та основної проблематики досліджень є 
метою даної статті. Детальний аналіз наукових доробків попередників є 
фундаментом успішного вирішення прикладних та теоретичних проблем 
геоморфології сучасними дослідниками. 

Виклад основного матеріалу. Геоморфологічне вивчення Полісся 
почалося у другій половині XIX ст., коли на базі геології та фізичної 
географії геоморфологія почала формуватися як самостійна наука. 

Перші узагальнюючі геоморфологічні роботи по території України 
взагалі і Полісся зокрема належать І.Ф. Леваковському. 

У своїй праці “Способ и время образования долин на юге России” він 
довів істотну роль водного розмиву в походженні багатьох нерівностей 
території, відзначив наявність асиметрії річкових долин, підкреслив 
необхідність історичного підходу до вивчення сучасного рельєфу.  

І.Ф.Леваковський, досліджуючи генезис рельєфу Українського 
кристалічного щита, звертав увагу на ерозійний характер нерівностей 
поверхні крейдових відкладів, яркове походження річкових долин, а також 
на їх вік і етапи розвитку. 

Розвиток промисловості в Росії у другій половині XIX ст. потребував 
все більшого використання природних ресурсів країни. У цей час почали 
проводитись геологічні дослідження у зв’язку з прокладанням залізниць, 
лісокористуванням, житловим та промисловим будівництвом. Ці роботи 
охопили і Полісся, природні умови якого були вивчені зовсім недостатньо. 

Прикладом робіт того періоду можуть бути дослідження Західної 
експедиції з осушення боліт під керівництвом І.І. Жилінського, які 
проводилися з 1874 по 1897 рр. У результаті проведених геологічних 
знімань було прокладено 4500 км меліоративних каналів. 

Вчені вже тоді розуміли важливість комплексних географічних 
досліджень для вирішення прикладних проблем. Так, В.В. Докучаєв, який 
брав участь у поліських експедиціях, звертав увагу на необхідність 
вивчення фізико-географічних процесів, зв’язків між окремими 
компонентами ландшафтів, які сприяють заболочуванню місцевості і т. д. 
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(“К вопросу об осушении болот вообще и в частности об осушении 
Полесья”, 1875 р.). 

Значний вклад у вивчення природних умов Полісся зробили видатні 
географи і геологи О.П. Карпінський, О.І. Воєйков, Г.І. Танфільєв, П.Я. 
Армашевський. Зокрема, О.П. Карпінський звернув увагу, що поверхня 
крейди Волинського Полісся нерівна і складається з окремих підвищень та 
невисоких гряд денудаційного походження. 

У кінці XIX і на початку XX століть географічними дослідженнями 
на території Волинського та Житомирського Полісся займався П.А. 
Тутковський. У результаті проведених досліджень вчений опублікував 
більше 80 робіт, які присвячені головним чином геологічній та 
геоморфологічній будові території: «Полесская безвалунная область, её 
особенности и причины её возникновения» (1905), «Узбережжя ріки 
Південного Случа (Геологічний та геоморфологічний опис)», (1931) та 
багато інших. 

Наукові праці Тутковського мають важливе значення для розуміння 
геолого-геоморфологічної будови території Полісся. У них міститься 
багато фактичного матеріалу, який не втратив свого значення дотепер. 
П.А. Тутковський був одним із основоположників четвертинного 
геоморфогенезу Полісся. Його еолова гіпотеза походження лесу («К 
вопросу о способе образования лёсса», 1899) й досі залишається 
провідною. 

П.А. Тутковський значну увагу приділив вивченню гляціального 
морфогенезу території досліджень. Вчений вперше висловив припущення 
про існування прадолини Стир-Словечна («Геологические исследования 
вдоль строящейся Киево-Ковельской железной дороги», 1902); виявив і 
описав друмліни на Поліссі («Друмліновий краєвид на Україні», 1918-
1919); звернув увагу на денудаційні підвищення поблизу Костополя, 
назвавши їх «крейдовими горбами» («Краткий предварительный отчет о 
геологических исследованиях на площади 16-ого листа в 1902 году», 1903).  

Тутковський робить висновок, що Полісся є викопною пустелею і що 
головну роль у формуванні його рельєфу відіграла діяльність вітру. 
Свідками цього, на думку геолога, є т. зв. «бархани», які часто 
зустрічаються на Поліській низовині. («Ископаемые пустыни северного 
полушария», 1910). 

Під час роботи Західної експедиції на Поліссі було виявлено декілька 
виходів напірних вод (І.І. Жилінський, 1899, П.А. Тутковський, 1901). 
Тутковський своїми дослідженнями підтвердив існування тут багатьох 
потужних джерел, які пов’язані, в основному, з крейдовими відкладами. В 
зв’язку з цим, у своїх працях Тутковський зупиняється на питаннях 
закарстованості території, пов’язуючи її з тріщинуватістю крейдових порід 
(«Карстове явления и самобытные артезианские ключи в Волынской 
губернии. Статья II. – Провалы почвы в побережьях рек Стохода, Стыри и 
Горыни», 1912). 
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Під час досліджень (1900-1910) П.А. Тутковський звернув увагу на 
неоднорідність ландшафтів Полісся, вказуючи на їх зональну будову  
(«Зональность ландшафтов и почв Волынской губернии», 1910). Дещо 
пізніше на основі вивчення четвертинних комплексів П.А. Тутковський 
здійснив природне районування України («Природная районизация 
Украины», 1922). 

Варті уваги геологічні, геоморфологічні дослідження Полісся 
В.Д. Ласкарьова. Він вперше виділив три надзаплавні тераси долини річки 
Горинь («Геологические исследования в юго-западной России (17 лист 
общей геологической карты России)», 1914). Ласкарьов помітив, що чіткий 
вигин долини річки Горинь на північний захід від Рівного пов’язаний із 
виливами базальтів у районі с. Деражно Костопільського району. 
 Вагоме місце в історії дослідження Полісся займають роботи Д.М. 
Соболєва, Е.В. Оппокова, Б.Л. Лічкова та інших, присвячені 
стратиграфічному розчленуванню осадових товщ. (Е.В. Оппоков, 1925 «К 
вопросу о геологической природе  Полесья»), а також питаннями 
палеогеографії та геоморфології території (Б.Л. Лічков, 1928 «О террасах 
Днепра и Припяти»,  «Некоторые черты к характеристике геоморфологии 
Южного Полесья» та ін.). Велику увагу вчений приділяв будові та еволюції 
річкових терас, долинним та вододільним зандрам, впливу зледеніння на 
рельєф, дослідженню віку поліських морен, ролі епейрогенічних рухів, 
ступінчастості рельєфу Полісся, генезису піщаних форм рельєфу тощо. 
 У своїх роботах Лічков характеризував усе Південне Полісся як 
другу терасу р. Прип’ять. Широке поширення піщаних форм на території, 
на думку геоморфолога, завдячує діяльності текучих вод, а еоловому 
фактору вчений надавав другорядного значення. На противагу концепції 
Тутковського, Б.Л. Лічков головну роль у походженні рельєфу Полісся 
відводив діяльності вод та вважав Полісся алювіальною рівниною. 
 Починаючи з 20-х років ХХ ст. вивченням геоморфології 
Волинського Полісся займалися польські вчені Б. Криговський, С. 
Малковський, С. Павловський, Е. Рюле. У їхніх роботах здебільшого 
розглядаються питання геологічної та геоморфологічної будови 
(четвертинні, крейдові та палеогенові відклади, морфологія Південного 
Полісся, зледеніння та ін.). Дослідження польських учених особливо 
почали розвиватися після організації у 1923 році Польського бюро 
меліорації Полісся. 
 Д.М. Соболєв, видатний український геоморфолог, геолог виділяє 
структурно-геоморфологічні райони України, досліджує рельєфотворчу 
роль дніпровського льодовика, займається регіональними 
геоморфологічними проблемами Полісся. Вчений написав чимало 
наукових праць, багато з яких стосуються досліджуваної території: «К 
геологии и геоморфологии Полесья» (1931), «Пролог к изучению 
долинного и террасового ландшафта Украины» (1937) тощо. 
 Особливе місце у геоморфологічному вивченні України вцілому та 
Українського Полісся зокрема належить М.І. Дмитрієву. У його роботах 
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уточнюється межа зледеніння, дається аналіз наскрізних (мертвих) долин; 
досліджується вплив зледеніння на формування рельєфу території, 
розглядаються основні гіпотези утворення лесу і висловлюється думка, що 
лесовидні породи можуть утворюватися в результаті різних процесів, а 
типовий лес має еолове походження. 
 Новий етап геоморфологічних досліджень території розпочався після 
II Світової війни. На з’їздах КПРС приймають широкомасштабну, але 
нищівну для довкілля програму осушення боліт Полісся. 
 Питанням вивчення природних умов Українського Полісся 
присвячена колективна праця Київського університету «Нариси про 
природу і сільське господарство Українського Полісся» (1955). 
 Проблеми геоморфології Полісся розглядаються у працях В.Г. 
Бондарчука. Вчений порушує питання взаємозв’язку геологічної структури 
і рельєфу, геоморфології річкових долин, льодовикових, водно-
льодовикових, еолових і денудаційних форм рельєфу, історії розвитку 
рельєфу і геоморфологічного районування.  
 Значний вклад у вивчення четвертинних відкладів та 
геоморфологічної будови Полісся зробили П.К. Заморій, А.І. Ланько, М.Ф. 
Веклич. Багаторічні дослідження антропогенових утворень України 
вцілому та Українського Полісся зокрема П.К. Заморій узагальнив у 
монографії, яка має важливе значення для вирішення проблем 
четвертинного морфогенезу: «Четвертичные отложения Украинской 
СССР» (1954). Вчений також написав розділ «Четвертинні відклади 
Українського Полісся» згаданої вище колективної праці Київського 
університету. 
 Геоморфологічні особливості Волинського та Житомирського 
Полісся добре висвітлені у публікаціях П.М. Цися і, особливо, у численних 
працях О. М. Маринича. П.М. Цись розпочав працювати над 
геоморфологічною будовою західних областей України у післявоєнний 
період. Його наукові роботи по території Полісся стосуються 
геоморфологічного районування («Схема геоморфологического 
районирования западных областей Украинской ССР» (1951), проблем 
успадкованості рельєфу, геоморфологічної будови річкових долин, 
неотектоніки, генетичних типів рельєфу («Про основні генетичні типи 
рельєфу західних областей України» (1961) та четвертинного морфогенезу. 
П.М. Цись написав монографію «Геоморфологія УРСР», у якій, зокрема, 
детально зупинився на геоморфологічній будові Поліської низовини і 
описав виділені геоморфологічні райони. Наукове і пізнавальне значення 
досліджень вченого не втратило своєї актуальності і досі. 
 Детальну геоморфологічну характеристику Українського Полісся та 
його окремих районів маємо в роботах О.М. Маринича. Вклад цього 
геоморфолога у вивчення Полісся важко переоцінити. О.М. Маринич 
написав чимало наукових праць по території Полісся, зібрав та опрацював 
значний фактичний матеріал. Фундаментальна геоморфологічна праця 
вченого «Геоморфология Южного Полесья» (1963) до цього часу 
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залишається єдиною комплексною повною геоморфологічною 
характеристикою Українського Полісся. Багатий фактичний матеріал був 
зібраний Мариничем під час польових геоморфологічних досліджень 
автора, які він проводив у тісному контакті з виробничими партіями та 
експедиціями. Вчений написав розділ «Короткий геолого-
геоморфологічний нарис Полісся Української РСР» у згаданій вище 
колективній праці вчених Київського університету «Нариси про природу і 
сільське господарство Українського Полісся». Безпосередньо 
досліджуваної території стосуються майже всі роботи автора, серед яких 
слід виділити: «Про льодовикові та водно-льодовикові форми рельєфу 
Українського Полісся» (1958), «Про карстові форми рельєфу Волинського 
Полісся» (1960), «Геоморфологічні проблеми Полісся УРСР у зв’язку з 
перетворенням природи Поліської низовини» (1952), «Роль четвертичных 
отложений в строении рельефа Украинского Полесья» (1961) тощо. 
 О.М. Маринич виділяє геоморфологічні особливості долин рік 
Горинь і Случ («Основні риси будови та історії розвитку річкових долин 
Українського Полісся» (1956), «Геоморфологічне районування долини р. 
Південний Случ» (1953) та ін., вказуючи на їх гетерогенне походження при 
визначальному впливі тектонічного фактору. Дослідник наводить приклад 
зміни напрямку долин та морфології поліських рік у залежності від 
геоструктурних особливостей.  Вчений заперечує поширене на той час 
твердження, що Полісся є типово алювіальною рівниною; він наводить 
докази існування денудаційних ділянок значних розмірів на території 
Поліської низовини та відображає їх у власних схемах геоморфологічного 
районування Полісся: «О геоморфологическом районировании 
Припятского Полесья Украины» (1961),  «Геоморфология Южного 
Полесья» (1963) та інших працях. Водночас Маринич заперечує погляди 
Тутковського про еолове походження більшості піщаних форм рельєфу 
Поліської низовини, вказуючи на їх переважно водно-льодовикове 
формування. Дослідник вважає, що лише верхня частина пісків (2-3 м) 
перевіяна вітром, а самі форми рельєфу типово флювіогляціальні. 
 Вибудовуючи власні схеми геоморфологічного, фізико-
географічного районування Українського Полісся, Маринич вказує на 
геологічну зумовленість геоморфологічних меж Українського Полісся. Він 
також наголошує, що характер геологічної структури  визначає загальний 
тип рельєфу цієї території. 
  Генетичний підхід до вирішення питання морфології Волинського 
та Житомирського Полісся дав змогу вченому на той час вирішувати 
чимало прикладних завдань, серед яких вияснення причин заболочування 
та проведення якісних меліоративних заходів; гідроенергетичне 
будівництво; пошук та розвідка корисних копалин тощо. 
  Олександр Мефодійович Маринич завдяки багаторічній праці та 
науковому досвіду до цього часу залишається провідним дослідником 
геоморфології Українського Полісся у післявоєнний час.  
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 У 60–80-ті роки XX ст. на території Полісся зокрема і на території 
всього Радянського Союзу вцілому проводиться широкомасштабне 
геологічне знімання, що пов’язано з невпинно ростучими потребами 
господарства країни. Пошук і розвідка корисних копалин, меліорація, 
інженерне та житлове будівництво – все це вимагало комплексних 
геологічних досліджень. Результати цих прикладних пошуків дали 
геоморфологам багато фактичного матеріалу для вирішення проблем 
генезису та раціонального використання ресурсів Полісся. Багато т. зв. 
«білих плям» геоморфологічної будови, четвертинного морфогенезу 
території зникли назавжди з карти Українського Полісся завдяки 
діяльності геологічних експедицій та геологорозвідувальних партій. 
 У 1973 році на території дослідження здійснено аерофотозйомку 
масштабу 1:220000. 
 80-ті роки XX ст. стали визначальними для меліоративних заходів на 
Поліссі. Цьому сприяла велика кількість геологічних знімань у великому 
масштабі для потреб землекористування на заболочених територіях, 
вивчення сучасних рельєфотворчих процесів та прогнозування їх розвитку 
у майбутньому. Проте кількість та якість меліоративних заходів часто 
суперечила їх науковому обґрунтуванню. 
 Геологічне картографування Волинського та Житомирського 
Полісся продовжується і досі. Геологічні експедиції працюють над 
вивченням карстових форм рельєфу, прикладними гідрогеологічними 
проблемами, пошуком потенційних родовищ корисних копалин та 
раціональним використанням існуючих (Рівненська та Житомирська 
геологічні експедиції). 
 У 70-80-ті роки ХХ ст. активізується дослідження морфоструктур 
Поліської низовини, Волинської та Подільської височин. В цей час 
з’являється велика кількість наукових праць, присвячених тектонічній, 
геологічній будові Полісся, впливу геології та геоструктурних 
особливостей на рельєф. З’являється публікація Черваньова І.Г. 
«Морфоструктура північного Волино-Поділля» (1973), монографія 
Гофштейна І.Д. «Неотектоника западной Волыно-Подолии» (1979), стаття 
Палієнко В.П. «Некоторые общие закономерности неотектоники Украины» 
(1988) та багато інших. Значною подією у вивченні Полісся стало видання 
збірника наукових праць під загальною назвою «Геотектоника Волыно-
Подолии» (1990). З позицій морфотектоніки  висвітлив геоморфологічні 
проблеми України вцілому та Українського Полісся зокрема колектив 
вчених Київського університету, очолений доктором географічних наук, 
професором Рослим І.М. у праці «Геоморфология Украинской ССР» 
(1990). 
 Вивченням фізико-географічних умов в антропогені, географічних 
ландшафтів цього періоду та палеогеографічними реконструкціями 
плейстоцену на території Полісся у різні роки займався цілий ряд учених. 
Серед них варто виділити Богуцького А.Б., Веклича М.Ф., Величко А.А., 
Гожика П.Ф., Матвіїшину Ж.М., Сіренко Н.О.  



 ~226~

 Починаючи з 90-х років під керівництвом професора Богуцького А.Б. 
активізувалася співпраця українських, польських, білоруських та 
литовських дослідників плейстоценового морфогенезу у рамках 
проведення польових семінарів на Поліссі. У семінарах брали участь також 
геологи-виробничники Рівненської та Ковельської геологічних експедицій. 
До цього часу проведено 13 таких наукових семінарів, підсумком яких у 
2005-му році стало видання збірки праць «Гляціал і перигляціал 
Волинського Полісся». Збірка має дуже важливе значення для вивчення 
геоморфологічної, геологічної будови цієї частини території України, адже 
в ній по-новому, за допомогою сучасних аналізів та більш повно 
висвітлено чимало актуальних проблем геоморфогенезу Волинського 
Полісся, серед яких варто виділити: геологічні особливості 
доплейстоценового зрізу (Богуцький А., Залеський І., Р. Добровольський, 
С. Терпіловський); основні риси плейстоценового рельєфу (Залеський І., 
Гожик П.); проблеми стратиграфії плейстоцену (Л. Лінднер, Богуцький А., 
Р. Хлєбовський, Я. Яловічева, Ю. Войтанович); зледеніння в антропогені 
(Богуцький А.); вивчення фізико-географічних умов рельєфоутворення у 
плейстоцені за допомогою малакологічного (Дмитрук Р.), 
остракодологічного (С. Зубович), мінералогічного (Р. Хлєбовський) 
аналізів; палеогеографічні, палінологічні та літолого-педологічні 
дослідження (Сіренко О., Матвіїшина Ж., Яловічева Я. та інші) тощо. 
 Висновки. Автор переконаний, що наявність багатьох цікавих, проте 
до цього часу нерозв’язаних проблем геологічної, геоморфологічної 
будови та палеогеографічних умов рельєфоутворення Волинського та 
Житомирського Полісся має бути стимулом для науковців до подальших 
комплексних досліджень цієї території. 
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Вступ. Перше знайомство із краєм, як для дослідника, так і для 

пересічної людини, насамперед, починається із його географічних назв. 
Історія краю, його природа, ландшафтна привабливість, етнічні риси 
населення, його традиційно-побутові особливості, і, врешті решт, крайові 
суспільні та економічні відносини, які складалися впродовж тривалого, 
іноді неспокійного історичного минулого – все це легко можна відшукати 
на топонімічних картах будь-якого краю. Повсюдно зустрічаються молоді 
та стародавні, і навіть архаїчні, назви, які корінням належать різним мовам, 
іноді вже не існуючих. Утворюючись на автентичній мові назви 
розповсюджувалися із розселенням етносу – носієм мови, залишаючи на 
топонімічних картах усталені маркери перебування і численних міграцій 
пранаселення. Звідси на картах Київщини, Поділля, Волині, Полісся та 
решти суто слов’янських етнічних територій зустрічаються назви 
тюркського (Бакаївка, Козари, Кагарлик, Черкаси, Ташань, Ірдинь, 
Келеберда, Базалуки, Балаклія, Сари, Кагамлик, Коломак, Бурлуки, 
Гожули, Бакша, Есмань, Кагань, Ташлик, Узруй, Черкаси, Стугна, 
Карашин, Каратуль, Гельмязів), балтського, фінно-угорського (Вересня, 
Бодаква, Сенча, Чеква, Ствига, Митва, Желонь, Перга, Масківці, 
Московка, Люджа, Смош,), давньогерманського (Цир, Нобель, Ковель, 
Пакуль, Іолча), кельтського, давньоанглійського (Бережесть, Жерева, 
Грезля, Зерце, Мерло), скіфо-сарматського, іранського походження 
(Дністер, Дніпро, Гопта, Сурчак, Гоптина, Суржки, Сурка) [6–8]. 
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Виклад основного матеріалу. Серед існуючого семантичного 
різноманіття географічних назв, зокрема ойконімів, виділяють більше 
десяти груп, які так чи інакше засобами мови описують розмаїті пейзажні 
властивості та географічні характеристики території. Це наступні 
семантичні групи назв географічних об’єктів: назви, що вказують 
географічне положення поселення – орієнтація в просторі, положення 
відносно до оточуючого середовища, конфігурація та форма – с.с. Верхні 
Ремети, Верхоріччя, Нижче Солоне, Криволука, Криве, Середній Угринів; 
назви, що позначають рельєф – морфологічні ознаки рельєфу, генетичні 
форми рельєфу – с.с. Дубові Гряди, Гряди, Гвіздава, Гвіздець, Великі 
Низгірці, Підгірці, Горбаша, Загорб, Ями, Ямище, Вертеп, Вир, Байрачки, 
Лиса Балка, Водяна Балка; назви, які вказують на ландшафтні особливості 
– генетичний тип ландшафту та інше – с.с. Суха Долина, Оболонь, Болоння, 
Лани, Ланівці, Левадки, Левадне, Поди; назви, що походять від 
гідрографічних термінів, або описують властивості гідрометеорологічних 
умов – с.с. Бистрик, Бистровиця, Безодня, Вирва, Жабоч, Жабокрич, 
Копані, Криничувате, Колодяжне, Чортория, Білий Рукав, Мале Устя, 
Шукайвода; назви, що походять від біогеографічних термінів: 
геоботанічні, ботанічні, зоологічні – с.с. Краснолісся, Міжлісся, Залісся, 
Підбірря, Гайове, Гайки, Кучурури, Грабина, Грабовець, Хвощівка, Хвойна, 
Чорнолісці, Чорні Лози, Камишне, Комишуваха, Рогізне, Тростянка, Турія, 
Туровець, Підзвіринець; назви, що вказують на механічний склад порід, 
якість ґрунтів, геологію та літологію поверхні тощо – с.с. Солонці, 
Солончаки, Піщаний Брід, Піски, Крейдяне, Мілове, Кремінна Балка, Поди; 
назви, які вказують на тип та ранг поселення – с.с. Павлоград, Городище, 
Хуторо-Губинівка, Нове селище, Виселок, Сільце, Новосілки, Посад, 
Слобода; назви, які вказують на шляхи сполучення – с.с. Кобиловолоки, 
Драгово, Шляхове, Зашляхом, Гатне, Підгаття, Містки, Зубів Міст, 
Іванпуть, Кобринова Гребля; назви, які вказують на господарську, 
економічну та інші види діяльності носіїв мови – с.с. Тартачок, Тартаків, 
Дерть, Видерта, Будераж, Деражне, Торговиця, Нижні Торгаї, Базаринці, 
Базар, Рудка, Рудня, Гута-Шершнівська, Поташня, Папірня, Буда, Будка, 
Бутини, Будники, Дігтярка, Дігтів, Смоляри-Світязькі, Колодіїв, Колодїі, 
Митниця, Митків, Болярка, Бортники, Митник, Волиця, Слободяни, 
Шинок, Шинкарівка, Писарева Воля; назви, що відбивають естетичну 
оцінку об’єкту або мають метафоричне значення – с.с. Добровілля, 
Добросілля, Красне, Гоща, Доброгоща, Красна Гірка, Ярке, Веселий Кут, 
Веселий Хутір, Погулянка, Відрадне, Гуляйгородок; назви, що вказують на 
релігійне, конфесійне відношення носіїв мови та відбивають культове 
значення об’єкту – с.с. Богоявленка, Богородчани, Чернещина, Чернече, 
Посад-Покровське, Покровське, Святогорівка, Лаврівка, Акмечетські 
Ставки, Мечетівка, Церковна, Бринці-Церковні, Воскресенське, Трійця, 
Різдвяне, Різдвяна; назви, які позначають етнічне походження носіїв мови 
– с.с. Ляхівці, Татарбунари, Татарівка, Русів, Руська, Москалі, 
Москалівщина, Черкеси, Черкащани, Гуцулівка, Бойківщина, Угринів, 



 ~229~

Болгарка, Болган, Козари, Козарівка, Литвини; назви із власними іменами, 
прізвищами, кличками, прізвиськами, або родовими узагальненнями в 
основі – антропонімами, патронімами, генонімами; назви із іншими 
генетичними категоріями географічних назв, що перейшли в стан терміну і 
стали основою для ойконіму – гідроніми, лімноніми, ороніми, 
мікротопоніми – с.с. Тур’я Бистра, Тур’я Пасіка, Світязь, Ужгород. 

В зазначених класифікаційних одиницях згруповані назви лише за 
семантичним значенням кореневої частини власної назви географічного 
об’єкту. Якщо заглибитися в генетичні ознаки, тобто враховувати 
етимологічні форми, кожної назви, то можна дізнатися про етнічну 
картину (етнолінгвістичну історію), яка складалася на досліджуваній 
території за весь історичний час [8] – назви Форос, Ташлик, Савранка, 
Ірдинь, Ташань, Овруч, Чинадійово, Горонглаб, Чикош-Горонда, 
Четфалва, Гетен, Оклі, Пийтерфолво, Мерешор, Фонтиняси, Лумшори, 
Сюрюк, Каллів, Велика та Мала Бийгань, Сколе, Тустанка, Магедове, 
Мажарка, Токмак, Саблуківка, Саксагань, Самарське, Сиваш, Сугокліївка, 
Сулигівка, Сургани, Сурське, Терса, Томак, Токмак, Айдар-Миколаївка, 
Кічкас, Мамай Сурка, Бахчисарай, Судак, Феодосія, Кача, Келеберда, 
Тросна, Нельгівка, Розівка, Родивонівка, Гюнівка, Гамівка, Ботієве, 
Гірсівка, Сірогози, Верхні та Нижні Сірогози, Клапая, Саги, Трояни, 
Мануйлівка, Коларівка, Грейгове, Шотівка, Магдалинівка. Жидичин, 
Жмеринка, Скинешори, Мигаї, Мигия, Мацкули, Мардарівка, Флорине, 
Вестерничани, Бендзари. 

Зазначена топонімічна строкатість спричиняється внаслідок 
закономірного розвитку географо-топонімічних систем територій. До 
чинників, які безпосередньо формують закономірності топонімічної 
диференціації та різноманіття типів географічних назв будь-якої території 
відносять – різномовність географічних назв, різновікову структуру 
існуючої топонімії, вплив існуючого багатства природних комплексів, 
особливостей етнічних рис та традиційно-побутової культури 
автохтонного населення тощо на мотивацію іменування географічних 
об’єктів.  

Розглянемо специфіку становлення та харáктерність регіональних 
особливостей географо-топонімічного простору на прикладі Вінницького 
краю. Вінниччина, як частина історичного Поділля належить до 
споконвічних українських етнічних земель, які здавна заселялися 
слов’янським населеням. Визначальним моментом зародження 
Подільського регіону, звісно, стає його самоназва, котра фіксується 
документально і зберігається в пам'яті людей. Щодо Поділля, то як окрема 
земля воно згадується у багатьох документах13 – 14ст. під різними 
назвами: Подолля, Подоль, Поділ – як позначення нижньої частини 
Галицько-Руського князівства, яка у більш ранні часи іменувалася ще 
Руссю долішньою. Впродовж наступних століть назва землі змінювалася, 
зберігаючи, втім, ключове слово –подол-. У найдавніші часи територія 
Поділля займала великий простір у межиріччі Дністра і Південного Бугу – 
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від їхніх верхів'їв до майже Чорного моря. У середині 15 ст. Подільське 
воєводство (а це лише північно-західна частина давнього Поділля) на 
півночі обмежувалося р. Горинь, на заході – р. Серет, на півдні – Дністром, 
на південному сході – р. Мурафа. Брацлавське воєводство (південно-східна 
частина давнього Поділля) на півночі межувало з Подільським і 
Волинським воєводствами, на південному заході – з Молдавією, на сході – 
з Київським воєводством. Такий стан майже без змін залишався протягом 
трьох з половиною століть, до 1795 p., тобто весь період польського 
панування. На 17 ст. припадає найменший розмір Подільської землі, що 
зберігала первісну назву (Поділля), і саме ця територія стала ядром 
формування етнічної культури подільського регіону. 

Впродовж всієї історії відбувалася політична, економічна, культурна, 
конфесійна експансія Польщею, Литвою, Австро-Угорщиною, Румунією, 
Туреччиною, Росією. Становлення етнічних рис населення, його 
самосвідомості та етнічної культури, лінгвістичних особливостей все це 
зумовлювалося постійними процесами етнічної асиміляції автохтонного 
населення, його політико-адміністративним підпорядкуванням різним 
державам, постійним впливом інших культур, змінами у світоглядній 
картині. Населення Вінниччини знаходилося в постійному русі, 
відбувалося закономірне (в історичному плані) переміщення людей з місця 
на місце, освоєння нових земель краю та України. Підтвердження цього 
знаходимо в аналізі структурно-морфологічних елементів та існуючих 
словотвірних типів топонімії краю, зокрема її системи ойконімів та 
гідронімів. 

Для вивчення і опису топонімічної картини Вінниччини була 
апробована методика геоінформаційного географо-топонімічного аналізу 
територій. Дана методика дозволяє простежити територіальні та часові 
закономірності в поширенні певних топонімічних моделей та зв’язок 
географічних назв із екстралінгвістичними чинниками формування ГТС 
території Вінниччини, а також побачити та проаналізувати закономірності 
просторового розміщення географо-топонімічних явищ [9].  

Дослідженню підлягало 1509 географічних назв населених пунктів 
Вінницької адміністративно-територіальної області. 582 назви зі всіє 
сукупності класифіковано, як ойконіми особовоіменного типу 
відантропонімічного, відпатронімічного, меморіального підтипів, тобто 
назви населених пунктів, що утворилися від особових імен чи то 
засновників, чи то власників поселення, чи то видатних людей різних 
етапів історичного розвитку території. 

Прикладами слугують наступні назви: с. Лаврівка (ім’я Лаврик), с. 
Ялтушків (ім’я Ялтух, Єлтух, Євтіхій), с. Парпурівці (призвіще козака 
Парпури), с. Комарівці (призвіще Комар), с. Комарів (призвіще Комар), с. 
Браїлів (ім’я Браїло), с. Чечелівка (призвіще Чечель), с. Гранів (від призвіща 
поміщиків Грановських), с. Станіславчик (від пол. ім’я Станіслав, 
поміщики Потоцькі), с. Потоки (від Потоцьких), с. Кармелюкове, с. 
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Шевченкове, с. Ленінка (від імен та призвіщ історичних постатей), м. 
Могилів-Подлільський (призвіще козака Могили). 

Решту – 927 – географічних назв населених пунктів Вінниччини 
можна віднести до типу відапелятивних назв первинного та вторинного 
підтипу. Прикладами слугують наступні назви: с. Широка Гребля, с. 
Загребельне, с. Жабокричка, с. Лиса Гора, с. Горай, смт. Вапнярка, с-ще 
Устя, с-ще Балки, с.Горби, с-ще Крутогорб, с Стіна, с. Майдан, с. 
Поташня, с. Бондурі, с. Міжлісся, с. Підлісний Ялтушків. Серед зазначеної 
вибірки (927 г. н.) досить значний масив складають назви 
відгідронімічного (1) та невелика, але досить наочна кількість назв 
відетнонімічного (2) типів. 1. С-ще Яланець, с-ще Кублич, с. 
Сорокотяжинці, смт Вороновиця, с. Лядова, с. Кабатня ,с. Сулківка, с. 
Нова Сулківка, с. Серебрія, с. Сільниця; 2. С-ще Мазурівка, смт. Тиврів, с-
ще Чемериське, с. Кинашів, с. Торків, с. Торканівка, с. Козарівка, с. 
Українське, с.Сербанівка, с. Сербинівці. 

Топонімія краю складалася під впливом багатьох мов – 
давньоруської, пізніше української, південнослов’янських, румунської, 
тюркської, польської, російської тощо. Досить чітко різномовність 
формування географічних назв Вінниччини простежується не лише в 
назвах відетнонімічної, відгідронімічної категорії, але і при аналізі 
структурних елементів назв населених пунктів інших класів, зокрема 
відантропонімічних. Як приклад можна привести наступні назви 
вінницьких поселень: с.Флоріанівка, с.Криштофівка, с.Криштопівське, 
с.Якубівка, с.Кашперівка, с.Титусівка, с.Адамівка, с.Войнашівка, 
с.Флорине, с.Петримани, с. Бартошівка, с.Томашпіль, с.Гальжбіївка, 
с.Філіопіль. При проведеному структурно-морфологічному аналізі 
ойконімів Вінниччини виявилися характерні кінцеві форманти з різних мов 
переосмислені в подальшому українським населенням: - шти(а), - лик, -
лин, -син, -уват-. Але все ж таки потрібно відмітити стійкість 
слов’янського субстрату вінницьких назв, і те, що на її теренах завжди 
переважала східнослов’янська традиція назвотвірних процесів та 
україномовна трансформація будь-яких іншомовних утворень, які не були 
тут довготривалими, як, наприклад, на території сусідньої Буковини [5], 
Покутті [1], Волині [2] та інших землях – ядер розселення слов’ян – 
східняків.  

На території Вінниччини присутні назви населених пунктів – 
згадуваних в письмових джерелах (грамоти, літописи, акти) принаймні із 
11 – 13 ст., чітка фіксація в джерелах (акти, люстрації, реєстри, переписи) 
принаймні із 14 - 15 століть і далі включаючи 20 ст. Вся складність 
діахронічних географо-топонімічних досліджень полягає в тому, що перші 
писемні згадки про населені пункти Вінниччини припадають саме на часи 
розвитку Галицького князівства та Київської Русі, і лише за лексико-
семантичним, структурно-морфологічним аналізом формантів назв можна 
здогадуватися, що ті чи інші назви починають своє життя набагато раніше. 
Дана проблема не є притаманною лише для Вінниччини, така ж ситуація 
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проглядається при дослідженнях топонімії Покуття, Буковини, Закарпаття, 
Волині та ін. Щоправда топонімічні дослідження підтверджуються і 
багатьма іншими (археологічними, історико-лінгвістичними, 
етнологічними) науковими висновками про стародавність традицій 
утворення топонімічних систем Вінниччини. Також, існує думка серед 
топонімістів, що першофіксації назви населеного пункту на 100 – 200 років 
молодші від часу заснування відповідного поселення [1,4,5]. Ойконіми на 
території Вінниччини вишикуються в хронологічні класи, і лише архаїчні 
та давньослов’янські назви фактично не мають документованого 
підтвердження. До цих хронологічних класів назв потрібно віднести 
географічні назви декількох гідрографічних об’єктів та назв місцевих 
ділянок (урочищ, місцевостей тощо), об’єктів орографії. Прикладами 
слугують назви: р. Буг, р. Мурафа, р. Соб, р. Івча, р. Згар, р. Ров, р. 
Дністер, р. Теребіж, р.Немія, р. Удич, ур. Гуменна Діброва, ур. Лівада, ліс 
Березина та інші. Найархаїчними назвами і здебільшого назв іншомовного 
походження, які фіксуються на теренах Вінницького краю, безперечно 
вважаються назви водних об’єктів: р.р. Свича, Тернава, Калюс, Дністер, 
Тикич, Киблич, Іква, Буг, Немія, Мурафа, Кодима. Знову підтвердження 
висновку-гіпотези про найдавніше походження назв цього класу 
знаходимо в аналізі структурно-морфологічних елементів конкретної 
назви: чи то основа назви (географічна термінологія, давні імена та 
прізвища і таке інше), чи то певні кінцеві елементи географічних назв. 

Назви хронологічного класу давньослов’янської доби також не 
підтверджено у фіксованих відомостях, крім окремих назв із характерними 
для зазначеної епохи формантами, а саме суфіксів: -ичі, -ів, -ин, -иця(і), -
ове (о), -івці, -инці, та архівних уточнень про те що той чи інший топонім 
на період 14 – 15 ст. вже існував, але під іншою назвою. 

Наприклад, с. Лісниче (Бершадський район) відомо, що на місці 
сучасного населеного пункту існувало поселення трипільської культури, а 
пізніше слов’янське поселення 12 – 13 ст. під назвою м. Копирстирин; с. 
Вища Кропивна – час заснування поселення із цією назвою зафіксоване на 
18 ст., але згадки про існуюче на цьому місці давньоруське поселення 
припадають на 10 – 11 ст. – давня назва невідома; м. Немирів – 10 – 11 ст. 
давньоруське поселення м. Мирів, яке зруйноване татарами, на місці руїн в 
14 ст. виникло містечко Немирів; с. Стара Прилука відоме за літописом 
1150 р. як с. Прилука – 10 – 11 ст; с. Бродецьке перша письмова згадка 1712 
р., але до цього це було містечко 11 – 12 ст. із різними назвами Ясенів(ка), 
Броде, Броде Малий; с. Балабанівка – заснована в 1612 р. на місці 
давньоруського міста Угорськ, яке було зруйноване татарами в 13 ст; м. 
Вінниця – існує з 10 ст., як давньоруське поселення В¥НИЦЯ від слова 
в¥но – посаг, придбання, в 13 ст. зруйноване татарами, а в 14 ст. за часів 
литовського князівства відбудоване у місто-фортецю. 

За формантним аналізом назв гіпотетично віднесених до цього 
хронологічного класу вважаємо назви відгідронімічного типу із кінцевими 
формантами –иця, -ець, які є притаманними для словотворення 
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дописемного періоду і характерними є перш за все для назв гідрооб’єктів 
та відгідронімічних ойконімів [4,3]: р. та с. Сальниця, р. та смт. Жванець, 
р. та с. Тростянець, р. та с. Липовець. Назви із кінцевими формантами –
ин, -і(ї)в також вказують на давнє походження назв і характерними є для 
відантропонімічних та відпатронімічних назв – м. Копирстирин (зараз це 
с. Лісниче), смт. Турбів, смт. Літин ,с. Бірків, с. Бахтин, м. Немирів 
(Мирів). Назви із кінцевими формантами –ськ, -цьк, які також вважаються 
топонімістами найдавнішими суфіксами на територіях освоєних 
слов’янськими племенами. Ці кінцеві форманти назв відносяться, за 
семантичним (смисловим) значенням, до суфіксів приналежності. Цей 
формант відзначається в часі надзвичайною стійкістю та стабільністю 
(приблизно із 10-12 ст. і до сучасних процесів назвотворення) – м. Глинськ. 
В топонімічних джерелах також вказується відгідронімічну семантику 
суфіксу – ськ, як на типовий для назв населених пунктів, що утворилися 
від гідронімів. Із 18 століття, коли загальний український мовний стиль 
вже майже остаточно склався із таких назв почали розвиватися назви в 
формі повних прикметників із кінцевими формантами –ське, -цьке – с. 
Бродецьке, с. Прилуцьке, с. Козацьке, с. Чемериське, с. Глинське. З досить 
поширених стародавніх формантів (топонімічна продуктивність цих 
суфіксів припадає на 14 – 15 ст.) вінницьких назв населених пунктів 
потрібно виділити суфікси [4] –і(и, о)вці, -і(и, о)нці – с. Кущинці, с. 
Зарванці, с. Сокиринці, с. Парпурівці. Загалом потрібно відмітити, що 
даний топонімічний формант має найбільше словотвірне значення саме 
для подільських назв.  

Ландшафтна структура краю, кліматичні та гідрологічні умови, 
історія антропогенного освоєння та процеси заселення, традиції у 
природокористуванні зумовили специфіку та характер номінаційних 
традицій у назвотворчому процесі краю. Своєрідність та унікальність 
подільських ландшафтів, також суспільно-економічний розвиток 
населення території Поділля, і Вінниччини зокрема, відбито у багатстві 
словотвірних моделей назв поселень регіону. Краю притаманний достатньо 
високий відсоток (більше 40% всіх назв) застосовуваності географічної 
термінології в процесі утворення назв географічних об’єктів, значна 
кількість використовуваних формантів – це свідчення безперервного та 
інтенсивного топонімічного освоєння регіону за історичний час. 

Для Вінниччини характерно широке вживання географічної або 
народної термінології в процесі називання географічного об’єкту, зокрема 
місця проживання. Це семантичні групи назв населених пунктів, що 
відбивають фізико-географічні умови регіону, а саме назви – орієнтири, 
ландшафтні характеристики, гідрографічні умови та характеристики, 
характеристики рельєфу, рослинного та тваринного світу, ґрунтового 
покриву тощо. Харáктерність природних умов широко відбита в 
географічних назвах населених пунктів регіону: сс. Широке, Балки, 
Верхівка, Примошаниця, Пляцина, Жабелівка, Лисогора, Сосонка, Широка 
Гребля, Крутогорб, Бережне, Волиняни, Яр, Плоске, Байраківка, 
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Грабовець, Межогірка, Вапнярки, Жолоби, Врублівці, Стіна, Китайгород, 
Печера, Кам’яногірка, Чортория, Кальник, Велика П’ятигірка, Колодіївка, 
Великі Низгірці, Бершадь, Лисагора, Стіна, Крутогорб, Верх, Суха Долина, 
Яруга, Жабокричі, Балківка. 

Особливого місця набуває категорія географічної термінології, які 
мають семантичне позначення явищ економічного та господарського 
освоєння регіону. В визначеному регіоні дані групи назв мають повсюдне 
поширення. Сполучення природних умов та еволюційних процесів 
розвитку суспільства в межах Подільських етнічних земель призвело до 
утворення значної кількості міст та селищ із основами типу: -руд-, -
тартак-, -слобод-, -буд-, -гут-, -поташ-, -дерт, -смол, -попіл-, -майд-, -
вигод-. Опосередкований опис природних умов виражений назвами 
поселень із семантикою господарської діяльності та економічного стану 
населення: сс. Слобода-Шлишковецька, с.Слобода, с.Слобода-Ходацька, с. 
Майдан, с. Майдан-Бобрик, с. Городище, с. Райгород, с. Новоселиця, с. 
Красноселиця, с. Ґуральня, с. Гута, с. Поташня, с. Рудка, с. Заруддя, с. 
Вінницькі Хутори, Будка, Ґуральня, Вигода, Слобода-Кульчіївецька, 
Вівчарня, Должок, Млинки, Писарівна, Слобода-Бушанська, Волиця, 
Корчмище, Житинці, Попільня, Ставище, Малосілка, Садки, Хмелище, 
Дертка, Залізня, Рудня-городище, Волиця, Дверець, Майдан, Тартак, 
Вигода, Базар, Слобода, Воля, Городець, Селиця, Війтівка, Воскобійники та 
інші назви які характеризують розвиток виробництва зазначеного регіону 
України та характерних соціально-економічних відносин в суспільстві. 
Наприклад, ареал дистрибуції назв поселень із терміном –слобода- 
достатньо виразно охоплює регіони найбільш інтенсивного розвитку 
економіки 17-19 століть. Виникнення більшості слобід і слобідок на 
Правобережжі (Поділлі, Галичині, Буковині) відноситься (за вказівками 
давньоруських писемних пам'яток та літописів до 7 століття. Термін  
(апелятив) «слобода» позначає поселення, яке виникло через надання 
пільг, привілеїв слобожанам) (рис.). 

 
Рис.  – Географічна дистрибуція назв населених пунктів України із терміном 

-слобода-, -слобідка- 

УКРАЇНА 

Умовні позначення 
  
 

- одна назва 
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На більш пізніх етапах, в процесі територіальних (після турецьких 
навал) та суспільних (гніт польських панів та католицької церкви) 
конфліктів, нововідбудовані поселення стали називатися слободами або 
слобідками. Відмічено, що самоназва етнографічної території 
Лівобережної України – Слобожанщини прийшла саме від переселенців з 
Поділля, Волині та Галичини. Найпотужніші міграції яких у 17 столітті 
були спричинені феодальними утисками католицької Польщі. Численні 
переселенці шукали кращої долі на вільних землях Російської Імперії і 
формували окремий тип поселень-слобід. 

Висновки. Загалом аналіз регіональних особливостей назвотворчого 
процесу, вивчення номінаційних традицій, структурно-морфологічної 
строкатості, семантичних характеристик лінгвістичної складової, а також 
факторів та закономірностей утворення, функціонування та розподілу 
вінницьких географічних назв виявив надзвичайну строкатість ГТС на 
теренах регіону, мінливість їх в часі, зумовленість їхньої просторової 
диференціації від іншомовних впливів. Застосування інформаційного 
аналізу дозволило визначити повний спектр вживаних топонімічних 
елементів, що приймають участь в будові вінницьких назв населених 
пунктів. В ході лінгвістичного аналізу існуючого масиву даних визначено 
основні лінії номінації назв населених пунктів, що відбивається на їхньому 
типологічному різноманітті: назви, які походять від іменної категорії слів – 
відантропонімічний, відгідронімічний, відетнонімічний тип (45,93%); назви, 
що зумовлені реаліями оточуючими носіїв мови – відапелятивний тип 
(47.40%). Аналіз назв відапелятивного типу (основні 4 семантичних групи) 
визначив наступну закономірність в диференціації таких назв: найбільша 
щільність цих назв спостерігається в районах із достатньо давнім 
заселенням, що відповідає високій збереженості архаїчних традицій в 
назвотворчих процесах і природною та мовнодіалектною розмаїтістю. 
Формантний аналіз структури географічних назв регіону (прикінцеві та 
кореневі елементи назв) вказує на процеси значного омолодження ГТП в 
порівнянні із Буковиною, Галичиною, Покуттям, Волинню тощо. Розвиток 
цих процесів підтверджується історико-географічним положенням області і 
значно пізнішими процесами регулярного перезаселення і відповідно 
нового топонімічного освоєння цієї території.  
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Купач Т.Г. Топонімічна картина Вінниччини. Стаття присвячена проблемам 

вивчення топонімічних назв Вінниччини як частини геотопонімічної системи України. 
Для вивчення і опису топонімічної картини Вінниччини була апробована методика 
геоінформаційного географо-топонімічного аналізу територій. Дана методика дозволяє 
простежити територіальні та часові закономірності в поширенні певних топонімічних 
моделей та зв’язок географічних назв із екстралінгвістичними чинниками формування 
ГТС території Вінниччини, а також побачити та проаналізувати закономірності 
просторового розміщення географо-топонімічних явищ.  

Купач Т.Г. Топонимическая картина Винниччины. Статья рассматривает 
проблемы изучения топонимических названий Винницкой области как части 
геотопонимической системы Украины. Для изучения и описания топонимической 
картины области была апробирована методика геоинформационного географо-
топонимического анализа территории. Даная методика позволяет проследить 
территориальные и временные закономерности распространения топонимических 
моделей и связь географических названий с экстралингвистическими факторами 
формирования ГТС территории Винницкой области, а также увидеть и 
проанализировать закономерности пространственно размещения географо-
топонимических явлений.  

Кupach T. Toponymic picture of the Vinnica area. The article is devoted the 
problem of study of place-names of theVinnica area, as parts of Ukrainian geotoponymic 
system. Application of method of geotoponymic analysis of territories enables deeply to 
familiarize with the modern state of local toponymic. The review of factors which draw 
conformities to the law of differentiation in distributing of place-names is given. 
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В Україні знову з’явилася така категорія земельних угідь як 

перелоги. Чорнобильські перелоги з’явились на десятиліття раніше, ніж у 
інших регіонах, завдяки чому проведені там спостереження корисні для 
розуміння та прогнозування процесів в інших регіонах. Ренатуралізація 
(?!демутація) змінених природних територіальних комплексів стає 
важливим питанням географії. 

Чорнобильська зона відчуження (ЗВ) охоплює тераси долин великих 
та середніх річок та міжрічкові простори, складені піщаними, глинисто-
піщаними та супіщаними поверхневими відкладеннями із дерново-
слабопідзолистими ґрунтами. Загальновідомо, що основною 
післякультиваційною проблемою цих ґрунтів є зменшення пористості та 
ущільнення, особливо підорних шарів, суфозійного запливання кореневин 
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та ходів землериїв. У рослин формується поверхнева коренева система. Це 
призводить до ослаблення та загибелі посадок сосни від кореневої губки та 
хвоєгризучих шкідників. 

В умовах ЗВ відновити втрачені властивості піщаних та супіщаних 
ґрунтів може тільки населення мурах та дикого кабана. Кабани 
розпушують верхній шар ґрунту, а мурахи формують та підтримують 
систему різноспрямованих глибинних ходів у гніздах, по яких 
пришвидшується водо- та повітрообмін, збільшується глибина 
корененаселеного шару. Вибраний при цьому матеріал переміщується на 
поверхню або ж у інші шари ґрунту. У нижні шари переносяться відходи 
життєдіяльності мурах, матеріал з верхніх шарів ґрунту. Так мурахи 
замикають малий біогенний кругообіг речовини [4, 5, 12]. 
Гніздобудівельна діяльність мурах досягає глибини 1-1,6 м, при діаметрі 
підземної частини гнізда 0,6-1,0 м. При побудові 100 гнізд із надземними 
куполами на поверхню виноситься 1-1,5 м3 матеріалу з нижніх шарів 
ґрунту. Щорічно 10-20 % таких гнізд гине і стільки ж будується нових [4, 
12]. На деяких найсприятливіших ділянках ЗВ тепер нараховується до 
2000-3000 шт/га гнізд із куполами. 

Для сукцесійних перетворень ґрунтово-рослинного покриву 
перелогів важливо: 1) будівництво мурахами конусоподібної надземної 
частини гнізда з ґрунту, завдяки чому виникають розрідження рослинного 
покриву та виноситься на поверхню насіння з глибини ґрунту; 2) 
використання мурахами території по «перелоговій» системі, при якій 
гнізда на деякий час полишаються. Мурахи повертаються на колись 
залишені ділянки після переривання ґрунтово-рослинного покриву 
кабанами і покращення прогрівання ґрунту. Так забезпечується 
циклічність розвитку та переміщення контурів трав’янистої рослинності у 
межах природного територіального комплексу [1]. 

Серед тваринних кормів кабана, частка добутих з ґрунту становить 
80%, причому не менше 75% підземних кормів (личинки безхребетних, 
черв’яки, мурахи, дрібні ссавці, ящірки) добувається на перелогах. Біля 
80% рослинного підземного корму становлять корені енотери дворічної 
[10]. Стрижневі корені енотери (назви рослин подаються за [15]) кабани 
добувають від середини серпня по травень, з послабленням споживання 
при замерзанні ґрунту та при утворені снігового покриву товщиною понад 
20 см. Глибина ямок, утворених при добуванні коренів та личинок, досягає 
10 см, площа ямки та викиду 0,005-0,01 м2, а в сумі вони займають 1-2 % 
загальної площі. У безсніжні зими, коли в сонячні дні розтає поверхня 
замерзлого ґрунту до глибини 1-2 см, кабан годується також потовщеними 
корінцями корсатки волосистої (= нечуйвітра волохатого), утворюючи 
суцільні зривини площею у декілька квадратних метрів. Решту підземних 
рослинних кормів кабан добуває, переважно, на перелогах в умовах впливу 
меліоративних систем, в тому числі повторно підтоплених та по заплавних 
луках і болотах – кореневища знітів болотяного та шорсткого, очерету 
звичайного, перстача прямого, рогозів вузько- та широколистого [10]. 
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Для сукцесій рослинного покриву та поверхневих шарів ґрунту 
найважливішим є такі особливості поведінки кабанів: 1) формування 
зривин та покопів, на яких якийсь час відсутній зімкнутий рослинний 
покрив; 2) використання території за «перелоговою» системою, при якій 
ділянки використовуються знову після відновлення їх кормності (через 3-5 
років при добуванні тваринних або 1-3 роки після добування рослинних 
кормів) [1; 10]. 

Перелоги із природним зволоженням займають 28 % загальної площі 
української частини зони відчуження, а перелоги із зміненим режимом 
зволоження (меліоровані, а потім подекуди частково знову підтоплені) - 10 
% [6]. Переважаючі типи перелогів мають таке ландшафтно-екологічне 
розміщення, ґрунти, режим зволоження (РЗ) (за [17]), видовий склад та 
морфологічні особливості рослинних угруповань, перетворення 
середовища тваринами. 

а) Булавоносцеві перелоги займають верхи горбів, гряд. 
Спостерігається дефляція. Дерново-слабопідзолисті піщані ґрунти при 
лучно-степовому РЗ. Трав’яниста підстилка фрагментарна, запас її 
становив 330 г/м2 в червні та 250 г/м2 в серпні 1998 р. У 1999 р. запас в 
червні був 90 г/м2, а в серпні рослинні рештки не утворювали суцільного 
шару [9]. Рослини вкривають не більше 30-50 % поверхні ділянки, 
причому половину проективного покриву дають лишайники та мохи. З 
квіткових рослин домінують низькорослі злаки Булавоносець сіруватий, 
Кипець сизий, Костриця овеча, а також Цмин пісковий. Зрідка поселяються 
деревні та кущові анемохорні види - Сосна звичайна та Верба 
гостролиста. Чисельні дифузні покопи кабанів, лисиць, куниць, птахів для 
добування з ґрунту личинок хрущів. Гнізда мурах без надземних частин, а 
поверхневі стежки часто у створених ними заглибленнях – жолобах і 
тунелях. 

б) Злинково-полинові перелоги зустрічаються на похилих верхніх 
частинах схилів, вирівняних ділянках фронтальних частин надзаплавних 
терас. Ґрунти дерново-слабопідзолисті пилувато-піщані при сухо-лучному 
РЗ. Трав’яна підстилка фрагментарна, запас її був 700 г/м2 в червні та 290 
г/м2 в серпні 1998 р. У 1999 р., відповідно, 100 г/м2 та 70 г/м2 [9]. 
Проективне вкриття рослин досягає 40-60 %. Тут зустрічаються усі види, 
які формують угруповання попереднього типу перелогів, але домінують, у 
різноманітних поєднаннях, Злинка канадська, Полин-нехворощ, Полин 
Маршаллів, П. гіркий, Корсатка волосиста, Енотера дворічна, Метлюг 
звичайний, Пижмо звичайне. На ділянках поблизу деревостанів з’являється 
самосів сосни, рідше - Береза повисла, Груша звичайна. Гнізда мурах 
переважно без надземних споруд, а їх стежки у створених заглибинах. 
Зривини кабанів для добування личинок, черв’яків та коренів енотери і 
інших рослин. У ендозоохорному розселенні рослин важлива роль 
належить зайцеві-русаку, що має тут найзручнішу цілорічну стацію. 

в) Різнотравно-наземнокуничникові перелоги на середніх частинах 
схилів, центральних частинах надзаплавних терас. Дерново-
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слабопідзолисті глинисто-піщані ґрунти при свіжо-лучному РЗ. 
Проективне вкриття рослин досягає 80 %. Суцільний шар трав’яної 
підстилки мав запас 540 г/м2 в червні та 440 г/м2 в серпні 1998 р. У 1999 р. 
запас в червні становив 150 г/м2, а в серпні визначення не проведено [9]. 
Травостан утворює Куничник наземний, часто з домішкою Пирію 
повзучого, які разом дають 60-80 % маси укосу. На 1 м2 зустрічається до 
20-25 видів - Злинка канадська, Корсатка волосиста, Енотера дворічна, 
Пижмо звичайне, Дивина волотиста, Д. ведмеже вухо, Щавель гороб’ячий, 
Щ. кислий, Іван-чай звичайний, Осот польовий та ін. У місцевиростаннях 
цього типу перелогів успішно самовідновлюються колись висіяні 
Грястиця збірна, Костриця лучна, Тимофіївка лучна, але поступово 
проникає куничник наземний, пирій та інші види із перерахованих вище, 
та їх участь у проективному покриву травостану і масі укосу рідко 
перевищує 20 %. Середня висота травостану 30-40 см. Видовий склад 
збільшується завдяки поселенню на горбиках сформованого кабанами 
нанорельєфу псамофітних та адвентивних рослин. Кабани більшу частину 
року добувають з ґрунту личинок хрущів та інших комах, дощових 
черв’яків, мікромамалій (нориць, мишей, кротів), корені енотери. На 
зривинах кабана поселяються деревно-кущові види - сосна, береза, груша, 
Верба вушката, В. козяча, Осика, Клен ясенелистий. Чисельні куполи 
мурашиних гнізд. Цей тип займає 35-40 % всієї площі перелогів [6]. 

г) Пирійні перелоги розміщені у нижній третині та біля підніжжя 
довгих схилів, по днищах лощин. Дерново-слабопідзолисті глеюваті 
глинисто-піщані та супіщані ґрунти при волого-лучному РЗ. Проективне 
вкриття досягає 90-100 %. Суцільний шар трав’яної підстилки товщиною 
2-5 см, із запасом 850 г/м2 в червні та 490 г/м2 в серпні 1998 р. У червні 
1999 р. запас становив 90 г/м2, а в серпні визначення не проведено [9]. 
Пирій повзучий дає 80-90 % маси укосу. У місцевиростаннях цього типу 
перелогів успішно самовідновлюються висіяні колись кормові Грястиця, 
Костриця лучна, Стоколосник безостий, Французьський райграс високий 
та їх суміші, але і в них пирій дає до 30 % маси укосу. У післяпосівних 
травостанах є також домішка довгокореневищних Куничника наземного, 
Іван-чаю звичайного, Осоту польового, які вселяються через зривини 
кабанів. У цьому типі перелогів менше мурашників із надземними 
спорудами, ніж у попередньому, але значно більше гнізд підстилкових та 
ґрунтових видів. 

д) Болотянотравно-непоміченокуничникові перелоги розміщені на 
схилах великих знижень заплав та повторно підтоплених надзаплавних 
терас, лощин. Дернові глейові оглинено-піщані ґрунти при мокро-лучному 
РЗ. Трав’яна підстилка із запасом 970 г/м2 в червні та 580 г/м2 в серпні 
1998 р. У 1999 р., відповідно, 440 г/м2 та 580 г/м2 [9]. Домінує Куничник 
непомічений. Участь інших видів не перевищує 20 %. Найчастіше 
домішуються Вербозілля звичайне, Плакун верболистий, П. прутяний, 
Очеретник звичайний. У цьому типі перелогів найменше порушень 
ґрунтово-рослинного покриву. Використовується як зимувальна стація 
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мишами та норицями. Розрідження рослинного покриву у вигляді нір та 
викидів з них, стежок та кормових столиків цих тварин. Зустрічаються 
глибокі, до 0,7 м, ями, вириті кабанами, лисицями та вовками для 
добування мікромамалій та відповідні викиди з них. 

е) Вологотравно-осокові перелоги зустрічається на повторно 
підтоплених центральних частинах замкнутих знижень, у яких до початку 
літа, а після рясних дощів і влітку на поверхню виходить вода. 
Торф’янисто-глейові, торф’яно-глейові або торф’яні ґрунти при болотно-
лучному РЗ. Запас трав’яної підстилки був 1290 г/м2 в червні та 690 г/м2 в 
серпні 1998 р. У 1999 р., відповідно, 130 г/м2 та 70 г/м2 [9]. Домінує 
кореневищно-рихлокущова Осока гостроподібна, до якої домішуються 
Осока пухнастоплода, О. носата (здута), О. побережна, Ситник 
купчастий (скупчений), Комиш лісовий, Плакун верболистий. Розрідження 
ґрунтово-рослинного покриву на відносно підвищених ділянках такі ж, як і 
на суходільних перелогах. На відносно знижених ділянках із частими 
виходами води на поверхню, кабанами порушується ґрунтово-рослинний 
покрив влітку у вимочках для купання, а там, де зберігся торф і часто 
зимують жаби, їх добувають кабани в холодний період року. 

У верб та тополь ефективна дальність розселення на нелісові 
території може досягати 2000 м, у беріз - 1000-1500 м, у дубів та ліщини - 
до 500-700 м, у кленів, сосен, лип, грабів - 50-150 м [16]. Тільки на таких 
відстанях від джерел насіву насіння між новими рослинами цих видів 
спостерігаються популяційні взаємини - в першу чергу, запилення. 
Відстань ефективного запилення у піонерних деревно-кущових видів 
перелогів (беріз, осики, верб, сосни, клена ясенелистого) становить 40-60 
м. Частота появи самосіву у нових біотопах визначається біоекологічними 
особливостями видів, погодними умовами років та мікрокліматичними 
особливостями даного біотопу. На трансектах, закладених у 1995-1998 рр. 
по перелогах та луках, встановлено, що поява масового самосіву сосни 
звичайної відбувається через 3-4 роки (1983, 1986 та 1989-1990 рр.). 
Розселення сосни на знеліснені території іде на північ-північний захід і 
південь-південний схід, тобто, у напрямках переважаючих вітрів у регіоні 
при її дисемінації в квітні-травні.  

Самосів дерев та кущів на перелогах найчастіше виживає на 
зривинах кабанів, на вимочках, у борознах протипожежних смуг [11]. 
Березові гайки на перелогах та луках з’являлися тільки у перші 5-6 років 
після припинення оранки та сінокосіння, а потім самосів їх був одиничний 
чи розріджений. Самосів верб та тополь утворює гущавини тільки на 
зривинах по глейових та глеюватих ґрунтах. Самосів сосни почав 
з’являтися біля лісокультурних сосняків після досягнення ними 25-30 років 
та початку масового плодоносіння узлісних дерев. Багаторічне знищення 
осики і граба лісівниками при рубках догляду, як «малоцінних» для 
Полісся деревних видів, затримало масову появу самосіву осики на 
перелогах та луках на 10-15 років, а можливість заселення грабом 
знеліснених екотопів неможливо прогнозувати [16]. 



 ~241~

При появі незаселених екотопів біологічні види проникають у них 
поступово та послідовно, “крок за кроком”, щоразу на ефективну 
дальність. Вплив розміру ділянок, виявляється через так званий 
“окраїнний”, “каймовий” ефект, описаний геоботаніками [16] та 
мікологами [13]. Наступний “крок” вид робить тільки тоді, коли перше 
покоління поселенців досягне репродуктивної стадії [16]. Вона може 
наступати за хвилини чи години у мікроорганізмів та через 40-70 і більше 
років у дубів. Серед тварин помірного кліматичного поясу деякі види 
комах за теплий період можуть дати до 6 поколінь (попелиці), а великі 
копитні (лосі, кабани) стають статево зрілими у 2-5 років. Проникнення 
(заселення) звичайно відбувається з ділянок, у яких ці види збереглися чи у 
які були занесені первинно. Це узбіччя доріг, узлісся, лісосмуги, пасовища, 
сінокоси, не щороку орані закрайки полів, і т.п. У кожному великому 
регіоні із відмінними ландшафтними умовами складається своя сукупність 
та послідовність динаміки біоценозів і екосистем. 

У грибів переважаючий спосіб розселення - розсіювання вітром 
спор, утворених у надземних плодових тілах. Мікологи спостерігали, як 
види мікосімбіотрофічних грибів, котрі не утворюють надземних плодових 
тіл, поступово проникають з резерватів (узлісь, придорожніх лісосмуг і 
т.п.) у посіви багаторічних трав розростанням гіф [13]. Але і у таких 
випадках існують перерви, коли, внаслідок зниження вологості чи 
температури, гіфи відмирають і вид переживає несприятливий період у 
вигляді спор. 

Біологічні види можуть розселятися тільки у необхідне їм 
біоценотичне середовище, тобто, якщо є уся сукупність живих організмів, 
що утворюють це середовище. Формування середовища - тривалий процес, 
тому що кожна його складова має власну швидкість, дальність та агентів 
розселення [16]. 

Великі площі меліорованих перелогів були охоплені пожежами 
весни-літа 1992 р., котрі подекуди призвели до вигоряння шарів торфу. 
Рослинні угруповання містять помітно меншу частку синантропних видів 
на тих ділянках, які оброблялися нетривалий час та не горіли. Ділянки, не 
охоплені пожежами, активно перериваються кабанами, що сприяє 
поселенню анемохорних та зоохорних синантропних видів. 
Спостерігаються швидкі переходи від одного рослинного угруповання до 
наступного у екологічному ряді, за виключенням ділянок, пройдених 
пожежами. На горілих ділянках можна зустріти у складі одного 
рослинного угруповання суходільний Куничник наземний з болотними 
Очеретом звичайним та Тонконогом болотяним або, в іншому випадку, 
Вовчим тілом болотяним та Півниками болотяними. 

Під впливом коливань погодних умов істотно змінюються такі 
важливі показники екосистеми, як видовий склад та продуктивність 
автотрофного блоку, запаси депонованої органічної речовини. Протягом 
вегетаційних сезонів (ВС) 1997-1999 рр. проводились дослідження 
динаміки надземної фітомаси, бадилля та підстилки травостанів перелогів 
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та лук ЗВ, вміст в них та у ґрунті 137Cs та 90Sr. Методичні умови та 
радіоекологічні результати цього дослідження опубліковані [9]. Відбір 
фітомаси проведено у червні та серпні з 34 пробних площ (ПП) (щоразу 2-
3 укоси з кожної ПП), а з 8 ПП - також і у жовтні 1997 р. Фітомасу укосів 
розібрано на зразки за ботанічними видами та на бадилля. Одержано та 
досліджено біля 3000 зразків 210 видів рослин. У 1998-1999 рр. 
відбирались також зразки трав’яної підстилки.  

У табл. 1 подаються результати вивчення запасів надземної 
фітомаси (зеленої маси та бадилля) в 1997-1999 рр. ПП згруповано за РЗ 
ґрунту [17], виходячи з того, що коректно порівнювати можна тільки дані 
різних екосистем однієї катени або ж дані екосистем, які займають на 
катенах аналогічну позицію. Одержані діапазони значень на ПП одного РЗ 
є наслідком нерівномірного розподілу опадів, різної віддаленості ПП від 
дренажної сіті тощо. 

У динаміці рослинного покриву перелогів важливу роль відіграє 
коливання рівня ґрунтових вод. У роботі [11] показано, як у центральній 
частині надзаплавної тераси р. Прип’ять коливання рівня ґрунтових вод у 
1997-2004 рр. досягало 1,2 м. Внаслідок цього спостерігалося вселення 
автохтонних видів рослин на ділянки вимочок, витіснення ними пирію, 
періодичне вегетативне та анемохорне вселення і загибель від вимокання 
більш конкурентноздатного в нових умовах куничника наземного. 

За післяаварійний період погодні умови 1998 р. були 
найсприятливішими для трав’янистих рослин на перелогах - вегетував 171 
вид, в той час як у 1997 р. на тих же пробних площах в укоси попало 144 
види. Але ВС 1997 р. був найсприятливішим для утворення фітомаси 
(табл. 1). ВС 1992, 1999 та 2002 рр. виявились найменш сприятливими для 
формування фітомаси та прояву видового різноманіття (рис. 1, [11]). 

Підземні органи вегетативного розмноження та розселення 
довгокореневищних та коренепаросткових видів нив та перелогів звичайно 
розміщено на глибині 0-20 см (т. з. глибина орного шару ґрунту) та глибше 
- 20-40 см [7]. До першого варіанту належать звичайні у ЗВ Деревій 
звичайненький, Жовтий осот польовий, Іван-чай звичайний, Льонок 
звичайний, М’ята польова, Пирій повзучий, Щавель гороб’ячий, до другого 
– Берізка польова, Куничник наземний, Осот польовий, Хвощ польовий. 
Тому, в залежності від умов зволоження певних періодів і ВС загалом, 
переважають у травостані види однієї з цих груп. 

В рослинних угрупованнях на автоморфних ґрунтах перелогів у 
першій половині ВС, за кількістю надземних пагонів та утворюваною 
фітомасою, абсолютно переважають злаки, надземні пагони більшості з 
яких відмирають до середини липня, і їх місця поступово займають пагони 
стрижневокореневих видів (4 видів полинів, енотери, злинки канадської, 2 
видів дивини) та глибококореневищного куничника наземного, досягаючи 
максимуму фітомаси у другій половині серпня. На гідроморфних і 
напівгідроморфних ґрунтах перелогів немає "заміни" вегетуючих видів 
протягом ВС, а кількість видів та їх фітомаса збільшуються при зниженні, 
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до певної міри, рівня ґрунтових вод та зростанні прогріву 
корененаселеного шару ґрунту. 

 
Таблиця 1 – Динаміка біомаси (сума зеленої маси та бадилля (г/м2)) укосів на 

ПП типів перелогів ЗВ у 1997-1999 рр. 
Рік 1997 1998 1999 

Місяць VI VIII X VI VIII VI VIII 
№ ПП Булавоносцеві перелоги. Лучно-степовий РЗ 

5 243±30 233±68 - 183±29 178±38 99±75 174±5 
11 113±24 217±7 - 98±24 121±47 - - 
20 139±51 283±91 - 238±17 153±66 - - 
26 206±97 456±6 207±69 186±29 231±90 - - 
27 109±48 347±102 - - - - - 
 Злинково-полинові перелоги. Сухо-лучний РЗ 
4 213±7 384±66 - 255±83 270±53 291±75 120±30 
7 187±98 520±296 345±37 143±45 334±136 130±49 279±45 
8 256±113 180±66 225±141 304±34 145±43 212±14 74±13 
17 125±30 256±29 - 134±30 155±53 98±7 - 
22 224±58 252±90 - 292±19 232±64 119±38 - 
 Різнотравно-наземнокуничникові перелоги. Свіжо-лучний РЗ 
2 255±18 549±186 - 201±10 325±34 - - 
15 318±5 324±16 - 345±98 432±35 - - 
16 128±12 436±8 - 183±4 362±60 78±17 - 
19 217±1 436±61 - 391±35 470±117 - - 
21 260±9 253±40 - 153±22 207±3 271±35 - 
 Пирійні перелоги. Волого-лучний РЗ 
3 380±14 376±13 - 261±27 260±97 253±68 202±124
14 218±6 625±95 - 350±16 679±127 - - 
23 193±7 438±144 197±5 164±4 247±13 - - 
24 551±60 576±110 551±43 344±81 551±39 - - 
28 282 ±23 439±53 - 208±9 953±184 - - 
30 159±13 488±132 287±183 295±133 239±169 - - 
 Болотянотравно-непоміченокуничникові перелоги. Мокро-лучний РЗ 
6 370±82 397±223 427±54 384±86 558±193 381±190 354±37 
10 423±61 521±78 665±36 468±72 639±106 190±5 109±26 
13 394±4 574±27 - 439±107 631±40 - - 
29 533±162 746±155 - 533±96 222±56 - - 
 Вологотравно-осокові перелоги. Болотно-лучний РЗ 
1 514±15 970±55 970±78 233±77 674±28 - - 
9 428±91 428±64 702±155 393±113 822±235 319±76 117±25 
12 471±162 861±36 - 510±140 708±88 - - 
25 312±72 682±115 312±51 205±20 309±109 - - 

 

Малосніжна зима 2003 р., дуже суха весна і відсутність опадів 
протягом  2 декад червня 2003 року призвели до того, що в багатьох місцях 
загинули латки Мітлиці звичайної вегетативного походження, створюючи 
більші чи менші плями солом’яно-буруватого кольору. Рослини цього виду 
засохли і там, де вони ростуть як домішка до інших видів. Взимку 2005 р. 
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товстий шар снігу придушив до ґрунту бадилля, зимово-зелені листки 
квіткових рослин, мохи та лишайники. Надземні частини цих рослин 
загинули від випрівання, що затримало початок вегетації, зменшило 
фітомасу та видову різноманітність вегетуючих рослин, але пришвидшило 
мінералізацію бадилля та трав’яної підстилки. 

Значення погодних умов для протікання сукцесійних процесів 
загальновідоме. На рис. 1 охарактеризовані умови розвитку рослинних і 
тваринних організмів через гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова  

ГТК=Σr/0.1Σt≥10, 
де Σr - сума атмосферних опадів за період, мм; Σt≥10 - сума 
середньодобових температур ≥10°С за період; коефіцієнт 0,1 - підвищення 
суми температур на 1°С викликає випаровування 0,1 мм вологи 14]. 

Розрахунки ГТК виконані за результатами спостережень 
метеостанції „Чорнобиль”. Оскільки з початку травня 1986 по кінець 
квітня 1988 рр. регламентні спостереження там не проводилися, тому 
1986–1988 рр. охарактеризовані за спостереженнями на Димерському 
комплексному географічному стаціонарі Інституту географії НАН України 
(60 км на південь від Чорнобиля), де необхідні для розрахунків 
спостереження проводилися у відповідності із регламентом для 
метеостанцій [3]. 

Застосування для такої оцінки ГТК дозволяє посередньо оцінити 
рівень вологозабезпеченості рослин у вибраний період, а також 
охарактеризувати умови водної міграції біогенних елементів, в тому числі і 
техногенних радіонуклідів. При ГТК, меншому 1.2, на автоморфних та 
напівгідроморфних піщаних і супіщаних ґрунтах починається в’янення 
рослин, а при 0.8 і меншому починається засуха [2]. Знання ГТК є 
важливими і для передбачення можливого масового розвитку небезпечних 
шкідників сосни чи інших видів рослин [8]. 

Таким чином, специфіка та унікальність сукцесійних процесів у ЗВ 
зумовлена великим розміром території та, особливо, площ колишніх орних 
земель (перелогів) на легких піщаних ґрунтах. Найбільш помітною 
особливістю сукцесійних процесів з початку 1990-х рр. є їх зоогенний 
характер. Продовжується заселення перелогів деякими групами тварин 
(мурахи, кроти), анемохорними трав’янистими довгокореневищними та 
деревно-кущовими рослинами, лігнінрозкладаючими грибами. Добування 
корму з ґрунту та поліфагія кабана призводять до значних змін рослинного 
покриву та верхнього, корененаселеного шару ґрунту (звичайно до 
глибини 10-20 см) у всіх екосистемах [11]. Життєдіяльність популяції 
кабана, деяких видів мурах набула характеру зміни екотопу, 
анізотропізації природних територіальних комплексів нижчих рангів на 
нано- і мікрорівнях, створення регенераційних ніш рослинних видів. 
Регенераційними нішами також стають місця вимокання рослин внаслідок 
стояння води на поверхні ґрунту влітку, горільники, покопи та викиди з нір 
різних тварин, лежбища козуль, полишені мінералізовані протипожежні 
смуги, різноманітні техногенні порушення. 

 
 



 ~245~

0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ро
ки

Гідротермічний коефіцієнт Селянінова

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

Рис. 1 – Гідротермічні коефіцієнти місяців ВС ЗВ у 1986-2006 рр. 
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Петров М.Ф. Зміни ґрунтово-рослинного покриву перелогів 

Чорнобильської зони відчуження. Провідна роль у тривалому стадійному 
самовідновленні природних територіальних комплексів перелогів належить 
біокомпоненту та циклічним змінам гідротермічних умов. Через надзвичайно велику 
площу ділянок сучасних перелогів, особливо помітний вплив тваринного населення. 
Формування едафічно обумовленого стійкого рослинного покриву можливе тільки 
через відновлення зоокомпонентом антропогенно змінених ґрунтово-гідрологічних 
умов. 

Петров М.Ф. Изменения почвенно-растительного покрова залежей 
Чернобыльской зоны отчуждения. Ведущая роль в длительном стадийном 
самовозобновлении природных территориальных комплексов залежей принадлежит 
биокомпоненту и циклическим изменениям гидротермических условий. Из-за очень 
большой площади участков современных залежей, особенно заметно влияние 
животного населения. Формирование эдафически обусловленого устойчивого 
растительного покрова возможно только через восстановление зоокомпонентом 
антропогенно измененных почвенно-гидрологических условий. 
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Petrov M.F. Changes of the soils and vegetation cover of the Chornobyl Zone 
fallow lands. Biologic component and cyclic changes to hydrothermal conditions are main 
factors in a long phased self-recovery of natural-territorial fallows complexes. Due to 
extremely large areas of current fallows the impact of animal inhabitants is particularly 
noticeable. Forming edaphically determined stable vegetation is possible only through 
restoring the hydrological soil conditions, previously changed by man, by zoological 
component. 
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ГЕОХІМІЧНА СТРУКТУРА ЛАНДШАФТІВ  
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ландшафтно-геохімічна структура, класи ландшафтно-геохімічних систем 
 
Постановка проблеми. Регіональні ландшафтознавчо-геохімічні 

розвідки, визначення просторової диференціації фізико-хімічних 
властивостей геосистем, умов первинного і вторинного перерозподілу 
хімічних елементів та сполук є пріоритетними напрямами прикладних 
досліджень. Зокрема, крупно- та середньомасштабне вивчення 
ландшафтно-геохімічних систем Тернопільської області є перспективними 
в силу тривалого та інтенсивного використання агроландшафтів, впливу 
техногенних об’єктів. 

Постановка завдання. Завданням дослідженням є аналіз геохімічної 
структури ландшафтів, основні риси якої визначаються властивостями 
ландшафтів і їх компонентів, функціонуванням та провідними 
геохімічними, геофізичними та біогеохімічними процесами. Цьому 
передує детальне вивчення ландшафтної структури території, що дозволяє 
комплексно і цілісно враховувати всі її природні особливості та рівень 
антропогенізації. 

Виклад основного матеріалу. Ландшафтна та ландшафтно-
геохімічна структура досліджена на ключовій ділянці, що охоплює 
територію природного заповідника „Медобори” та прилеглі землі, 
переважно сільськогосподарського використання. Загальна площа ділянки 
– близько 600 км2. 

За сучасним фізико-географічним районуванням досліджувана 
територія відноситься в основному до Збаразько-Смотрицького, або 
Товтрового (територія заповідника) та Гримайлівсько-Гусятинського 
(західна частина досліджуваної території) районів Західно-Подільської 
височинної області зони широколистяних лісів [5]. 

Збаразько-Смотрицький фізико-географічний район представлений 
ландшафтними комплексами Подільських Товтр. Як відомо, Товтровий 
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кряж є своєрідною пам’яткою природи та геологічного минулого, аналогів 
якому немає не лише в межах Подільської височини, але і в Європі в 
цілому. Це лінійно витягнуте з північного заходу на південний схід 
горбисте пасмо. За походженням – давній бар’єрний риф, який виник 
внаслідок діяльності літотамнієвих водоростей, моховаток, молюсок, 
коралів, серпул та інших колоніальних організмів на узбережжі теплих 
тортонських і сарматських морів [2, 6– 8]. Рифове пасмо бере свій початок 
на півночі Подільського плато, біля с. Підкамінь Львівської області, 
простягається у напрямку населених пунктів Збаража, Скалата, 
Гримайлова, Кам'янця-Подільського і далі за р. Дністер в Молдову, де і 
закінчується над долиною р. Прут [2, 7, 8].  

У рельєфі Товтри виділяються головним кряжем, що утворений 
ланцюгом вапнякових горбів та скель, масивною будовою, бічними 
товтрами і поперечними річковими долинами. 

Загальна ширина головного кряжу, здебільшого 500-600 м, відносна 
висота – 50-60 м, а на ділянці перетину його Збручем – до 100 м. Головний 
товтровий кряж не є суцільним, а складається з окремих горбогір'їв, 
розділених глибокими долинами. Має виразно асиметричну будову – 
південно-західний його схил крутий, північно-східний – більш пологий, 
схили подекуди скелясті. Це яскраво простежується, наприклад, на 
території Вікнянського лісництва, поблизу с. Вікно. Схили південно-
західної експозиції обривисті, скелясті, вкриті сухотравною степовою 
рослинністю. Вершини плоскі і широкі, складені малопотужним шаром 
суглинків, із-під яких виходять десятки різновидів рифових вапняків із 
рештками різноманітних морських організмів. Вапнякові відклади 
сприятливі для розвитку різних форм карстового рельєфу – від дрібних 
каррових ямок і рівчаків до великих печер, лійок, колодязів [2, 3, 7, 8]. 

По обидва боки головного пасма на відстані 3-5 км від нього, 
розкидані бічні товтри. Вони мають різні форми і розташовуються групами 
або окремими горбами, не пов’язаними ні між собою, ні з головним 
пасмом. Одні з них мають гострі, вузькі і зубчасті вершини (справжні 
товтри), інші утворюють невисокі з пологими схилами горби ("могили", 
"могилки")[2]. На ділянках перетину пасма ріками спостерігаються випуклі 
деформації поздовжніх профілів їх русел [7]. 

К.І. Геренчуком проведено регіоналізацію Товтрового пасма, з 
урахуванням відмінностей у його геологічній будові та рельєфі, а також 
рослинному покриві і ґрунтах. У межах Тернопільської області він 
розглядає Товтри як ландшафтний округ та виділяє такі індивідуальні 
ландшафти: Мильнівський, Збаразький, Медоборський [7]. 

Досліджувана нами територія характеризує Медоборський ландшафт 
Подільських Товтр. Це найбільш лісиста та монолітна ділянка головного 
кряжу Товтр, яку називають Медобори. Із наближенням до р. Збруча 
Товтрове пасмо стає масивнішим, ширшим (до 15 км) і більш лісистим [7].  

Значна частина Медобор покрита лісом. За опублікованими даними 
[6], головною лісоутворюючою породою зазначено дуб звичайний. Але на  
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Рис. 1 – Ландшафтна структура природного заповідника "Медобори" та 

прилеглих територій (фрагмент) 
Цифрами позначено ландшафтні урочища: 

Вододільні поверхні: Вододіли Товтрового пасма 1.Товтрові пасма, бічні відгалуження 
високого рівня (380-400 м), опуклі, із скельними виходами щільних карбонатних порід, складені 
вапняковими відкладами, з дерновими карбонатними сильнозмитими легкосуглинковими ґрунтами, 
суходібровні, під сухотравно-різнотравними луками, частково – під чагарниками із глоду, шипшини, 
свидини та ялівцю. 2.Товтрові пасма, основна поверхня високого рівня (380-400 м), із скельними 
виходами щільних карбонатних порід, складені вапняковими відкладами, з дерновими малопотужними 
карбонатними легкосуглинковими ґрунтами та чорноземами карбонатними щебенюватими, місцями 
кам'янистими середньосуглинковими, суходібровні, під злаково-сухотравними суходільними луками. 
3.Товтрові пасма, основна поверхня високого рівня (380-400 м), вирівняні, складені лесовидними 
суглинками, що підстелені вапняками, з ясно-сірими легко- та середньосуглинковими ґрунтами й сірими 
середньосуглинковими ґрунтами, свіжодібровні, під дубово-грабовими лісами та перелогами, частково 
розорані. 4.Товтрові пасма, основна поверхня високого рівня (380-400 м), вирівняні, складені 
лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з сірими середньо- та важкосуглинковими ґрунтами, 
свіжодібровні, під дубово-кленово-грабовими лісами з домішкою берези і липи, частково розорані. 
5.Товтрові пасма, основна поверхня середнього рівня (340-380 м), вирівняні, складені лесовидними 
суглинками, що підстелені вапняками, з ясно-сірими і сірими, у тому числі опідзоленими, 
середньосуглинковими ґрунтами, свіжодібровні, під дубово-грабовими лісами, частково розорані. 
6.Товтрові пасма, бічні відгалуження (окремі горби) середнього рівня (340-380 м), гостровершинні або 
опуклі, складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з ясно-сірими і сірими 
легкосуглинковими ґрунтами, сухо- та свіжодібровні, під дубово-грабовими та сосновими лісами, 
частково під тонконогого-типчаковими степовими угрупуваннями. Вододіли межирічних рівнин 
7.Рівнини, відносно підвищені (330-350 м), слабогорбисті, складені лесовидними суглинками, з темно-
сірими опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами, чорноземами опідзоленими 
середньосуглинковими та чорноземами реградованими середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 
8.Рівнини, відносно підвищені (310-350 м), слабогорбисті, складені лесовидними суглинками,з 
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чорноземами реградованими середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані, частково під перелогами. 
9.Рівнини, відносно знижені (300-330 м), слабогорбисті, складені лесовидними суглинками, з сірими та 
темно-сірими опідзоленими ґрунтами, свіжодібровні, розорані. 10.Рівнини, відносно знижені (300-330 м), 
слабохвилясті, складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими потужними малогумусними 
середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані, частково під перелогами. 11.Рівнини, відносно знижені 
(300-330 м), опуклі, слабохвилясті, складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими 
потужними малогумусними середньосуглинковими та чорноземами типовими малогумусними 
карбонатними середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані, частково під перелогами. 12.Рівнини, 
відносно знижені (300-330 м), вирівняні, складені лесовидними суглинками, з чорноземами 
реградованими середньосуглинковими, місцями з чорноземами опідзоленими середньосуглинковими, 
свіжодібровні, розорані, частково під перелогами. 13.Рівнини, відносно знижені (300-330 м), вирівняні, 
складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняковими відкладами,з чорноземами типовими 
малогумусними карбонатними середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані, частково під перелогами. 
Схили: Схили Товтрового пасма 14.Схили Товтрового пасма, круті, ввігнуті із окремими скельними 
виходами щільних карбонатних порід (15°), складені вапняковими відкладами, з ясно-сірими 
легкосуглинковими ґрунтами та сірими середньо- і важкосуглинковими ґрунтами, вологодібровні, під 
грабовими лісами. 15.Схили Товтрового пасма, сильнопокаті, складного профілю (ступінчасті, опукло-
ввігнуті) (10-15°), складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з сірими змитими 
легкосуглинковими ґрунтами у комплексі з сірими середньосуглинковими та сірими сильнозмитими 
карбонатними середньосуглинковими ґрунтами, суходібровні, під сухотравно-різнотравними луками, 
частково – під чагарниками з глоду, шипшини, ялівцю, терену, дивини та з окремими ділянками 
природного поновлення ялівцю. 16.Схили Товтрового пасма, бічні відгалуження, сильнопокаті, ввігнуті 
(10-15°), складені вапняковими відкладами, з темно-сірими середньосуглинковими ґрунтами, 
суходібровні, під злаково-різнотравними луками та перелогами. 17.Схили Товтрового пасма, покаті, 
складного профілю, із поодинокими скельними виходами щільних карбонатних порід (7-10°), складені 
лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з темно-сірими і сірими опідзоленими 
середньосуглинковими та сірими важкосуглинковими, свіжодібровні, під кленово-грабово-сосновими та 
ялиново-сосново-грабовими лісами. 18.Схили Товтрового пасма, бічні відгалуження, покаті, опуклі (7°), 
складені малопотужними лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з сірими 
середньосуглинковими малопотужними ґрунтами, свіжодібровні, розорані, частково під сосновими 
лісами культурного походження. 19.Схили Товтрового пасма, бічні відгалуження, слабопокаті (5-7°), 
складені лесовидними суглинками, що підстеляються вапняками, з темно-сірими середньосуглинковими 
ґрунтами та з чорноземами типовими малогумусними середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 
20.Схили Товтрового пасма, слабопокаті (5-7°), складені делювіальними суглинками, з сірими 
середньосуглинковими ґрунтами, свіжодібровні, розорані. 21.Схили Товтрового пасма, похилі (3-5°), 
складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з сірими середньосуглинковими ґрунтами, 
свіжодібровні, під черешнево-ясеневими з домішкою граба лісами, частково розорані. 22.Схили 
Товтрового пасма, похилі (3-5°), складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з сірими 
та сірими опідзоленими, місцями глеюватими, слабозмитими середньо- та важкосуглинковими ґрунтами, 
від свіжо- до вологодібровні, під буковими з домішкою граба та буково-грабово-дубовими лісами. 
23.Схили Товтрового пасма, похилі (3-5°), складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з 
темно-сірими опідзоленими середньосуглинковими слабо- і середньозмитими ґрунтами та чорноземами 
опідзоленими середньосуглинковими слабо- і середньозмитими, свіжобровні, під грабовими дібровами, 
частково розорані. 24.Схили Товтрового пасма, слабо похилі (1-3°), складені лесовидними суглинками, 
що підстелені вапняками, з сірими і темно-сірими середньосуглинковими ґрунтами, свіжодібровні, під 
дубово-грабовими лісами, місцями з домішками клену. Схили ерозійних форм у межах Товтр 25.Схили 
балок, покаті (7-10°), складені лесовидними суглинками, з сірими опідзоленими глеюватими 
середньосуглинковими, сірими середньо- та важкосуглинковими ґрунтами, свіжодібровні, розорані, 
частково під дубово-грабовими лісами. Схили межирічної рівнини 26.Схили межирічної рівнини, 
слабопокаті (5-7°), складені лесовидними суглинками, з сірими опідзоленими середньосуглинковими 
ґрунтами, свіжодібровні, розорані. 27.Схили межирічної рівнини, похилі (3-5°), складені лесовидними 
суглинками, з чорноземами реградованими середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 28.Схили 
межирічної рівнини, покаті (7-10°), складені лесовидними суглинками, з темно-сірими опідзоленими 
середньосуглинковими слабо- та середньозмитими ґрунтами, свіжодібровні. 29.Схили межирічної 
рівнини, слабопокаті (5-7°), складені лесовидними суглинками, з темно-сірими опідзоленими 
середньосуглинковими слабозмитими ґрунтами, свіжодібровні, розорані. 30.Схили межирічної рівнини, 
слабопокаті (5-7°), складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими малогумусними 
середньосуглинковими подекуди слабозмитими, свіжодібровні, розорані. 31.Схили межирічної рівнини, 
похилі (3-5°), складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими малогумусними 
середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 32.Схили межирічної рівнини, похилі (3-5°), складені 
лесовидними суглинками, з темно-сірими реградованими середньосуглинковими ґрунтами, 
свіжодібровні, розорані. 33.Схили межирічної рівнини, похилі (3-5°), складені лесовидними суглинками, 
з чорноземами типовими малогумусними карбонатними, подекуди слабозмитими, свіжодібровні, 
розорані. 34.Схили межирічної рівнини, похилі (3-5°), складені лесовидними суглинками, з чорноземами 
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опідзоленими середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 35.Схили межирічної рівнини, похилі (3-
5°), складені лесовидними суглинками, з чорноземами опідзоленими оглеєними середньосуглинковими, 
вологодібровні, розорані. 36.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, слабоввігнуті, складені 
лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з ясно-сірими і сірими, у тому числі опідзоленими, 
середньосуглинковими, місцями слабозмитими, ґрунтами, сиродібровні, під дубово-грабовими лісами, 
подекуди із домішками бука, берези, сосни, клену. 37.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних 
форм, слабоввігнуті складені лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з ясно-сірими, сірими 
глеюватими середньо- та важкосуглинковими ґрунтами, сиродібровні, під дубово-грабовими лісами, 
подекуди із домішками бука, берези, сосни, клену. 38.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних 
форм, ввігнуті, складені лесовидними суглинками, з сірими опідзоленими середньосуглинковими 
ґрунтами, сиродібровні, розорані. 39.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, ввігнуті, 
складені лесовидними суглинками, з темно-сірими опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами, 
сиродібровні, розорані. 40.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, ввігнуті, складені 
лесовидними суглинками, з чорноземами типовими малогумусними середньосуглинковими подекуди 
слабозмитими, свіжодібровні, розорані. 41.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, ввігнуті, 
складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими малогумусними карбонатними 
середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 42.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, 
слабоввігнуті, складені лесовидними суглинками, з чорноземами реградованими середньосуглинковими, 
свіжодібровні, розорані. 43.Водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, ввігнуті, складені 
лесовидними суглинками, з чорноземами опідзоленими середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 
Тераси: 44.Надзаплавні тераси, пологонахилені, складені лесовидними суглинками, з чорноземами 
типовими малогумусними середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані. 45.Надзаплавні тераси, 
вирівняні, складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими малогумусними карбонатними 
середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані, частково під забудовою. 46.Надзаплавні тераси, 
пологонахилені, складені лесовидними суглинками, з чорноземами реградованими 
середньосуглинковими, свіжодібровні, розорані, частково під забудовою. Заплави: 47.Заплави, складені 
алювіально-делювіальними суглинками, з дерновими глейовими середньо- та важкосуглинковими 
ґрунтами, сиродібровні, під вологотравними луками, частково каналізовані. 48.Заплави, складені 
алювіально-делювіальними суглинками, з лучно-болотними середньосуглинковими та лучно-болотними 
карбонатними середньосуглинковими ґрунтами, сиродібровні, під вологотравними луками, частково 
каналізовані. Ерозійна мережа: 49.Балки, днища, складені балковим делювієм, з дерновими 
карбонатними глеюватими та глеєвими середньосуглинковими ґрунтами, вологодібровні, під дубово-
грабовими лісами з домішкою бука та під вологотравними луками. 50.Балки, днища, місцями ускладнені 
ступінчастими донними ярами, складені балковим делювієм, з дерновими карбонатними глеюватими 
середньосуглинковими ґрунтами, вологодібровні, під вологотравними луками. 51.Балки з постійними 
водотоками, днища, складені делювіальними суглинками, з дерновими глейовими середньо- та 
важкосуглинковими ґрунтами, вологодібровні, під вологотравною рослинністю. 52.Балки з постійними 
водотокоми, днища, складені делювіальними суглинками, з лучно-болотними намитими 
середньосуглинковими ґрунтами, сиродібровні, під вологотравною рослинністю. 53.Лощини, складені 
лесовидними суглинками, що підстелені вапняками, з ясно-сірими і сірими, у тому числі, опідзоленими 
середньосуглинковими, місцями слабозмитими, ґрунтами, вологодібровні, під дубово-грабовими лісами, 
подекуди із домішками бука, берези, сосни, клену. 54.Лощини, складені лесовидними суглинками, що 
підстелені вапняками, з ясно-сірими, сірими глеюватими середньо- та важкосуглинковими ґрунтами, 
сиродібровні, під дубово-грабовими лісами, подекуди із домішкою бука, берези, сосни, клену. 
55.Лощини, складені лесовидними суглинками, з сірими опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами, 
вологодібровні, розорані. 56.Лощини, складені лесовидними суглинками, з темно-сірими опідзоленими 
середньосуглинковими ґрунтами, вологодібровні, розорані. 57.Лощини, складені лесовидними 
суглинками, з чорноземами типовими малогумусними середньосуглинковими, місцями слабозмитими, 
вологодібровні, розорані. 58.Лощини, складені лесовидними суглинками, з чорноземами типовими 
малогумусними карбонатними середньосуглинковими, вологодібровні, розорані. 59.Лощини, складені 
лесовидними суглинками, з чорноземами опідзоленими середньосуглинковими, вологодібровні, 
розорані. 60.Лощини, складені лесовидними суглинками, з чорноземами реградованими 
середньосуглинковими, вологодібровні, розорані. 

 
сьогодні, як свідчать матеріали лісовпорядкування, обстеження науковців 
заповідника та наші спостереження, тут домінує граб звичайний. Поширені 
також ясен звичайний, береза, осика, липа, ялина, сосна, модрина. 
Корінними є дубово-грабові, грабово-дубові і дубово-грабово-ясеневі, 
дубово-букові ліси. Збереглись вони лише невеликими масивами. 
Переважають похідні деревостани. Це – змішані насінні та порослеві 
асоціації з перевагою граба, ясена, берези, зустрічаються чисті грабняки. 
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Насадження основних лісоутворюючих порід переважно штучного 
походження. Рослинність Медобор багата на цінні рідкісні, ендемічні, 
реліктові і погранично-ареальні види, а також на різноманітні медоносні, 
лікарські та вітамінні рослини [6]. 

Структура Медоборського ландшафту, значну частину якого займає 
заповідник, представлена різноманітними природними комплексами. Нами 
здійснено аналіз літературних та фондових матеріалів, а також проведено 
польові дослідження цієї території. Опрацювання та інтерпретація цих 
матеріалів дали змогу укласти ландшафтну карту рангу урочищ. 
Ландшафтні комплекси ми класифікували за основними характеристиками: 
висотними рівнями, місцеположенням у рельєфі, ґрунтами та 
грунтоутворюючими породами, рослинним покривом, умовами 
місцезростання. Базовий масштаб карти 1 : 50 000 (фрагмент – рис. 1). 

Вододіли у межах заповідника представлені урочищами основних 
поверхонь Товтр та їхніх бічних відгалужень (на рис. 1 виділи 1-6). Значну 
частину території Головного пасма займають урочища основної поверхні 
високого (380-400 м) і середнього (340-380 м) рівнів. Вони складені 
вапняковими відкладами, що перекриті лесовидними суглинками різної 
потужності. У ґрунтовому покриві переважають дернові карбонатні 
малопотужні легкосуглинкові ґрунти, а на більш високих поверхнях – 
ясно-сірі та сірі легко- і середньосуглинкові. Умови місцезростання цих 
урочищ –свіжодібровні, на сьогодні вони зайняті дубово-грабовими лісами 
та перелогами. 

Поширені також відкриті ділянки, що характеризуються 
суходібровними умовами місцезростання та вкриті чагарниками і 
сухотравною рослинністю. 

Ландшафтні комплекси бічних відгалужень Товтр теж представлені 
урочищами високого (380-400 м) та середнього (340-380 м) рівня. Вони 
гостровершинні або опуклі із скелястими виходами щільних карбонатних 
порід, складені вапняковими відкладами, на яких сформовані дернові 
карбонатні сильнозмиті легкосуглинкові та ясно-сірі і сірі легкосуглинкові 
ґрунти. Переважає суходібровний тип місцезростання, урочища зайняті 
сухотравно-різнотравними луками, частково – чагарниками із глоду, 
шипшини, свидини, ялівцю та дубово-грабовими і сосновими лісами 
культурного походження. 

Схилові урочища відокремлюють Товтри від більш низьких 
поверхонь прилеглих територій. Вони є доволі різноманітними за 
експозицією, крутістю, підстеляючими породами, типами ґрунтів тощо (на 
рис. 1 виділи 14-25). Круті та сильно покаті схили в основному західної та 
південно-західної експозиції. Це схили складного профілю (опукло-
ввігнуті, ступінчасті), складені вапняковими породами, які перекриває 
несуцільний покрив лесовидних суглинків, з сірими і темно-сірими 
середньо- та важкосуглинковими різного ступеня змитості ґрунтами. 
Умови місцезростання таких схилів в основному суходібровні, вони 
зайняті переважно чагарниками із глоду, шипшини, свидини та ялівцю, 
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тонконогово-типчаковими степовими угрупуваннями, а також перелогами. 
Покаті та похилі схили вологіші. Вони складені більш потужним шаром 
лесовидних суглинків, на яких сформувались сірі та темно-сірі 
середньосуглинкові ґрунти. Рослинний покрив представлений дубово-
буково-грабовими лісам з домішкою ясена, черешні. 

Незначну площу займають урочища балок та річкових долин. Днища 
балок складені делювієм, ґрунтовий покрив доволі різноманітний – він 
представлений лучними намитими окарбоначеними середньосуглинковими 
ґрунтами, лучно-чорноземними опідзоленими середньосуглинковими та 
лучно-болотними середньосуглинковими ґрунтами; умови 
місцевиростання – сиродібровні, сучасний рослинний покрив – це 
вільшняки, сирі дубово-грабові ліси та вологотравні луки.  

Територія, прилегла до природного заповідника "Медобори" 
характеризується нижчими висотними позначками у рельєфі, абсолютні 
висоти сягають близько 300-330 м. Поверхня плоска, слабохвиляста, злегка 
нахилена на південь і південний схід. У рельєфі домінують плакорні 
слабохвилясті межиріччя, широкі неглибокі річкові долини [2, 7, 8]. 

Досліджувана територія характеризується поширенням хвилястих 
межиріч, складених лесовидними суглинками. Фоновими є відносно 
знижені (абсолютні висоти 300-330 м) слабохвилясті межирічні рівнини, з 
чорноземами типовими потужними малогумусними 
середньосуглинковими, що характеризуються свіжодібровними умовами 
місцевиростання, переважно розорані, частково - під перелогами (на рис. 1 
виділ 10). Такі межиріччя складають основну поверхню між населеними 
пунктами Хоростків, Оленівка, Глещава. Вони відмежовуються 
підвищеною, порівняно із оточуючою територією місцевістю, що має назву 
„г. Гримайлова Могила” (найвища точка у її межах - 336,4 м). Це фрагмент 
опуклої, слабохвилястої вододільної рівнини, яка поширюється між 
населеними пунктами Поділля, Городниця, Остап'є, Лежанівка, Гримайлів 
(виділ 11). Поверхня складена лесовидними суглинками з чорноземами 
типовими потужними малогумусними та чорноземами типовими 
малогумусними карбонатними середньосуглинковими, умови 
місцезростання свіжодібровні. 

Межиріччя рр. Голодні стави та Гнила зайняте слабогорбистими 
пологонахиленими рівнинами, що складені лесовидними суглинками з 
темно-сірими опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами, 
чорноземами опідзоленими середньосуглинковими та чорноземами 
реградованими. На північний захід від с. Товсте поверхня стає більш 
вирівняною, із майже плоскими плакорними поверхнями.  

Схили межиріч (виділи 26-35) переважно похилі (крутизною 3-5°) та 
слабопокаті (5-7°), ґрунтовий покрив характеризується такою ж відміною, 
що й урочища основних поверхонь.Територія розчленована мережею 
лощин, балок, малих річок, що належать в основному до басейну р. Гнила. 

Ці ландшафтні комплекси зазнали суттєвого антропогенного 
перетворення. Висока природна родючість земель, сприятливі кліматичні 



 ~254~

умови зумовили значне сільськогосподарське освоєння. Орні землі 
займають поверх 85 % території [8]. 

Уже зазначалось, що результатом наших досліджень стала 
ландшафтна карта рангу урочищ. Вона при доповненні геохімічними 
характеристиками використана при укладанні карти ландшафтно-
геохімічних структур території (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Ландшафтно-геохімічна структура природного заповідника 

"Медобори" та прилеглих територій (фрагмент) 
 
Геохімічні дослідження нерозривно пов’язані з ландшафтознавчими, 

а ландшафтно-геохімічні карти створюються на ландшафтній основі. 
Ландшафтно-геохімічна структура та морфологічна структура 
ландшафтних комплексів виділяються за однаковими ознаками, при 
дослідженні ландшафтно-геохімічної структури акцент робиться саме на 
хімічному складі компонентів та ландшафтно-геохімічних систем, їх 
фізико-хімічних властивостях, типоморфних елементах тощо [1, 4]. Для 
характеристики геохімічної структури узагальнено опубліковану та 
фондову ландшафтознавчо-геохімічну та ґрунтознавчу інформацію про 



 ~255~

вміст типоморфних елементів у характерних для досліджуваної території 
ґрунтах, вмісту в них гумусу, показників ємності катіонного обміну, 
кислотності.  

Геохімічна структура досліджуваної території представлена 
ландшафтно-геохімічними системами Са, Н-Са, Ca|H-Fe, Ca|Н,H-Fe, H-
Ca|H-Fe, H-Ca|H,H-Fe класів.  

Фоновими є ландшафти Са і Н-Са класів. Ландшафтні комплекси Са-
класу сформувались на лесовидних суглинках та вапнякових відкладах, що 
містять значну кількість карбонату кальцію. Його високий вміст у ґрунтах 
(в основному це чорноземи) зумовлює нейтральну та слаболужну реакцію 
ґрунтового розчину, переважання серед обмінних катіонів Са, міцне 
закріплення речовин і елементів живлення. У ландшафтах Са-класу 
забруднюючі сполуки та важкі метали, зокрема, мідь, свинець, кадмій, 
цинк мають невелику міграційну здатність і майже не виносяться з ґрунтів. 

Ландшафти кислого кальцієвого Н-Са класів теж приурочені до 
лесових рівнин, але із більшим зволоженням. Вони утворились внаслідок 
вилуговування карбонату кальцію з верхніх ґрунтових горизонтів та 
заміною кальцію водневими іонами [1]. Відповідно, типоморфними 
елементами є кальцій, водень та магній, які і визначають умови міграції 
хімічних елементів та сполук. Так, у ґрунтах кислого кальцієвого класу 
відбувається акумуляція цинку, міді, мангану, зменшується виніс кобальту, 
нікелю [4]. Ландшафти цього класу переважають у північній та 
центральній частинах заповіднику "Медобори", незважаючи на близьке 
залягання карбонатних порід та їх виходи на денну поверхню. Це можна 
пояснити переважанням сірих ґрунтів, у яких іони кальцію погано 
закріплюються у вбирному комплексі ґрунту і вимиваються у нижчі 
ґрунтові горизонти. На прилеглих до заповідника агроландшафтах кислий 
кальцієвий клас змінюються кальцієвим у залежності від ґрунтів. 

Мозаїчність геохімічної структури забезпечують ландшафти Ca|H-
Fe, Ca|Н,H-Fe, H-Ca|H-Fe, H-Ca|H,H-Fe класів. Вони поширені 
фрагментарно і приурочені до заплав, днищ балок, знижених ділянок із 
періодичним чи постійним перезволоженням. Серед катіонів переважають 
іони водню та двовалентного заліза [1]. Ландшафти H-Ca|H,H-Fe займають 
південну частину заповідника, де у вологодібровних умовах сформувались 
глеюваті та глейові ґрунти. 

Висновки. Визначені риси геохімічної структури ландшафтних 
комплексів природного заповідника "Медобори" та прилеглих 
агроландшафтів віддзеркалюють її загальні закономірності. На локальному 
рівні вони потребують уточнення і більшої деталізації у зв’язку із давньою 
сільськогосподарською освоєністю, значним рівнем антропогенізації 
досліджуваної території. Тому перспективним є визначення характерних 
рис сучасної ландшафтно-геохімічної структури та відстеження 
закономірностей і тенденцій змін основних геохімічних показників 
територій з обмеженим використанням і територій, що зазнають 
антропогенного впливу. 
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Рога І.В. Геохімічна структура ландшафтів природного заповідника 

"Медобори" та прилеглих сільськогосподарських територій. Встановлено 
характерні риси ландшафтної та ландшафтно-геохімічної структури природного 
заповідника "Медобори" та прилеглих до нього агроландшафтів. Геохімічна структура 
представлена ландшафтно-геохімічними системами Са, Н-Са, Ca|H-Fe, Ca|Н,H-Fe, H-
Ca|H-Fe, H-Ca|H,H-Fe класів. 

Рога И.В. Геохимическая структура природного заповедника "Медоборы" и 
прилегающих сельскохозяйственных территорий. Установлены характерные черты 
ландшафтной и ландшафтно-геохимической структуры природного заповедника 
"Медоборы" и прилегающих к нему агроландшафтов. Геохимическая структура 
представлена ландшафтно-геохимическими системами Са, Н-Са, Ca|H-Fe, Ca|Н,H-Fe, 
H-Ca|H-Fe, H-Ca|H,H-Fe классов. 

Roga I. The Geochemical Structure of the Natural Reserve "Medobory"  and 
Adjacent to it Agricultural Territories. The characteristic feature of landscape and 
landscape-geochemical structure of the Natural Reserve "Medobory" and Adjacent to it 
Agricultural landscapes are determined. Geochemical Structure are represented by 
Landscape-Geochemical systems of Са, Н-Са, Ca|H-Fe, Ca|Н,H-Fe, H-Ca|H-Fe, H-Ca|H,H-
Fe classes. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

ЗОНДУВАННЯ  ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗМІН ЗАПЛАВ  
 
Ключові слова: низька і висока заплава, паводок, тиловий шов, природний 

територіальний комплекс, дані дистанційного зондування. 
 
Постановка проблеми. Перебуваючи під впливом природних і 

антропогенних чинників, сучасні ландшафти знаходяться в стані 
постійного розвитку. Прикладом порівняно швидкого розвитку ПТК є 
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заплави передгірських річок, де паводки часто, іноді по декілька разів на 
рік, змінюють конфігурацію русел, спричинюють зміни рельєфу, 
рослинних угруповань тощо. У межах ПТК, що змінюються, проходження 
чергового паводку матиме особливі, нові умови, а це ускладнює 
передбачення вказаного процесу. Тому найбільш достовірним джерелом 
оперативної інформації динаміки заплав є дані дистанційного зондування в 
поєднанні з регулярними польовими ландшафтними дослідженнями – 
маршрутним обстеженням території із детальним комплексним описом 
точок спостереження. Використання топооснови, карт ґрунтів, інших 
картографічних матеріалів разом із даними дистанційного зондування 
створює передумови для інтерпретації матеріалів польових ландшафтних 
досліджень та укладання засобами MapInfo детальної комп’ютерної 
ландшафтної карти, яка може використовуватись як основа для подальшої 
оцінки динаміки руслових процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необхідності 
удосконалення систем моніторингу навколишнього середовища, в тому 
числі на базі нових технологій ДЗЗ, останнім часом наголошують Є. О. 
Яковлєв [3],  О. М. Адаменко,Є .І. Крижанівський [1], О. І. Мороз, З. Р. 
Тартачинська [2] та інші дослідники.  

Постановка завдання. Порівняно висока мінливість заплавних 
комплексів зумовлює необхідність, а наявність кондиційної 
загальнонаукової ландшафтної карти-основи створює можливість 
розгортання системи моніторингу заплав з метою дослідження їх динаміки 
під впливом повеней та паводків. Роль основного джерела інформації у 
системі моніторингу відіграють засоби ДЗЗ, оскільки вони оперативно і 
точно відображають як просторові, так і часові зміни території і не 
потребують постійного перебування дослідника в межах кожного ПТК. 
Для цього космічні знімки повинні відповідати певним умовам: мати 
високу роздільну здатність і здійснюватись у певні періоди року, зокрема у 
розпалі весняного сезону, коли диференціація ПТК за ознаками 
рослинного покриву і зволоження ґрунтів виражена найкраще. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Порівняння базової 
ландшафтної карти міста Івано-Франківська та прилеглих територій, 
укладеної нами за топографічною основою із використанням космознімків 
1988-89 р., із даними космічного знімання 2004-05 р., розміщеними на 
сайті Google Earth, дозволило визначити загальні напрями та інтенсивність 
розвитку всіх ПТК цієї території, включаючи заплави річок Бистриця 
Солотвинська та Бистриця Надвірнянська, протягом вказаного, відносно 
«спокійного» у гідрологічному відношенні періоду. Зокрема було 
встановлено, що на тлі послідовного зростання антропогенізації ПТК – 
збільшення площі забудови, дорожної сітки тощо, найбільших змін 
внаслідок саморозвитку зазнали ПТК низьких заплав річок.  Зміни 
заплавних ПТК спостерігаються на всіх річках у межах м. Івано-
Франківська та його околиць, проте найбільш яскраво вони виявляються на 
заплавах Бистриці Солотвинської і Бистриці Надвірнянської.  
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Для рр. Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська у межах 
території досліджень характерні руслові процеси незавершеного 
меандрування та заплавної багаторукавності, під впливом яких 
відбуваються постійні зміни ландшафтної структури прилеглих частин 
заплави. Причинами цих змін виступають, в основному, зміщення русел 
річок в бік опуклого берега, внаслідок чого одні ПТК руйнуються і 
зникають, а інші – утворюються.  

З метою виявлення характеру та інтенсивності подібних змін, для 
порівняння обрано дві тестові ділянки. Перша охоплює близько 1,1км 
русла Бистриці Солотвинської та її заплавних ПТК на 0,8 км північніше від 
залізничного моста у м. Івано-Франківськ. Друга включає аналогічний за 
довжиною відтинок русла Бистриці Надвірнянської разом із прилеглими 
частинами її заплави в районі села Підлужжя на правобережжі та на схід 
від вулиці 24 Серпня м.Івано-Франківськ на лівобережжі. 

У межах першої ділянки значних змін зазнали як низька, так і висока 
заплави. Ці зміни полягають, перш за все, у деякому збільшенні площ 
низькозаплавних ПТК за рахунок розмивання високої заплави. Тилові шви 
високої заплави на протязі вказаного періоду майже не змінили свого 
розташування. Що стосується тилових швів низької заплави, то в межах 
ключової ділянки на значних відстанях вони також залишалися 
стабільними.  

Разом з тим, місцями було виявлено наявність підмивання руслами 
річок високих заплав та формування на їх місці низькозаплавних ПТК 
(рис.1). На окремих ділянках заплави Бистриці Солотвинської, де у 1988–
89 рр. було русло ріки, станом на 2004–2005 рр. вже сформувалися низькі 
полого-похилі та плоско-опуклі валунно-галечниково-гравієві заплави із 
алювіальними дерновими слаборозвиненими кам’янистими грунтами, 
різною мірою задерновані, вкриті піонерними трав’яними та кущовими 
рослинними угрупованнями.  
Найбільш виразне горизонтальне зміщення русла виявлено на тому 
відтинку прируслової заплави Бистриці Солотвинської, де за даними ДЗЗ 
здійснювався масовий відбір гравійно-галечникового матеріалу. Ймовірно, 
що такого роду руйнівний антропогенний вплив разом із певними 
природними передумовами, зокрема погіршенням стану рослинного 
покриву на прилеглих ділянках, сприяє активізації руслового процесу і 
перебудові структури заплавних ПТК. 

В межах другої порівнюваної ділянки, розташованої на заплаві 
Бистриці Надвірнянської, протягом останніх п’ятнадцяти років також 
спостерігалося значне зміщення тилових швів низької заплави. На відміну 
від  попереднього випадку, це зумовлюється, очевидно, не лише відбором 
гравійно-галечникового матеріалу нижче за течією ріки, але і побудовою 
захисних валів і насипів на високій заплаві вздовж русла вище за течією. 
Внаслідок такого антропогенного втручання тиловий шов низької заплави 
на правобережжі Бистриці Надвірнянської змістився у бік високої заплави 
на 20–70 м, а на лівобережжі зсунувся у цьому ж напрямку на відстань від  
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20 до 140 м, місцями підмиваючи при цьому першу надзаплавну терасу 
(рис. 2). Як і на першій ділянці, тут спостерігається формування 
низькозаплавних ПТК на місці розмиву.  

Висновки. Виявлені шляхом порівняльного аналізу різночасових 
даних ДЗЗ природні процеси є характерними для розвитку заплав 
більшості річок Передкарпаття. Водночас виявлена значна залежність цих 
процесів від характеру антропогенного впливу,  на що слід звертати увагу 
при плануванні та здійсненні протиповеневих і протипаводкових заходів. 
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Тимуляк Л.М. Особливості використання даних дистанційного зондування 

для вивчення змін заплав. Руйнівний вплив паводків зумовлює необхідність 
моніторингу заплав з метою визначення умов і оцінки наслідків їх проходження. Це 
можна реалізувати шляхом укладання детальної ландшафтної карти із застосуванням 
засобів ДЗЗ. Наші ландшафтні дослідження в м. Івано-Франківську засвідчили швидку 
трансформацію заплав Бистриць Солотвинської та Надвірнянської, що полягає у 
збільшенні площ низьких заплав за рахунок зміщення русел і розмивання високої 
заплави та першої надзаплавної тераси.  

Тимуляк Л.Н. Особенности использования данных дистанционного 
зондирования для изучения изменений пойм. Разрушительное воздействие паводков 
обусловливает необходимость мониторинга пойм с целью определения условий и 
оценки последствий их прохождения. Это может быть реализировано путем 
составления детальной ландшафтной карты с использованием средств ДЗЗ. Наши 
ландшафтные исследования в г. Ивано-Франковске свидетельствуют о быстрой 
трансформации пойм Быстриц Солотвинской и Надвирнянской, которое заключается в 
увеличении площадей низкой поймы за счет смещения русел и размыва высокой поймы 
и первой надпойменной террасы. 

Tymulyak L. Trends of remote sensing data use for studies of the flood plain 
changes. Destructive effect of the river floods causes necessity of the monitoring directed to 
the forecast and evaluation of their consequences. It can be realized at the base of the detailed 
landscape map, using the remote sensing data. The landscape investigations the area of Ivano-
Frankivsk city have confirmed relatively intensive evolution of the river floodplains followed 
to extension of the lower level flood plains at the expense of the upper level flood plains and 
first terrace washing away.  

 
 



 ~262~

УДК 551.4 
Т.І. Ткаченко 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка  

 

ЩІЛЬНІСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗЧЛЕНУВАННЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ ЯК 
ПОКАЗНИК МІГРАЦІЇ РЕЧОВИННИХ МАС НА БАЛКОВИХ ТА 

РІЧКОВИХ ВОДОЗБОРАХ 
 
Ключові слова: екзогенний морфогенез, щільність горизонтального 

розчленування, еколого-геоморфологічний зміст, басейновий підхід, флювіальна 
мережа, ерозійна мережа,  система літодинамічних потоків 

 
Поверхневі та підземні води є найбільш важливими із рухомих 

субстанцій на Землі, у сфері яких відбуваються процеси екзогенного 
морфогенезу. Їхній рух, у той же час, спрямовується по земній поверхні та 
у її надрах низкою причин ендогенного характеру (ухилами земної поверхні 
та пластів гірських порід, зонами розломів та окремими розломами, межами 
фаціальних відмін осадових порід та іншими геологічними та тектонічними 
чинниками).  

Крім поверхневих та підземних вод на земній поверхні та у верхній 
частині літосфери відбувається рух інших потоків мінеральних мас, у 
функціонуванні яких значна роль належить водному чинникові. Такі 
потоки (система літодинамічних потоків), які є одночасно і причиною, і 
наслідком сучасного і давнього формування рельєфу, контролюються, а, 
частіше – визначаються тектонічним чинником [1,2]. 

Встановлення щільності горизонтального розчленування регіону є 
одним із завдань дослідження, яке має певний еколого-геоморфологічний 
зміст, оскільки узгоджується із необхідністю врахування басейнового 
підходу до оцінювання міграції речовини та енергії по земній поверхні, 
разом із якими мають місце міграції несприятливого характеру, здатні 
викликати техногенну чи екологічну загрозу і створити несприятливі 
еколого-геоморфологічні ситуації. Наразі, горизонтальне розчленування є 
опосередкованою індикаційної ознакою інтенсивності міграції речовинних 
мас. 

Досліджена територія розташована у межиріччі середньої течії рр. 
Південного Бугу, Собу, Росі, Гнилого та Гірського Тікичів, Синюхи. Регіон 
є осьовою частиною Придніпровської височини, абсолютні позначки 
поверхні рівномірно знижуються у північно-східному (до басейну Дніпра) 
та південно-західному (до басейну р.Південного Буга) напрямках від 
центру дослідженої території [3]. 

Більша частина річкових басейнів пристосована (тяжіє) до 
Південного Буга (рр. Гірський та Гнилий Тікичі, Синюха, Соб, Ятрань, 
Уманка, Сухий Ташлик, Чорний Ташлик, Велика Вись, Синиця, Удич, 
Кубліч та ін.). До басейну Дніпра прямують рр. Рось, Порезовиця, Хоробра, 
Шполка, Вільшанка та ін. 
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Для аналізу міри розчленованості рельєфу сучасними флювіальними 
процесами було складено карту флювіальної мережі, яка відобразила 
практично усі скільки-небудь важливі зниження річково-долинного, 
балкового та яружного характеру.  

Критерієм для розрізнення флювіальної мережі виступала наявність 
плоского днища флювіального зниження, тобто, суттєва виробленість 
долини сучасного водного потоку. Тому, до категорії флювіальної мережі 
не потрапили активні сучасні яри, формування яких інтенсивно 
відбувається у даний час, міра яружного формування рельєфу дослідженої 
території буде висвітлена окремо. 

Щільність горизонтальної розчленованості дослідженої території 
визначалася відомим способом. Оскільки йдеться про флювіальну мережу, 
а не сукупність усіх ерозійних форм, то доцільною для масштабу 1 : 200 000 
була мережа із площею квадратів 25 см2. Розміри таких квадратів 
дозволяють проводити необхідні вимірювання і у їхніх межах флювіальна 
мережа (оптимально узгоджені пропорції ширини потоків і розміри 
квадратів) виглядає природно [4]. 

Поняття «флювіальна мережа» і «ерозійна мережа» розрізнялися тим, 
що за ерозійну правили зниження, де головним чином мали місце тимчасові 
водні потоки, а у межах флювіальних форм – постійні потоки, ріки, 
струмки. 

Для дослідженої території шкала умовних позначень 
характеризувалася такими інтервалами: до 0.1; 0.1 – 0.2; 0.2 – 0.3; 0.3 – 0.4; 
0.4 – 0.5; 0.5 – 0.6; 0.6 – 0.7; 0.7 – 0.8; 0.8 – 0.9; 0.9 – 1.0 км/км2. 

Карта щільності флювіальної мережі була представлена двома 
способами. У першому випадку умовні позначення мали характер штрихів, 
де темніший фон відповідав більшій інтенсивності розчленування. У 
другому – значення щільності у межах кожного із обчислених квадратів 
були піддані інтерполяції і карта щільності флювіальної мережі постала у 
вигляді ізоліній.  

Для більшої зручності і, одночасно, строгості аналізу 
горизонтального розчленування, отримані дані були оброблені за 
допомогою програми SURFER, унаслідок чого щільність горизонтального 
розчленування флювіальною мережею було відображено на рисунку, що 
дозволило швидко і максимально точно встановлювати окремі особливості 
розчленування на дослідженій території, а також поєднувати отримані дані 
з аналізом чинників формування рельєфу. 

На підставі аналізу створених картографічних матеріалів було 
встановлено наступну ситуацію. 

1. Найменші показники флювіальної розчленованості пристосовані 
до осьової частини Придніпровської височини на території досліджень. Ця 
смуга орієнтована у напрямку північний захід – південний схід  згідно з 
напрямком течії р. Південного Бугу. Тут щільність мережі складає 0.2 – 0.4 
км/км2. Невисокі значення щільності пристосовані також до межиріч рр. 
Синиця – Удич, Гірський та Гнилий Тікич, ця смуга має загальне північно-
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північно-східне простягання. Невисокі значення щільності властиві також 
лівобережжю басейну р. Синюхи, яка вище за течією змінюється р. 
Гірським Тікичем. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обриси смуги найменших значень горизонтального 
розчленування (приблизно 0.40 – 0.30 км/км2) мають складний характер, 
невластивий осьовим частинам виразно орієнтованих височин. 
Простягання центральної частини Придніпровської височини із північного 
заходу на південний схід порушується наявністю локальних ділянок із 
дещо вищими значеннями розчленування. Так, південно-західний схил 
центральної частини, який тяжіє до долини р. Південного Бугу має 
виразний вияв і у смузі значень горизонтального розчленування (0.50–
0.60), високі значення розчленування властиві також ділянкам, які 
тяжіють до давніх водно-льодовикових долин у північно-західній (0.70) та 
північно-східній (0.90–1.02) частині. Вищими є і значення розчленування 
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Рис. - Картографічна модель щільності горизонтального розчленування 
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у центральній частині дослідженої території (0.60–0.70), властивої 
північно-східному схилу центральної частини височини. 

3. Найвища щільність флювіальної мережі властива верхів′ям р. 
Гнилого Тікича (від 0.7 до 1.0 км/км2). Це пояснюється тяжінням цієї 
частини флювіальної мережі до басейну Дніпра і одночасно 
максимальною кількістю опадів, які випадають на території досліджень.  

Не виключено, що зазначені райони найбільшої щільності 
флювіальної мережі пристосовані до блоків кристалічного фундаменту, 
які зазнають найбільшої інтенсивності сучасних вертикальних 
тектонічних рухів. Зазначений район збігається за розташуванням із 
вузлом тектонічних порушень Голованівської тектонічної зони, що може 
опосередковано інтерпретувати значення високої щільності 
розчленування. Проте, це положення вимагає детальнішого знайомства з 
геологічною будовою та тектонічною структурою території. 

4. Показники щільності флювіальної мережі можуть пояснюватися 
також процесами перебудови гідрографічної мережі – сучасними 
перехопленнями та перехопленнями у час інтенсивного впливу водно-
льодовикових потоків часу деградації дніпровського зледеніння.  

На дослідженій території існують давні льодовикові прохідні 
долини, які значно змінили конфігурацію сучасних річково-долинних 
басейнів. Такі прохідні долини простежуються по долині широкого 
розгалуженого долинного зниження, яке зайняте у даний час рікою Бурти, 
таким же зниженням (прохідною долиною) є долина сучасної ріки 
Порлезовиця, яка з′єднує у даний час р. Рось із меридіональним відтинком 
р. Гнилий Тікич. Саме до останнього пристосовані найвищі показники 
щільності флювіальної мережі дослідженої території (0.9 – 1.02 км/км2) [5]. 

Еколого-геоморфологічні аспекти інтерпретації щільності 
горизонтального розчленування полягають у таких положеннях:  

• По-перше, встановлено, що осьові ділянки межиріч найбільших 
річок регіону із найменшими значеннями розчленування збігаються із 
ділянками найменш змитих грунтів, а найбільш розчленовані – із найбільш 
змитими (Добровеличківський, Новоархангельський, Монастирищанський, 
Уманський, Жашківський, Тальнівський райони, а також Тетіївський та 
Таращанський райони).  

• По-друге, найбільш розчленовані ділянки мають найменшу 
щільність ставків, що зменшує ймовірність підтоплення, завдяки доброму 
їх дренуванню (район рр. Гнилий і Гірський Тікичі, Китниця, Пожиточна, 
Руда).  

• По-третє, найменш розчленовані ділянки характеризуються 
найменшим поширенням форм просідання порід лесової формації, що, 
окрім встановленого факту, пояснюється також гіршим їх дренуванням. 
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pridniprovskoy sublimity as index of migration of the masses of matter is on beam and 
river basin. Superficial and underground water is most essential from mobile substances on 
Earth, which processes of exogenous morphogenesis are in the field of. Their motion, in that 
time, is sent on an earthly surface and in its bowels of the earth by the row of reasons of 
endogenous character. Except for superficial and underground waters on an earthly surface 
and in overhead such streams (system of litodinamichnikh streams), which are simultaneously 
and reason, and investigation of the modern and old forming of relief, are controlled, and, 
more frequent – determined a tectonic factor. 
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Постановка проблеми. Посилення антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище потребує всебічного вивчення впливів на 
ландшафти, дослідження трансформації геосистем, а також прогнозуванню 
їхніх можливих наслідків.  

Оцінка масштабів та глибини антропогенної трансформації 
ландшафтних систем дає змогу визначити пріоритетні заходи з охорони, 
підтримки та відтворення їх екологічної стійкості, здійснювати ефективне 
управління, оптимізувати використання території.  

Аналіз попередніх публікацій. Теоретичною базою вивчення 
антропогенної трансформації геосистем є наукові основи ландшафтної 
екології, геоекології, геосистемного моніторингу, геохімії та геофізики 
ландшафтів, прикладної фізичної географії, урбаністичної географії, 
антропогенного ландшафтознавства, розроблені в працях 
М.Д.Гродзинського (1993, 1995), О.Г.Топчієва (1996), А.В.Мельника, 
Г.П.Міллера (1993), В.М.Гуцуляка (1995), Л.Л.Малишевої (1998), 
П.Г.Шищенка (1988), М.Ф.Мількова (1978), А.Г.Ісаченка (1980). 
Л.І.Воропай, О.Ю.Дмитрука, Л.І.Куракової та ін. 

При цьому особливого значення набуває управління впливами – 
основа стратегії передбачення  негативних наслідків впливів на 
ландшафти, один із основних засобів збереження ресурсо та середовище 
відтворюючої здатності ландшафтів. Управління впливами здійснюється 
шляхом обмеження впливів (введення показників гранично допустимих 
концентрацій, гранично допустимої кількості  та складу викидів та скидів, 
норми випасу, норми водозабору та ін.) або шляхом введення режиму 
впливу. Це процес підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих 
на досягнення природоохоронних цілей з використанням різних 
адміністративних і економічних методів і механізмів. Згідно з 
міжнародним стандартом, система екологічного управління визначається  
як частина загального управління, що включає організаційну структуру, 
планування, відповідальність, ресурси, впровадження екологічної 
політики. 

Важливою частиною дослідження видів впливу атомних 
електростанцій, зон впливу та трансформації ландшафтів є розробка 
системи екоменеджменту території для раціональнього використання та 
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управління територіями впливу атомних електростанцій, оптимізації 
ландшафтів. 

Метою роботи є охарактеризувати систему екологічного 
менеджменту територій впливу атомних електростанцій та виявити їхні 
особливості. Для досягнення поставленої мети необхідно з’ясувати суть 
поняття екологічний менеджмент, виділити його основні складові, 
проаналізувати впливи, які здійснюють атомні електростанції на 
навколишнє середовище. 

Виклад основного матеріалу. Основним фактором впливу та 
трансформації ландшафтів виступає господарська діяльність людини. 
Забруднення викликає зміни характеристик ландшафту та властивостей 
його компонентів. Внаслідок взаємодії компонентів ландшафту 
забруднення одного з них викликає забруднення і інших компонентів. 
Тому важливе значення при оцінці антропогенної трансформації геосистем 
має дослідження  всіх компонентів ландшафту та всіх можливих видів 
впливів на навколишнє середовище, а також вибір показників впливу.  

Під антропогенним впливом розуміють вплив, який здійснюється 
господарською діяльністю людини на навколишнє середовище та ресурси 
та призводить до зміни їхніх характеристик. Тобто це – вилучення з 
навколишнього природного середовища або привнесення в нього 
речовини, енергії, тепла, інформації, в результаті чого відбувається 
забруднення і зміна компонентів, характеристик, параметрів 
навколишнього середовища, викликаних діяльністю людини [2].  

Оцінка впливу – діяльність спрямована на визначення характеру, 
ступеня чи величини впливу, прогнозування можливих наслідків 
діяльності людини на геосистеми. 

Атомні електростанції здійснюють тепловий, гідроморфний, 
механічний, електромагнітний, хімічний та радіаційний впливи на 
навколишнэ середовище.  

В результаті механічного впливу повністю знищується ґрунтовий 
покрив на землях, що відведені під будівництво. Гідроморфний вплив 
полягає у зміні рівня ґрунтових вод (зменшення глибини їх залягання на 1-
3 метри), що призводить до зміни водного режиму ґрунтів, а часто до 
затоплення та підтоплення територій. Це пов’язане як з будівництвом 
будівель та споруд, так і з створенням ставка-охолоджувача. І 
гідроморфний, і механічний впливи мають локальний характер (1-1,5 км 
від техногенного об’єкту) [7,6]. 

Атомні електростанції являються джерелом значних теплових 
відходів. Приблизно дві третини теплової енергії, яка виробляється 
реактором, не може бути використана для виробництва електроенергії і 
скидається у навколишнє середовище. Передача тепла в навколишнє 
природне середовище відбувається, головним чином, за рахунок 
охолодження води при випаровуванні та частково за рахунок конвективної 
передачі тепла атмосфері. 
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При нормальних умовах роботи АЕС відбувається підвищення 
температури води, що скидається на 8-12°С, при цьому існує можливість 
загального підвищення температури води у ставку-охолоджувачі на кілька 
градусів [7]. Це може призвести до ряду змін у режимі функціонування 
водоймища: зміна гідрохімічних умов (збільшення кількості кисню, що 
призведе до інтенсифікації процесу фотосинтезу та продукування 
органічної речовини, зменшення води у водоймі); зміна 
гідрометеорологічних умов ставка-охолоджувача, що призводить до 
заростання мілководь водними рослинами, «цвітіння» води, підтоплення та 
заболочення суші в результаті підвищення рівня ґрунтових вод; зміна 
гідробіологічних умов (цвітіння води, збільшення трофності водойм, 
збільшення вегетаційного періоду рослин, збільшення чисельності та 
біомаси теплолюбивих рослин та тварин). 

Таким чином, cкиди підігрітої води призводять до суттєвої зміни 
фізико-хімічних властивостей води: густини, в’язкості, поверхневого 
натягу, розчинності газів (всі ці показники зменшуються зі зростанням 
температури води), тиску водяної пари. [7]. 

В цілому, скиди підігрітої води в ставок-охолоджувач атомної 
електростанції призводить до формування в водному середовищі зон з 
різним ступенем підігріву та являється потужним екологічним фактором, 
який здійснює багатосторонній вплив на екосистему ставка-охолоджувача. 

Одним із видів впливу Хмельницької АЕС на навколишнє 
середовище являється гідроморфний вплив, який полягає у зміні рівня 
ґрунтових вод (зменшення глибини їх залягання на 1-3 м) внаслідок 
закладання промислового майданчика та будівництва корпусу енергоблоку 
атомної станції.  

Наслідком гідроморфного впливу являється зміна водного режиму 
заплавних ґрунтів у напрямку збільшення зволоження, також цей вид 
впливу може призвести до підтоплення та затоплення територій, прилеглих 
до електростанції в межах заплави і розповсюджується на відстань 1-1,5км 
від техногенного об’єкту. Тому даний вид впливу не розповсюджується на 
всю територію 30-кілометрової зони, являється локальним і по суті 
разовим, 

Хімічний вплив має також локальне розповсюдження. Режим їхнього 
впливу залежить від режиму скидів теплих вод та від режиму експлуатації 
техногенних об’єктів. Радіоактивний вплив має регіональний характер, а у 
випадку аварій може мати і глобальний характер та відноситься до 
тривалих за часом впливів [1, 2, 5].  

Управління впливами здійснюється в рамках системи екологіного 
менеджменту територій. Система екологічного менеджменту -  частина 
загальної системи управління підприємством, яка включає організаційну 
структуру, управлінську процедури і процеси, а також  ресурси, необхідні 
для визначення  та впровадження екологічної політики підприємств. 

Система екоменеджменту в Україні визначається, регламентується і 
формується Законом України „Про охорону навколишнього природного 
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середовища”. Згідно з цим законом, метою державного управління в галузі 
охорони навколишнього природного середовища є реалізація 
Законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, 
забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо 
використання природних ресурсів, досягнення узгодженості державних і 
громадських органів у галузі охорони навколишнього природного 
середовища. Державний екоменеджмент має такі основні функції: 
здійснення природоохоронного законодавства, контроль за екологічною 
безпекою, забезпечення проведення  природоохоронних заходів і 
досягнення узгодженості дій державних і громадських органів [4, 8]. 

Державний екологічний менеджмент передбачає:– дотримання 
природоохоронного законодавства;– контроль за екологічною безпекою;– 
забезпечення здійснення природоохоронних заходів;– досягнення 
узгодженості дій державних і громадських органів. Завдяки впровадженню 
систем екологічного менеджменту екологічна діяльність починає 
відповідати інтересам керівництва підприємства, підвищуються 
економічність виробництва, екологічний імідж підприємства та його 
конкурентоспроможність на світовому ринку.  

Економічний механізм управління природокористуванням 
передбачає:  

– формування системи екологічних обмежень (ліміти шкідливих 
викидів у атмосферу, скидів стічних вод у поверхневі водойми, 
розміщення відходів, використання ресурсів); створення системи 
економічних важелів зменшення негативного впливу на довкілля; розвиток 
економічного стимулювання; 

— пільгового оподаткування, екологічного страхування, надання 
природних ресурсів під заставу; створення системи фінансування 
природоохоронних заходів. 

Основними інстументами екологічного менеджменту є екологічна 
експертиза, аудит та моніторинг навколишнього природного середовища. 
Так екологічний аудит системно охоплює всі питання екологічної оцінки 
діяльності підприємства, удосконалення системи регулювання впливу 
підприємства на довкілля та оцінки його інвестиційної привабливості.  

Екологічний моніторинг – система спостереження, контролю за 
станом території з метою раціонального використання природних ресурсів 
та охорони навколишнього природного середовища, прогнозування його 
змін та розробки науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття 
еколого-управлінських рішень [4, 5].  

Моніторинг АЕС є інформаційною системою, яка створюється для 
забезпечення споживачів інформацією про стан навколишнього 
середовища в зоні впливу АЕС та прогнозування його змін в результаті 
техногенного впливу АЕС, які дозволяють прийняти необхідні міри по 
зменшенню впливу та збитків. Система моніторингу зони впливу АЕС 
ґрунтується на ландшафтному та ландшафтно-екологічному підходах та 
геоекологічній та геосистемній концепції. Об’єктом дослідження в системі 
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моніторингу виступають природно-антропогенні системи “населення-
природокористування-природні системи” та техногенні потоки. 

Виходячи з того, що основною метою створення системи 
моніторингу зон впливу АЕС є контроль за станом навколишнього 
середовища в зоні впливу АЕС, а реалізація контролю передбачає 
організацію постійних спостережень та вимірювань, прийняття рішень. 
Тому моніторингові дослідження мають включати медичні, демографічні, 
ландшафтні, ландшафтно-геохімічні, ландшафтно-геофізичні та 
компонентні (метеорологічні, гідрологічні, гідрохімічні, геологічні, 
гідрогеологічні, грунтові, ботанічні, зоологічні), радіоекологічні 
дослідження та інші. 

Отже моніторинг зон впливу АЕС складається із систематичних 
спостережень за станом природних та антропогенно перетворених 
ландшафтів, прогнозування їхньої динаміки та розвитку; визначенні на цій 
основі інформаційних показників, має суттєве значення для оперативного 
управління станом навколишнього середовища, природокористування, для 
проектування та експертизи природно-технічних систем [9].  

Системний моніторинг являє собою систему спостережень за станом 
перетворених ландшафтів, ландшафтно-технічних систем з метою 
визначення ступеню антропогенної зміненості, оцінки та прогнозування 
існуючого та проектуюмого стану ландшафтів, його регулювання 
меліоративними та проектно-планувальнимим засобами. Система 
моніторингу зон впливу АЕС складаєтся з таких підсистем: система 
контролю радіаційної безпеки на майданчику АЕС та на прилеглій 
території; система спостереження за поверхневими та підземними водами; 
система спостереження за біологічними обєктами поверхневих вод; 
система спостереження за геологічними процесами та станом грунтів; 
система спостереженя за станом основних споруд та будівель та система 
оповіщення [9]. 

При цьому мають враховуватись наступн принципи: комплексності, 
при якому враховуються всі компоненти навколишнього середовища і всі 
види забруднень; замкнутості – існує зворотній звязок між АЕС та 
навколишнім середовищем; системної єдності АЕС та навколишнього 
середовища; забезпечення радіаційної безпеки людини та навколишнього 
середовища [9]. Загалом система моніторингу на промисловому 
майданчику АЕС та прилеглій території є частиною системи контролю та 
управління станції. Вона направлена на забезпечення охорони 
навколишнього середовища, врховує характеристики АЕС, особливості 
технологічного процесу і має охоплювати всі стадії функціонування АЕС: 
вибіру проммайданчика, будівництво, експлуатація атомної 
електростанції, припинення експлуатації, аварійні ситуації, захоронення 
радіоактивни відходів. 
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Постановка наукової проблеми. В діяльності транснаціональних 

корпорацій (ТНК) питання їхньої геопросторової організації відіграють все 
більшу роль. Глобальний характер розміщення виробничих та науково-
дослідних підрозділів ТНК, а також дистрибуційних центрів із продажу 
їхньої продукції вимагає від керівництва корпорацій ретельного аналізу та 
врахування територіальних (географічних) чинників. Оптимальне 
геопросторове розміщення підрозділів та філій ТНК, а також ефективна 
територіальна організація їхніх взаємозв’язків та зв’язків з дистрибуції 
забезпечують зменшення обсягу витрат корпорацій, отже сприяють 
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збільшенню величини їхніх прибутків. Кожна ТНК має свою „географію”, 
тобто глобальну мережу діяльності, що включає штаб-квартиру (головний 
офіс), науково-дослідні центри, виробничі підрозділи в країні базування та 
за кордоном, регіональні та локальні дистрибуційні бази з реалізації 
продукції в усьому світі. Кожна ТНК гнучко змінює цю „корпоративну 
географію” відповідно до стратегії постійного пошуку більш високого 
прибутку з безперервним детальним аналізом „вартості” чинників 
розміщення підприємств у різних регіонах та країнах світу. Усі разом ТНК 
різних країн світу формують найбільший за обсягом капіталів та за 
обсягом продукції, що випускається, сектор світового господарства. 
Одночасно ТНК концентрують найвищі досягнення відповідних галузей 
щодо якості та „брендовості” продукції, останніх науково-технічних 
рішень, передового організаційного - управлінського досвіду, оплати 
праці, тощо. Недарма ТНК вважаються однією з найвагоміших рушійних 
сил процесів глобалізації світового господарства в ХХІ ст. Багато з 
всесвітньо відомих ТНК вже „прийшли” в Україну, створили виробничі 
осередки та дистрибуційні мережі, успішно адаптувалися до особливостей 
молодого українського ринку. Отже, на часі є географічні дослідження 
процесів транснаціоналізації у світовому господарстві. 

Літературні джерела та публікації з теми, що розглядається, в 
основному мають економічну направленість [1–3; 5–7]. У деяких з них 
спостерігаються спроби аналізу ТНК за окремими галузями та регіонами 
світового господарства [1; 2]. У той же час в економіко-географічних 
джерелах аспект ТНК представлений в контексті розгляду географічних 
проблем сучасного розвитку промисловості світу та відповідних 
територіальних зрушень [8; 9]. 

Метою статті є розробка концептуального підходу до географії ТНК, 
визначення та застосування розрахункових показників до аналізу галузевої 
та географічної структури ТНК. 

Виклад основного матеріалу. На початку XXI ст. у світовому 
господарстві спостерігається стрімке зростання значення ТНК, які 
зміцнюють свою провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, у 
процесах розширення та поглиблення економічних зв’язків між 
підприємствами різних країн, виступаючи торговцями, інвесторами, 
розповсюджувачами сучасних технологій, стимуляторами міжнародної 
трудової міграції. Нині міжнародне виробництво товарів і послуг у рамках 
ТНК становить 40% валового світового продукту та понад 50% 
промислової продукції світу. ТНК займають передові позиції у світовому 
виробництві, зокрема, в галузях комп’ютерної техніки та електроніки, 
автомобілебудуванні, хімічній і фармацевтичній промисловості, а також в 
роздрібній торгівлі, банківській, телекомунікаційній, страховій сферах. Ці 
корпорації створили сучасну розвинуту мережу виробничої, науково-
технічної, інвестиційної, торгової та культурної взаємозалежності країн і 
заклали підвалини глобальної економіки. Саме ці ведучі найпотужніші 
ТНК, складові частини яких розміщуються в усьому світі, сьогодні 
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становлять ядро світового господарства, задаючи темпи та якість її 
розвитку. ТНК належить нині майже 90% прямих іноземних інвестицій, 
80% світового інформаційного ресурсу (патенти, нові технології, ноу-хау), 
67% обсягу світової торгівлі, 80% обсягу торгівлі новітніми технологіями, 
20% світової робочої сили9. Середній строк життя звичайних фірм та 
підприємств, як правило, не перевищує десяти років, при цьому 
банкрутство таких утворень становить приблизно 10% від їх кількості. 
Великі корпоративні утворення, навпаки, дуже стабільні і тренд, що 
спостерігається у цьому плані, - їх глобалізація.  

Географічний аналіз ТНК передбачає дослідження особливостей 
їхнього розподілу як за основними галузями світового господарства, так ї 
за головними регіонами світу. В наявній літературі з ТНК ці питання 
розкриті недостатньо. Так в навчальному посібнику „Транснаціональні 
корпорації” В. Рокочі, О. Плотнікова, В. Новицького та ін. (К., 2001) 
наводиться лише характеристика ТНК в економіці економічно розвинутих 
країн та країн, що розвиваються. В навчальному посібнику 
«Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності» за 
редакцією С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука (К., 2006) в 
окремих розділах розглядаються галузеві особливості ТНК (але тільки в 
трьох галузях світового господарства – автомобілебудуванні, 
електротехніці та електроніці, фармацевтичній промисловості) та 
регіональні особливості ТНК (для країн Північної та Південної Америки, 
Азії, Європейського Союзу, Центральної та Східної Європи). Як бачимо, 
системний аналіз діяльності ТНК світу, як в галузевому, так і в 
регіональному (географічному) аспектах в літературі поки що 
відображений недостатньо.  

Мета статті – заповнити цей пробіл і надати географічну 
характеристику особливостей концентрації ТНК за окремими галузями, 
регіонами та країнами світу. Підставою для проведення такого 
дослідження має бути наявність детальної статистичної бази про 
узагальнюючі показники діяльності ТНК. У світовій статистиці до таких 
показників відносяться передусім три: 1) дохід компанії за певний рік; 2) 
чистий прибуток компанії за той же рік; 3) показник капіталізації компанії 
(тобто сумарна вартість акцій) за певний рік. Різні міжнародні фінансові 
видання здійснюють свій рейтинг 500 найбільших ТНК світу за різними 
показниками. Так журнал «Fortune» (США) щорічно складає такий 
рейтинг на підставі показників доходу (обсягу продажу продукції у 
вартісному виразі або виручки) та чистого прибутку (табл. 1). У той же час 
авторитетне фінансове видання «Financial Times» (Великобританія) 
щорічно публікує у вигляді окремого додатку список 500 найбільших ТНК 
за показником капіталізації («FT 500: The World`s Largest Companies»), де 
наводяться дані про ТНК світу (Global), Європи, США, Об’єднаного 
Королівства, Японії, Кореї та окремих регіонів світу (Regional Lists),  

 

                                                 
9 Кравченко М. Проблеми залучення прямих інвестицій транснаціональних корпорацій в економіку 
України//Персонал.-2007.-№3.-С.77. 
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Таблиця 1 –  50 найбільших ТНК світу за показником доходу та чистого 
прибутку, 2007 р., у млн. дол 10 

№ Назва компанії Виручка, млн. дол. Чистий прибуток 
1 Wal-Mart Stores 351,139.0 11,284.0 
2 Exxon Mobil 347,254.0 39,500.0 
3 Royal Dutch Shell 318,845.0 25,442.0 
4 BP 274,316.0 22,000.0 
5 General Motors 207,349.0 -1,978.0 
6 Toyota Motor 204,746.4 14,055.8 
7 Chevron 200,567.0 17,138.0 
8 Daimler Chrysler 190,191.4 4,048.8 
9 Conoco Philips 172,451.0 15,550.0 

10 Total 168,356.7 14,764.7 
11 General Electric 168,307.0 20,829.0 
12 Ford Motor 160,126.0 -12,613.0 
13 ING Group 158,274.0 9,650.8 
14 Citigroup 146,777.0 21,538.0 
15 AXA 139,738.1 6,379.9 
16 Volkswagen 132,323.1 3,449.0 
17 Sinoptec 131,636.0 3,703.1 
18 Credit Agricole 128,481.3 8,975.8 
19 Allianz 125,346.0 8,808.9 
20 Fortis 121,201.8 5,459.0 
21 Bank of America Corp. 117,017.0 21,113.0 
22 HSBC Holdings 1 15,361.0 15,789.0 
23 American I n t e r n a t i o n a l  Group 113,194.0 14,048.0 
24 China National Petroleum 110,520.2 13,265.3 
25 RNP Paribas 109,213.6 9,169.0 
26 ENI 109,014.2 11,564.1 
27 UBS 107,834.8 9,776.6 
28 Siemens 107,341.7 3,728.2 
29 State Grid 107,185.5 2,237.7 
30 Assicurazioni  Genera l i  1 0 1 , 8 1 0 . 7  3,017.2 
31 J. P. Morgan Chase & Co. 99,973.0 14,444.0 
32 Carrefour 99,014.7 2,846.2 
33 Berkshire Hathaway 98,539.0 11.015.0 
34 Pemex 97,469.3 4,151.2 
35 Deutsche Bank 96,151.5 7,510.3 
36 Dexia Group 95,846.6 3,450.3 
37 Honda Motor 94,790.5 5,064.1 
38 McKesson 93,574.0 913.0 
39 Verizon Communications 93,221.0 6,197.0 
40 Nippon Telegraph & Telephone 91.998.3 4,077.4 
41 Hewlett-Packard 91,658.0 6,198.0 
42 International Business Machines 91,424.0 8,492.0 
43 Valero Energy 91.051.0 5,463.0 
44 Home Depot 90,837.0 5,761.0 
45 Nissan Motor 89,502.1 3,939.6 
46 Samsung Electronics 89,476.2 8,301.9 
47 Credit Suisse 89,354.4 9,034.8 
48 Hitachi 87,615.4 -280,4 
49 Societe Generale 84,485.7 6,550.5 
50 Aviva 83,487.0 4,075.3 

                                                 
10 Персонал/дайджест.// Персонал. – 2008. - №7. – С.90 
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зокрема, Східної Європи, Латинської Америки, Азійсько-Тихоокеанського 
регіону та Близького Сходу. Компанії ранжуються, перш за все, за 
показником ринкової капіталізації (в млн. дол. США), хоча також 
надаються дані про національну належність ТНК, галузь (sector), загальний 
обсяг продажу та відповідний ранг, прибуток до оподаткування та чистий 
прибуток, кількість зайнятих тощо. 

Саме ці дані були використані, щоб здійснити аналіз галузевої та 
географічної належності ТНК, зокрема на прикладі 100 найбільших 
компаній. При цьому за даними кодів секторів господарства (FTSE World 
Actuaries Sector Codes) були визначені звичні нам галузі промисловості, 
агробізнесу, транспорту, банківських та інших видів послуг, до сфер 
діяльності яких відносять певні ТНК. При цьому нами були запроваджені 
такі розрахункові показники, як: 

1) середня капіталізація ТНК певної галузі (млн. дол.): 
СКг = Кг / ЧКг , 

де СКг – середня капіталізація ТНК певної галузі, Кг – сумарний показник 
капіталізації ТНК галузі (млн. дол.); ЧКг – число компаній, що відносяться 
до цієї галузі. 

2) середня капіталізація ТНК певної країни (млн. дол.): 
СКк = Кк /ЧКк , 

де СКк – середня капіталізація ТНК певної країни; Кк – сумарний показник 
капіталізації ТНК країни (млн. дол.); ЧКк – число компаній, що відносяться 
до цієї країни. 

3) коефіцієнт капіталізації галузі: 
ККг = ЧГК/ЧГЧ, де 

ККг – коефіцієнт капіталізації галузі; ЧГК – частка галузі в загальній 
капіталізації світу, регіону, країни (%), ЧГЧ – частка галузі в загальному 
числі компаній у світі, регіоні, країні (%). 

4) коефіцієнт капіталізації країни: 
ККк = ЧКК/ЧКЧ, де 

ККк – коефіцієнт капіталізації країни; ЧКК – частка країни в загальній 
капіталізації світу, регіону (%); ЧКЧ – частка країни в загальному числі 
ТНК світу, регіону (%). Географічний розподіл 500 найбільших ТНК світу 
показаний на рис. 1. 

Розподіл 100 найбільших ТНК світу за країнами поданий в табл. 2. 
До найбільших компаній за показником ринкової капіталізації 

належать: у США – «General Electric» ( $ 477 млрд.), у Великій Британії – 
«Vodafone Group» ($ 227 млрд.), в Іспанії – «Telephonica» ( $ 75,5 млрд.), у 
Швейцарії «Novartis» ($ 123, 4 млрд.), у Франції – «Total Fina Elf» ($ 102,9 
млрд.), в Японії – «NTT DoCoMo» ($ 175,4 млрд.), в Італії – «Тelecom 
Italia» ($ 64,6 млрд.), у Німеччині – «DeutscheTelecom» ($ 94,7 млрд.), у 
Швеції – «Ericsson» ($ 90,9 млрд.), у Нідерландах – «Royal Dutch Shell» 
($206,3 млрд.), у Гонконзі (Китай) – «China Mobile Hong  Kong» ($ 102,3 
млрд.), у Фінляндії – «Nokia» ($ 197,5 млрд.), у Канаді – «Nortel Networks» 
($ 113,4 млрд.). 
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Результати дослідження галузевої та географічної структури 100 
найбільших ТНК Європи представлено в табл. 3 та 4.  

Таблиця 2 – Географічний розподіл 100 найбільших ТНК світу, 2005 р. 
 

№  
п/п 

Країни Число 
ТНК  

Капіталізація 
млрд. $ 

Коефіцієнт 
капіталізаці
ї країни 

Середня 
капіталізація 
ТНК,  млрд. $ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

США 
Вел. Британія 
Франція 
Японія 
Швейцарія 
Німеччина 
Італія 
Нідерл./Великобр. 
Гонконг 
Швеція 
Нідерланди 
Іспанія 
Фінляндія 
Канада 

58 
9 
7 
6 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

6727 
1157 
665 
504 
430 
370 
123 
261 
156 
91 
78 
76 
197 
113 

1,07 
1,22 
1,16 
1,5 
1,0 
1,67 
1,0 
-0,5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

116 
129 
95 
84 
86 
74 
61 
130 
78 
91 
78 
76 
197 
113 

Разом 100 10948  109,48 
 

 
Таблиця 3 – Розподіл 100 найбільших ТНК Європи за галузями, 2005 р. 

 
№ 
з/п 

Галузь Число 
ТНК 

Капіталізація 
галузі, $ 
млрд. 

Коефіцієнт 
капіталізації 

галузі 

Середня 
капіталізація 
ТНК, $ млрд. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 
15 
 
16. 
17. 
18. 

Банківсько-фінансовий 
Телекомунікації та ЗМІ 
Страхування 
Комп’ютерна індустрія 
Фармацевтика 
Електротехніка та 
електроніка 
Нафто-газова 
Харчова 
Внутрішня торгівля 
Автомобілебудування 
Добувна 
Хімічна 
Авіакосмічна 
Комунальне 
господарство 
Виробництво 
будматеріалів 
Легка промисловість 
Готелі, ресторани 
Послуги зв’язку 

23 
16 
11 
8 
7 
6 
 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
 
1 
 
1 
1 
1 

942 
925 
544 
476 
602 
246 

 
554 
209 
115 
77 
43 
62 
32 
63 
 

16 
 

30 
23 
1 

0,8 
1,15 
0,9 
1,18 
1,7 
0,8 

 
2,22 
0,8 
0,57 
0,5 
0,4 
0,6 
0,3 
0,6 

 
0,3 

 
0,6 
0,4 
0,4 

41,0 
57,8 
49,5 
59,5 
86,0 
41,0 

 
110,8 
41,8 
28,7 
25,7 
21,5 
31 
16 

31,5 
 

16 
 

30 
23 
23 

Разом 100 4982 1,0 49,82 
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Рис. 1 – Географічний розподіл та ринкова капіталізація (за країнами) 500 

найбільших ТНК світу, 2005. 
 

Як видно з табл. 3 найбільша кількість ТНК Європи концентрується 
в банківсько-фінансовому, телекомунікаційному, медійному та страховому 
бізнесі (50 компаній з 100), хоча їхня частка в загальній капіталізації дещо 
менша (48%). У той же час найбільш потужні за середнім показником 
капіталізації ТНК відносяться до нафто-газової промисловості, 
фармацевтики, комп’ютерної індустрії та телекомунікацій. 

За даними табл. 4 робимо висновок, що 61 ТНК з 100 найбільших 
західноєвропейських зосереджено в трьох країнах – Великій Британії, 
Франції, Німеччині. Вони ж мають і найбільшу концентрацію ринкової 
капіталізації ТНК Європи – 59,1%. Але найпотужніші компанії за 
показником капіталізації – це ТНК Фінляндії (Nokia), Швейцарії (Novartis, 
Nestle) та спільні голландсько-британські. (Royal Dutch Shell, Unilever) 
Саме тому в цих країнах спостерігаються найвищі коефіцієнти 
капіталізації. 

      Глобал 500 Європа: 
Великобританія  40  Фінляндія       2 
Франція               28  Швеція            7 
Німеччина           21  Бельгія            4 
Швейцарія          11  Бельг./Нідерл.1 
Італія                   15  Ірландія          2 
Нідерланди        10   Данія              2  
Нід./Великобр.   3    Норвегія         1 
Іспанія                 6   Португалія     1 
 

ЯПОНІЯ: 
64 

Близький Схід: 
Сауд. Аравія -1 

Азійсько-
Тихоокеанський регіон: 
Гонконг (Китай)       7 
Австралія                  9 
Півд. Корея               4 
Сингапур                  3 
Тайвань                     2 
Індія                          1    

Загалом                     25 

Північна Америка: 
США     -   239 
Канада - 11

Загалом     250 

Латинська Америка: 
Бразилія    -  3 
Мексика    -  1 

Загалом        4 

Африка:

Ринкова капіталізація ($ млрд.) 
США                         10866                 Гонконг (Китай)      272             Мексика         41 
Японія                      1785                    Іспанія                      221             Бельг./Нідерл.39 
Великобританія       1637                   Фінляндія                 212             Ірландія          25 
Франція                    961                     Швеція                      181             Данія               24 
Німеччина               739                      Австрія                     168             Сауд. Аравія   15 

Загалом 154 компанії 



 ~279~

Для порівняння розглянемо галузеву та географічну структуру 100 
найбільших ТНК іншого регіону світу – Латинської Америки. Розподіл цих 
компаній за галузями представлений в табл. 5.  

 
Таблиця 4 – Розподіл 100 найбільших ТНК Європи за країнами, 2005 р. 

 

№ 
з/п 

Країна Число 
ТНК 

Капіталізація 
$ млрд. 

Коефіцієнт 
капіталізації 

країни 

Середня 
капіталізація 
ТНК, $ млрд. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Великобританія 
Франція  
Німеччина 
Італія 
Швейцарія 
Нідерланди 
Іспанія 
Нідерл./Великобр. 
Швеція  
Фінляндія 
Бельгія/Нідерланди 
Бельгія 

25 
19 
17 
9 
9 
7 
5 
3 
3 
1 
1 
1 

1429 
842 
673 
349 
556 
264 
207 
282 
128 
197 
39 
16 

1,15 
0,89 
0,79 
0,79 
1,24 
0,76 
0,83 

- 
0,86 
3,95 

- 
0,32 

57,2 
44,3 
39,6 
38,8 
62 

37,7 
41,4 
92 

42,7 
197 
39,0 
16 

Разом 100 4982 1,0 49,82 
 

Таблиця 5 – Розподіл 100 найбільших ТНК Латинської Америки за галузями, 2005 р. 
 

Галузь Кількість 
компаній 

Капіталізація 
галузі, млн. $ 

Коефіцієнт 
капіталізації 

галузі 

Середня 
капіталізація 
ТНК, млн. $ 

Телекомунікації 20 114101 1,57 5705,1 
Фінансовий сектор 16 62744,4 1,08 3921,5 
Електроенергетика 15 60804,3 1,12 4053,6 
Харчова промисловість 13 40827,6 0,86 3140,6 
Різноманітні 
промислові корпорації 

9 18962,2 0,58 2106,9 

Торгівля 8 20816,6 0,72 2602,1 
Металургія 6 8631,1 0,40 1438,5 
Лісова і деревообробна 
промисловість 

4 7620 0,52 1905,0 

Видобувна 
промисловість 

3 12513,9 1,15 4171,3 

Машинобудування 3 7216,3 0,66 2405,4 
Будівництво і 
конструкційні 
матеріали 

2 8056,4 1,11 4028,2 

Туристичні послуги 1 916,1 0,25 916,1 
Всього 100 363209,9 1,0 3632,1 

 

Як видно, провідні позиції належать чотирьом галузям 
(телекомунікації, фінансовий сектор, електроенергетика та харчова 
промисловість), які зосереджують 64 компанії зі 100 та 76,7% ринкової 
капіталізації регіону. Вони ж (особливо перша і третя) мають і найвищі 
показники середньої капіталізації ТНК, тобто тут сформувались найбільші 
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компанії, а також у видобувній промисловості та в будівництві. Відповідно 
найвищий показник капіталізації галузі мають телекомунікації, видобувна 
та будівельна промисловість, електроенергетика та фінансовий сектор. 

В табл. 6. показаний географічний розподіл 100 найбільших ТНК 
Латинської Америки за країнами. 71% їх числа зосереджено в Бразилії та 
Мексиці, ще 16 компаній в Чилі (разом на ці три країни - 87 ТНК з 100). 
Ще більша їхня питома вага в ринковій капіталізації ТНК цього регіону – 
відповідно 85% (Бразилія, Мексика) та 94,2% (з Чилі). Мексика й Бразилія 
мають й найвищі показники середньої капіталізації ТНК, щоправда на 
третє місце тут виходить Перу. Ці ж дві країни відрізняються найвищим 
коефіцієнтом капіталізації.  

 
Таблиця 6 –  Розподіл 100 найбільших ТНК Латинської Америки за країнами 2005 р. 

 

Країна Кількість 
компаній 

Капіталізація, 
млн. $ 

Коефіцієнт 
капіталізації 

країни 

Середня 
капіталізація ТНК, 

млн. $ 
Бразилія 41 173644,4 1,17 4235,2 
Мексика 30 135088,3 1,24 4502,9 
Чилі 16 33278,5 0,57 2079,9 
Аргентина 9 14663,7 0,45 1629,3 
Венесуела 2 4215,8 0,58 1159,6 
Перу 2 2319,2 0,32 2107,9 
Всього 100 363209,9 1,0 3632,1 

 
Висновки. Суспільно-географічні дослідження процесів 

транснаціоналізації світового господарства передбачають насамперед 
здійснення аналізу галузевої та географічної структури ТНК як у 
глобальному вимірі, так і за окремими регіонами світу. Такий аналіз 
можливий за умови застосування таких розрахункових показників, 
запропонованих автором, як: середня капіталізація ТНК певної галузі; 
середня капіталізація ТНК певної країни; коефіцієнт капіталізації галузі; 
коефіцієнт капіталізації країни. Використання цих показників дає 
можливість виявити, в яких галузях та країнах світу чи регіону 
зосереджуються найпотужніші ТНК, тобто концентруються основні обсяги 
капіталу. У статті подані результати такого аналізу в світовому вимірі, а 
також проведено порівняння галузевої та географічної структури ТНК 
країн Європи та Латинської Америки. Подальші дослідження та розвідки 
передбачають розгляд впливу географічних чинників на теорію та 
практику корпоративної стратегії та стратегічного аналізу в діяльності 
ТНК. 
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Туристична індустрія належить до видів людської діяльності з 

відносно незначним екологічним впливом на природне середовище. 
Зокрема, одна з його галузей – екологічний туризм, що на сьогодні у світі є 
найбільш динамічно зростаючою, при належній організації та правильному 
підході є не тільки економічно вигідною, але й сприяє сталому розвитку 
культурних ландшафтів, збереженню природних багатств, впорядкуванню 
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й розподілу рекреаційного навантаження на природні ландшафти тощо. 
Україна має величезний потенціал розвитку цього напрямку, але його 
популяризація пов’язана зі значними труднощами – не лише 
економічними, політичними, освітніми, а й з інформаційними. Активний 
розвиток екотуризму в традиційно туристичних регіонах країни, таких, як 
Карпати й Крим, призвів до певної недооцінки природно-рекреаційного 
потенціалу в інших регіонах. Подібна ситуація склалася й у Сумській 
області, природні ресурси якої дозволяють розраховувати на те, що 
екологічний туризм може стати тут істотним, хоча й не домінуючим 
сектором економіки. Однак необхідно мати на увазі, що відсутність 
визначних, популяризованих, яскравих історичних пам’яток тисячолітньої 
культури обумовлює особливі вимоги до якості навколишнього 
середовища, яке є не тільки екологічною, але й ресурсною складовою для 
розвитку галузі. Таким чином, питання про розвиток туристичного бізнесу 
тісно пов’язане з проблемою зниження негативного впливу інших видів 
діяльності: вирубки лісів, промислового забруднення, порушення 
ландшафтів тощо [4]. 

Існує цілий ряд об’єктивних причин, що стають на заваді розвитку 
екотуризму в регіоні. Насамперед це відсутність наукових досліджень 
ландшафтно-ресурсного потенціалу території для розвитку галузі. 
Серйозною проблемою є також практично повна непідготовленість 
суспільної свідомості до нових форм економічної діяльності, що 
насамперед пов’язане з недостатньою інформованістю населення й 
відсутністю популяризації цього виду туризму. Слід також відмітити, що 
найближчим часом навряд чи слід чекати на розвиток в регіоні дорогого, 
«елітного» туризму, який вимагає значних капіталовкладень. Між тим 
попит на відпочинок «на природі» поступово зростає насамперед серед 
місцевого населення. Досить поширена думка про те, що «чим далі від 
цивілізації, тим краще», не має нічого спільного з екологічним туризмом, 
розвиток якого потребує певних умов, специфічної інфраструктури. 
(зелений туризм). Приміські території повинні стати тим плацдармом, з 
якого екотуризм почне розвиток у регіонах. Власне відпочинок є критерієм 
для виділення в приміській зоні внутрішньої підзони (місце відпочинку й 
деяких виробництв, ширина не перевищує 10-15км) й зовнішньої підзони 
(включає території багатоденного «осілого» відпочинку, має ширину до 
40 км) [2]. 

Аналіз практичного досвіду дозволяє визначити критерії для 
виділення секторів з найбільш сприятливими умовами для розвитку 
екотуризму. 

Ландшафтна різноманітність місцевості. Власне природне 
середовище, його якість, різноманітність, унікальність й естетична цінність 
є одним з найважливіших критеріїв для визначення територій для 
відпочинку й прокладання маршрутів. При певній невизначеності самого 
поняття екотуризму, першочергову важливість цього критерію 
підкреслюють практично всі дослідники. Привабливим вважається 
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наявність на маршруті або в межах рекреаційної території гідрологічного 
об’єкту: широкий спектр ландшафтних комплексів річкових долин 
найкраще задовольняє рекреаційні потреби. З іншого боку, від 
традиційного туризму екотуризм відрізняється саме орієнтацією на 
природні об’єкти, які є його основною ресурсною базою, і відзначається 
безпосереднім впливом на соціально-економічний розвиток території. 
Екотуризм є такою формою природокористування, що сприяє збереженню 
ландшафтного різноманіття, яке є необхідною умовою стабільності 
довкілля. 

Сприятливий екологічний стан природного середовища є також 
важливим критерієм вибору території потенційно придатної для розвитку 
екотуризму, оскільки окрім пізнавальних, виховних та інших цілей, будь-
який відпочинок передбачає оздоровлення, відновлення фізичних сил 
людини. 

Наявність історичних, археологічних, природних пам’яток може 
значно урізноманітнити відпочинок на природі, зробивши його більш 
змістовним, задовольняючи не тільки фізичні, а й духовні потреби людини. 
Екотуризм не повинен зводитись тільки до «спілкування з дикою 
природою» [1], якщо на рекреаційній території знаходяться об’єкти 
культурно-історичної спадщини. Наразі все більша увага приділяється 
охороні цілісних історико-культурних і природних територіальних 
комплексів, які включають окремі пам’ятники та їхні ансамблі, історично 
характерні типи забудови й об’єкти ландшафтної архітектури, природно-
технічні системи, біоценози, адаптовані до традиційного 
природокористування, інші об’єкти, що демонструють взаємодію й 
взаємообумовленість природних і культурних об’єктів, явищ і феноменів. 
Саме вони й складають один з найскладніших об’єктів історико-культурної 
спадщини, що належить до категорії «культурний ландшафт». Зокрема, в 
якості культурно-ландшафних феноменів розглядаються палацово-паркові 
ансамблі, дворянські садиби, монастирські комплекси тощо. Первісно при 
закладенні цих об’єктів одним з головних критеріїв виступали якість, 
різноманітність, унікальність й естетична цінність природного середовища. 
Інтерес сучасного суспільства до історії взагалі й давньої зокрема свідчить 
про нагальну потребу залучення пам’яток найдавнішої культури до 
туристичних маршрутів. І хоча це вимагає вироблення програми 
консерваційних заходів, створення «археопарків» і «археодромів», це 
сприятиме збереженню їх in situ [3]. Виділення їх як об’єктів екологічного 
туризму сприятиме відновленню, упорядкуванню й збереженню історико-
культурної спадщини регіону.  

Наявність специфічно орієнтованих інфраструктур є однією з 
головних передумов успішного розвитку туристичного бізнесу. Наявність 
надійного транспортного сполучення, доступного медичного 
обслуговування, достатньо комфортних умов пересування маршрутом, 
проживання й відпочинку, ненав’язливий, але якісний сервіс відрізняють 
власне екологічний туризм від «дикого», стихійного відпочинку. Вивчення 
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практичного досвіду розвитку екотуризму в Чернігівській області 
(«Козацьке обійстя» В.Черепа, Ічнянський район) показало, що при 
наявності всіх вищезгаданих критеріїв, саме відсутність регулярного 
транспортного сполучення й фельдшерсько-акушерського пункту в селі 
часто бувають причиною відмови бажаючих відпочити «на природі». 

Інформаційне забезпечення, насичена програма відпочинку. 
Пізнавальний аспект екотуризму охоплює досить широке коло питань. Це 
вимагає від екскурсоводів, інструкторів, керівників груп, власників 
об’єктів агротуризму володіння природознавчою, етнографічною, 
історичною інформацією й уміння її використати для створення найбільш 
привабливих умов відпочинку. Передусім це питання підготовки кадрів 
для туроператорів та туристичних організацій, просвітницької та 
популяризаторської роботи серед населення. 

Відправною територією для розвитку екологічного туризму в 
регіонах повинна стати насамперед приміська зона м.Суми. Очевидно, в 
цьому випадку краще відмовитись від традиційних «кільцьових» 
маршрутів, що намагаються охопити якнайбільше історичних пам’яток, і 
виділити сектори, найбільш сприятливі для розвитку екотуризму, тобто 
території, які відповідають вищеназваним умовам. В Сумській області 
вони розташовані поблизу районних центрів, і власне біля м.Суми. При 
цьому поряд з обласним центром чітко виділяється північно-східний 
сектор. Природні умови в межах 30-кілометрової зони від Сум 
відповідають вимогам: достатньо висока лісистість, складний рельєф, 
широкий спектр ландшафтних комплексів долини р.Псел, наявність 
цікавих географічних об’єктів (геологічні відслонення поблизу с.Могриця, 
Барилівка, джерело біля с.Вакалівщина, заказники Банний Яр, Битицький, 
Вільшанківський), пам’яток садово-паркового мистецтва, маєтків 
(Кияниця, дім-музей А.П.Чехова), археологічних пам’яток (Городище, 
с.Токарі) [6]. Екологічна ситуація у верхній течії Псла (по Сумській 
області) відносно стабільна, тут відсутні великі промислові підприємства 
тощо [5]. Розвинута мережа доріг та близькість населених пунктів й 
обласного центру також є сприятливим фактором для розвитку екотуризму 
на цій території.   Окрім того, організація екотурів для жителів обласного 
центру дозволить знизити рекреаційне навантаження на зелену зону міста, 
«розвантажить» її й сприятиме зменшенню стихійного, «дикого» 
відпочинку, а отже, й пов’язаних з ним негативних наслідків. Оскільки при 
вирішенні завдань збереження й використання історико-культурної 
спадщини, ландшафтного різноманіття головна роль повинна належати 
місцевому населенню, що часто недооцінюється при організації 
відповідних заходів, науково-просвітницька робота й популяризація 
екологічного туризму саме в цьому секторі повинна бути найбільш 
результативною й сприяти розвитку галузі в регіоні. 
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Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміській зоні 

м.суми та Сумського району. Екологічний туризм є відносно новою галуззю 
туристичної індустрії, яка швидко розвивається. В статті обґрунтовується доцільність 
використання приміських територій, які повинні стати тим плацдармом, з якого 
екотуризм почне розвиток у регіонах. Також аналізуються критерії для виділення 
секторів з найбільш сприятливими умовами для розвитку екотуризму. 

Шульга В.П. Перспективы развития экологического туризма в пригородной 
зоне г. Сумы и Сумского района. Экологический туризм является относительно 
новой отраслью туристической индустрии, которая быстро развивается. 
Обосновывается целесообразность использования пригородных территорий, которые 
должны стать плацдармом, с которого экотуризм начнет развитие в регионах. Также 
анализируются критерии для выделения секторов с наиболее благоприятными 
условиями для развития экотуризма. 

Shulga V.P. Perspectives of the tourism industry in Sumy and Sumy region. The 
ecological tourism is a comparatively new branch of the tourism industry. The article shows 
the basis of necessity and usage the country side territories in this sphere. This territory can 
become the basis of the ecological tourism in the region. The article gives the full analysis of 
the criteria of the future tourism development in the region.  

 
 
УДК 551. 4 

Ю.М.Філоненко, І.М Філоненко., В.Б. Слюта  
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

О.О. Комлєв  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНИХ КАНАЛІВ І ВОДОЙМ, 

СПОРУДЖЕНИХ У БАСЕЙНІ РІЧКИ УДАЙ, НА ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, А ТАКОЖ ПРОЦЕСІВ  

ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ 
 

Ключові слова: меліоративні канали, гравітаційні процеси, осушення боліт, 
осипи, обвали, затоплення. 

 
Постановка проблеми. У другій половині ХХ ст. на значних 

територіях колишнього СРСР активно проводились роботи по осушенню 
болотних масивів. До таких регіонів належить і басейн річки Удай, де в 
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результаті масштабних меліоративних робіт було споруджено багато 
водовідвідних каналів і невеликих водосховищ.  

Ці новостворені гідрологічні об’єкти стали причиною зміни 
активності гравітаційних процесів і процесів затоплення та підтоплення, 
тому ґрунтовне дослідження особливостей їх протікання є, без сумніву, 
актуальним і необхідним.  

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення впливу, наявних 
у басейні річки Удай, меліоративних водойм і каналів на  особливості 
протікання гравітаційних процесів і процесів затоплення та підтоплення. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є територія басейну 
річки Удай і наявні в її межах меліоровані землі та діючі меліоративні 
системи. 

Виклад основного матеріалу. Осушувальна меліорація досить 
суттєво впливає на динаміку та особливості протікання гравітаційних 
процесів. В межах більшої частини басейну р. Удай після спорудження  
меліоративних водойм і водовідвідних каналів на їх схилах отримали 
розвиток осипи, обвали та мікрозсуви.  

Меліоративні водойми, ставши причиною виникнення названих 
вище гравітаційних процесів, виявились свого роду «заручниками» їх 
розвитку, адже нині останні мають доволі значний вплив на експлуатацію 
окремих складових меліоративної системи досліджуваної території, що, в 
свою чергу, ускладнює функціонування всієї системи. 

Найбільше ускладнюють експлуатацію каналів мікрозсуви. Вони 
виникають, головним чином, за умови, коли водотривкі шари гірських 
порід залягають близько від поверхні. Це відбувається практично 
одночасно із введенням каналу в експлуатацію. Така картина 
спостерігається на більшій частині наявних тут меліоративних каналів.  

Варто відзначити, що мікрозсуви на каналах (особливо на 
правобережжі нижньої течії Удаю і в басейні Многи) можуть, в окремих 
випадках, мати досить значне простягання (від кількох десятків до кількох 
сотень метрів)). Однак слід зауважити, що висота їх уступу і ширина 
площадки рідко перевищує 20–30 см. Крім каналів, мікрозсуви також 
ускладнюють схили меліоративних водойм. Особливо це стосується таких 
водосховищ як: Журавське (Варвинський р-н), Горобіївське (Варвинський  
р-н), Бубнівщинське (Прилуцький і Пирятинський р-н), Давидівське 
(Пирятинський р-н), Бієвське (Лубенський р-н) та Єнківське (Лубенський 
р-н). Окремі ділянки берегів цих водойм мають терасований вигляд. 
Максимальне значення висоти уступу таких псевдотерас рідко перевищує 
1,5 м, а ширина площадки може досягати 1 м. 

Осипи і обвали на меліоративних каналах зустрічаються значно 
рідше, ніж мікрозсуви. Аналіз функціонування меліоративних водойм від 
моменту спорудження до нинішнього часу дозволяє стверджувати, що 
найбільша кількість осипів і обвалів спостерігалась в перші п’ять років 
після їх введення в дію.  
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Нині ці гравітаційні процеси наявні лише на окремих ділянках 
каналів, що примикають до Удаю в межах лівобережжя його середньої і 
нижньої течії, а також на каналах,  водоприймачами яких є малі річки - 
Перевод, Лисогір, Смош, Руда, Улинка та Утка. Основною причиною 
формування тут осипів і обвалів є яскраво виражена бокова ерозія на 
пригирлових ділянках, внаслідок якої можливе формування практично 
прямовисних схилів. На каналах же, що примикають до Удаю на проміжку 
від витоків річки до міста Прилуки осипи й обвали майже не 
зустрічаються, а якщо й виникають, то головним чином завдяки 
господарській діяльності людини. 

Слід відмітити, що об’єми гірських порід, які беруть участь в 
осипних і обвальних процесах на досліджуваній території дуже незначні, 
тому в даному випадку варто говорити не про обвали, а про мікрообвали. 

Що ж стосується наявності осипів та мікрообвалів на меліоративних 
водоймах, то вони через добру задернованість схилів зустрічаються досить 
рідко. Найчастіше це відбувається на бортах ярів, які виходять на схили 
водойм. Загалом, осипи й мікрообвали в межах досліджуваної території 
мають місце майже виключно на Єнківському, Бієвському, Давидівському, 
Журавському та Горобіївському водосховищах.   

Крім впливу на гравітаційні процеси, меліоративні роботи та 
споруджені в їх результаті водогосподарські об’єкти, значною мірою 
позначилися і на особливостях розвитку процесів підтоплення та 
затоплення.  

Слід зауважити, що перед початком меліоративних робіт було 
проведено спеціальні гідрогеологічні дослідження з метою виявлення 
глибини залягання ґрунтових вод, але комплексного вивчення 
безпосередньо процесів затоплення і підтоплення планом меліоративних 
робіт, на жаль, не було передбачено. Крім того й самі гідрогеологічні 
дослідження були проведені переважно у долині річки Удай і її 
найбільших приток  Смошу, Лисогору, Многи та Переводу. В силу цих 
причин точну площу, на якій згадані процеси мають прояв, визначити дуже 
складно. Зараз можна стверджувати лише те, що до початку проведення 
меліоративних робіт площі, на яких спостерігалися процеси затоплення і 
підтоплення, були більшими, ніж зараз.  

Варто також зауважити, що розміри території, де має місце процес 
затоплення, майже щороку змінюються. Це безпосередньо залежить від 
кількості випадання опадів, їх режиму і, що особливо суттєво, від 
швидкості танення снігового покриву. Протягом останніх двох десятиліть 
ХХ ст. і на початку ХХІ ст. в басейні Удаю має місце ситуація, характерна 
практично для всієї Лівобережної України – стабільне скорочення площі 
затоплення. Причиною цього є низький рівень води під час водопілля, а 
інколи й цілковита його відсутність; наявність осушувальних каналів, що 
відводять значні об’єми води. Крім того, останнім часом в межах 
досліджуваної території спостерігається співпадання районів прояву 
затоплення і підтоплення.  
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Якщо ж говорити про поширення в басейні Удаю власне процесу 
підтоплення більш детально, то очевидним є той факт, що він значною 
мірою залежить від глибини залягання рівня ґрунтових вод та 
геоморфологічної будови. Тому, найбільш зручно цей процес розглядати в 
межах окремих, відмінних за морфологічними ознаками регіонів. 

У басейні річки Удай, що належить до гідрологічної провінції ДДЗ, 
для якої характерна досить складна гідромеліоративна ситуація, таких 
регіонів (підпровінцій) три: 1) схил лесової акумулятивної рівнини, 
розвинутої на пліоценовій основі; 2) долина річки Удай; 3) схил терасової 
рівнини Дніпра (IV  тераса Дніпра). 

Слід відзначити, що вказані підпровінції відрізняються не лише за 
геологічними та морфологічними ознаками, а й мають різний рівень 
залягання ґрунтових вод. Крім того, неоднаковим є й рівень залягання 
ґрунтових вод у межах самих підпровінцій, тому саме його аналіз дозволяє 
виділити площі, охоплені процесом  підтоплення.  

Перша підпровінція включає правий і лівий береги у середній і 
частково нижній течії Удаю. Ґрунтові води тут залягають на глибині 1,5-8 
м у межах заплави і нижче 8 м на решті території.  

В межах цієї підпровінції процес підтоплення до спорудження 
меліоративної системи охоплював невеликі території, а нині має прояви  
лише на окремих дуже незначних ділянках. Такі ділянки зустрічаються в 
нижній течії Смошу та у верхній течії Лисогору (село Болотниця 
Талалаївського р-ну).  

Друга підпровінція являє собою широку, добре вироблену долину 
річки Удай з широкою (3-8 км) і, майже по всій протяжності, заболоченою 
заплавою. Тут за рівнем залягання ґрунтових вод виділяються болота         
(0-0,7м), заболочені землі (0-0,7м) і тимчасово перезволожені землі (0,7-
1,5м).  

Для цієї підпровінції характерні найбільш масштабні прояви процесу 
підтоплення в межах території басейну річки Удай. Ділянки, що 
безпосередньо прилягають до русла річки, навіть не дивлячись на 
наявність водовідвідних меліоративних каналів, є постійно підтопленими. 
Це смуга вздовж русла, яка має ширину 0,5-0,7 км. Території ж, що 
розміщуються далі, до 1,5 км, знаходяться під загрозою підтоплення.  

Варто також зазначити, що меліоративні канали мають тут високий 
показник замуленості. Вони слабо відводять воду, а місцями стають 
осередками повторного заболочення. Це не лише не знижує можливість 
підтоплення, а й інколи сприяє йому. 

Максимальних показників процес підтоплення в долині Удаю 
досягає в період з другої половини березня до початку червня. Це свідчить 
про те, що він перебуває у прямій залежності від величини снігового 
покриву, режиму його танення та характеру протікання водопілля.  

Найбільші площі підтоплення спостерігаються в Ічнянському, 
Прилуцькому та Лубенському районах. Наявні вони і на території 
Варвинського району, але в значно менших розмірах. Слід відзначити, що 
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на Варвинщині не останню роль у підтопленні території відіграють 
меліоративні водойми, особливо Журавське водосховище.  

Третя підпровінція (схил терасової рівнини Дніпра) територіально 
приурочена до правого й лівого берегів, переважно у верхній і частково 
нижній течії Удаю. Поверхня тут помірно еродована ярами і балками, а 
глибина залягання ґрунтових вод коливається від 1,5 до 3 м.  

Підтоплення в даній підпровінції постійно фіксується лише у верхній 
течії р. Удаю на території Ічнянського району. В нижній течії воно 
можливе в районах Бубнівського і Давидівського водосховищ (долина 
річки Руда, Прилуцький і Пирятинський райони). 

Загалом на території всіх трьох підпровінцій після спорудження 
меліоративних каналів і водойм  площі підтоплення суттєво скоротилися. 
Це сталося завдяки тому, що осушувальна система, особливо в перші роки 
свого функціонування, знизила рівень ґрунтових вод у межах заплави на 
1,5-2 м ( в окремих місцях цей показник був більшим). Одночасно зі 
зниженням рівня залягання ґрунтових вод у заплаві відбулося й зниження 
їх рівня на всіх прилеглих до масиву осушення суходільних землях у смузі 
від 0,5 до 1,5 км в середньому на 1,5-2 м.  

Зараз цей показник, не лише завдяки меліорації, а через скорочення 
часу  водопілля, постійно зростає, а його величина зазнає коливань в 
залежності від віддаленості від болотних масивів. 

Висновки.  Осушувальні роботи, що проводились у басейні річки 
Удай, і споруджені в їх результаті меліоративні канали та водосховища 
серйозно позначилися на особливостях протікання гравітаційних процесів і 
процесів  затоплення та підтоплення. Так, до гравітаційних процесів, 
динаміка і місце прояву яких змінилися завдяки проведенню 
меліоративних робіт, належать зсуви, осипи та обвали. Процеси ж 
затоплення і підтоплення, що завжди залежали від природних факторів 
(рівень ґрунтових вод, кількість опадів, висота водопілля та ін.) і майже 
постійно змінювали свою площу, нині, не в останню чергу завдяки 
наявності меліоративних каналів і водойм, значно скоротили свої площі і 
практично співпадають за територіями свого прояву. 
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Прогноз развития географической среды является на сегодняшний 
день одной из самых сложных задач, требующей тщательного 
исследования динамики и эволюции отдельных ее компонентов. Среди 
таких объектов наиболее важными и сложными для изучения являются 
почвы. Изучению эволюции почв посвятили свои работы многие 
исследователи, как классики почвоведения – В.В. Докучаев (1899), Г. 
Иенни (1948), В.А. Ковда (1973), так и современные ученые – 
В.О. Таргульян (1982), Ф.Н. Лисецкий (2005), А.Л Александровский (2006) 
и др., которые подошли к изучению динамики почвенных свойств с учётом 
временного фактора. Почвенно-хронологические исследования имеют 
большое теоретическое и практическое значение. Только на основе 
познания истории развития почв, изучения скорости их образования и 
эволюции можно получить целостное представление о развитии 
почвенного покрова и ландшафтов, экологическом состоянии процессов их 
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трансформации в результате антропогенного воздействия, а в некоторых 
случаях и восстановления. 

Цель статьи – анализ почвообразующего потенциала территории 
посредством оценки скорости почвообразования в естественных 
ландшафтах Крымского Присивашья в целом  и в частности на территории  
Перекопского перешейка. Задачи: раскрыть роль почвенно-
хронологических исследований для решения проблем генетического 
почвоведения и оценки скорости почвообразования; на основании данных 
по формированию гумусового горизонта во времени провести 
математическое моделирование процесса восстановления почв в 
естественных ландшафтах исследуемой территории. 

Методологической основой исследований стал метод построения 
хронологических рядов почв. Это метод в последнее время получил 
достаточно широкое распространении при проведении почвенно-
генетических исследований [3]. Наиболее известен метод дневных 
хронорядов, при  использовании которого изучаются почвы, 
сформированные на разновременных участках в сходных условиях 
почвообразования, которые и образуют хроноряд генетически однородных 
почв. С целью моделирования процессов функционирования и 
восстановления почв в современных естественных условиях почвы на 
различных стадиях деградации и восстановления можно представить как 
разновозрастные системы, которые при функционировании приобретают 
свойства аналогичных разновозрастных объектов. 

Почвенно-хронологические исследования проводились на севере 
Крымского полуострова, в самой узкой части Перекопского перешейка 
(Истм по Страбону, Ор-Богази (тюрк., проход со рвом), Хад-Богази, 
Багита, Цухала (Зухало), у генеуэзцев), шириной всего 8 км, который 
разделяет мелководный Перекопский залив (часть Каркинитского залива) и 
Западный Сиваш (Кугаранская засуха). Западная часть Кугаранской засухи 
между полуостровами Литовский и Ад отделена дамбой и превращена в 
водоем – кислотонакопитель ПО «Титан». Вблизи района исследования 
расположены населенные пункты с. Перекоп и г. Армянск.  

Рельеф территории характеризуется равнинностью: здесь сочетаются 
широкие плоские плакоры и разделяющие их неглубокие, с пологими 
склонами балки, а абсолютные отметки составляют 15-22 м. В 
геологическом строении этой территории принимает участие мощная (до 
20-25 м) толща четвертичных лессовидных суглинков, а на побережье – 
маломощные лиманно-морские песчано-илистые отложения. Климат 
территории недостаточно влажный, с теплым летом и умеренно мягкой 
зимой. Средняя температура февраля -3.2°С, июля 23.8°С, сумма активных 
температур более 10° составляет около 3400-3500. Годовая сумма осадков 
314 мм (м\с Армянск), причем, как и в пределах всего Западного 
Присивашья летний максимум здесь, в отличие от большей части 
равнинного Крыма, выражен не так четко: отношение летних (III-VIII) и 
(II-IX) зимних осадков составляет 1.12; основная часть осадков выпадает в 
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виде ливней [10]. Подобная засушливость климата обусловила 
распространение в северной части Перекопского перешейка сухих 
(пустынных) полынно-типчаково-ковыльных и полынно-житняковых 
степей как зонального типа растительности, характерной особенностью 
которых является изреженность травостоя и значительное участие в их 
сложении полыни крымской (Artemisia taurica) [2, 15]. Однако в результате 
значительного антропогенного пресса – вооруженных действий, 
существования в различные исторические этапы населенных пунктов 
(«Старый Перекоп», «Новый Перекоп», с. Щемиловка), выпаса, распашки 
– растительный покров в значительной степени преобразован. В настоящее 
время здесь распространены ассоциации из полыни крымской, житняка 
гребневидного, пырея, ячменя мышиного. На земляных сооружениях 
Перекопского вала и рва, крепости Ор-Капу в распределении 
растительного покрова (обильность, видовой состав, проективное 
покрытие) четко проявляются экспозиционные различия. Сочетание 
факторов почвообразования определило преобладание в Присивашье 
темно-каштановых почв как зонального типа, которые на исследуемой 
территории вследствие засоленности грунтов характеризуются слабой и 
средней солонцеватостью. Вблизи берегов они сменяются лугово-
каштановыми солонцеватыми почвами, солонцами лугово-степными и 
солончаками [6, 9]. 

Территория исследования является одной из самых насыщенных 
историческими событиями в степном Крыму местностью, из-за чего 
наличие разновременных техногенных почвообразующих пород 
представляет прекрасный материал для почвенно-хронологических 
исследований. Эта же причина вызывает определенные проблемы в 
датировке отложений. Наиболее древним и интересным историческим 
объектом здесь является Перекопский (Турецкий) вал, пересекающий 
перешеек в самой узкой его части. Глубина рва до 10 м, ширина до 20 м, 
высота возвышающегося над ним вала достигает 10 м. Наиболее 
вероятным временем строительства вала является II в. до н.э. – время 
расцвета позднескифского государства в правление царя Скилура и сына 
его Палака. После падения скифского государства ров пришел в 
запустение, и как указывает византийский император Константин 
Багрянородный (Х в.), он был занесен землей и зарос густым лесом. 
Вторично вал и перекопские укрепления были восстановлены после 
захвата Крымского полуострова Османской империей в 1532-1551 гг. В 
результате этого северная сторона вала и южная рва были одеты тесанным 
известняком, по всей длине рва были построены семь башен, а в восточной 
части – возведена мощная крепость Ор-Капу (Ферк-Кермен, Перекоп). 
Одновременно с крепостью, возникло вокруг него поселение - посад, 
«Старый Перекоп», гибель которого связана со штурмом перекопских 
укреплений русской армией под командованием Б.К. Миниха в 1736 г. 
Окончательно крепость потеряла свое значение в 1835 г., после чего ее 
укрепленные каменные стены были разобраны местными жителями. В 
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дальнейшем северо-западнее крепости, на северной стороне рва был 
основан город «Новый перекоп», позднее ставший уездным центром 
Таврической губернии [12].  

Множество исторических событий на Перекопе связано с периодами 
гражданкой и Великой Отечественной войн, когда самая узкая часть 
перешейка служила важнейшим рубежом на пути в Крым. В Гражданскую 
войну штурмы укреплений отмечались в марте-апреле 1919 г. – красными, 
июне 1919 г. – белыми (А.И. Деникин), феврале-марте 1920 г. – красными. 
Перед решающим штурмом вала красными 7-9 ноября 1920 г. вал был 
основательно укреплен (в том числе за счет разбора каменных построек 
Перекопа), и к северу от него вырыта линия окопов. В Великую 
Отечественную войну драматические события на Перекопе связаны с 
оборонительными боями сентября 1941 г., перед которыми линия 
укреплений была усилена, в т.ч. на вале были возведены несколько ДОТов. 
Освободительные бои осени 1943 г. связаны с т.н. «Армянским 
плацдармом» с южной стороны рва. В это время советскими войсками 
были построены новые и углублены старые окопы, устроены ходы 
сообщения («усы») [12, 13].  

В 1963 г. линию Перекопского рва пересекло русло Северо-
Крымского канала. Его ширина достигает здесь 80 м, глубина – 6 м. Русло 
канала в настоящее время – земляное, с двух сторон ограничено 
искусственными насыпями с редкой древесной и травянистой 
растительностью. 

Для почвенно-хронологических исследований были использованы 
следующие объекты, которые имеют более-менее точную датировку 
начала процессов почвообразования: 

– крепость Ор-Капу, земляная насыпь (1835 г.);оборонительная 
башня на берегу Каркинитского залива (1835 г.); 

– развалины складов на территории крепости, построенных в период 
Крымской войны (1854-55 гг.); 

– остатки ДОТа на берегу Каркинитского залива (1941 г.); 
– отвалы окопов «Армянского плацдарма» с южной стороны 

крепости Ор-Капу (1943 г.); 
– насыпь Северо-Крымского канала (1963 г.). 
Однородность фактов почвообразования сухо-степной зоны Крыма 

позволяет распространить данные наших исследований на всю эту 
территорию. 

Исследование морфологического строения профиля позволяет 
выделить два сценария почвообразования: формирование почв на рыхлом 
субстрате, которым является лессовидный суглинок и на твердых горных 
породах (почвы, сформированные на остатках стен крепости и на 
поверхности разрушенного дота). На почвообразующих породах, 
состоящих из лессовидных суглинков, формируются почвы с большей 
мощностью гумусового горизонта, что можно объяснить наличием в них 
первичного плодородия. Для формирования почвы на твердых субстратах, 
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среде необходима дополнительная энергия, затрачиваемая на процессы 
выветривания почвообразующих пород [7]. 

Данные почвенно-хронологических исследований на анализируемой 
территории позволяют перейти к процессам математического 
моделирования. Для исследования процессов почвообразования нами была 
построена модель формирования гумусового горизонта почв во времени. 
Формирование гумусового горизонта почв на ранних этапах 
почвообразования происходит согласно модели предложенной Ф.Н. 
Лисецким [4]: 

Н = Нпр* ехр(-ехр(а+λТ)),                                            (1) 
где Н – мощность гумусового горизонта почв, мм; Нпр – предельная 
мощность гумусового горизонта, мм; а – константа, характеризующая 
начальные условия почвообразования;  λ – коэффициент, 
характеризующий биоклиматические особенности почвообразования; Т – 
время почвообразования, годы. 

Для территории Крымского Присивашья модель (1) принимает вид: 
Н=160*eхр(-eхр(0,98-0,02*Т))                                    (2) 

Модель имеет высокие статистические показатели тесноты связи 
параметров: коэффициент множественной корреляции равняется 0,84, 
коэффициент детерминации – 71,0 %. Графическая интерпретация модели 
представлена на рис 1. 
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Рис. 1 – Модель формирования мощности гумусового горизонта (Н, мм) 
темно-каштановых почв Крымского Присивашья во времени. 

 
Продифференцировав уравнение (2) по dt=1 определим скорости 

почвообразования (V, мм/год) для разновременных почв, сформированных 
в условиях Крымского Присивашья. Данные представим на рис. 2 

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что в условиях 
Крымского Присивашья на начальных этапах формирования почвы от 10 
до 50 лет скорости почвообразования достигают максимальных значений 
0.8–1.2 мм/год. В последующем темпы формирования гумусового 
горизонта значительно снижаются от 0.8 через 100 лет от начала почво- 
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Рис. 2 – Изменение скорости почвообразования (V, мм/год) темно-

каштановых почв во времени на территории Крымского Присивашья 
 

образования до 0.02 мм/год через 200 лет. При применении метода 
аналогий данный факт дает возможность утверждать, что на ранних этапах 
почвообразования в естественных условиях возможно очень быстрое 
восстановление нарушенных почв и ландшафтов, в том числе при их 
деградации в результате чрезмерной эксплуатации при 
сельскохозяйственном производстве (эрозионный смыв, дегумификация), а 
также при рекультивации отвалов отработанных месторождений. Но для 
этого необходимо вывести эти участки из антропогенной эксплуатации. 

Выводы. 1. Использование исторических сведений об особенностях 
функционирования естественных ландшафтов дает возможность 
проводить уникальные почвенно-хронологические исследования. 2. 
Процессы формирования гумусового горизонта даже на локальном уровне 
достаточно точно описываются с помощью математических моделей. 3. 
Используя данные, полученные с помощью методов почвенно-
хронологических исследований и аналогии, можно утверждать, что на 
начальных стадиях почвообразования формирование гумусового горизонта 
в условиях Крымского Присивашья проходит наиболее интенсивно с 
активизацией всех факторов почвообразования. 
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Ергiна О.I., Михайлов В.А. Процеси динаміки і самовідтворювання грунтів в 

ландшафтах Кримського Присивашшя. У статті наведені результати дослідження 
грунтоутворюючого потенціалу в ландшафтах Кримського Присивашшя (на прикладі 
північної частини Перекопського  перешийка). На основі методу денних хронологічних 
рядів грунтів побудована математична модель формування гумусового горизонту, 
визначені швидкості грунтоутворення для різночасних грунтів. 

Ергина Е.И., Михайлов В.А. Процессы динамики и  самовоспроизводства 
почв в ландшафтах  Крымского Присивашья. В статье приведены результаты 
исследования почвообразующего потенциала в ландшафтах Крымского Присивашья 
(на примере северной части Перекопского  перешейка). На основе метода дневных 
хронологических рядов почв построена математическая модель формирования 
гумусового горизонта, определены скорости почвообразования для разновременных 
почв.  

Ergina E.I., Mykhailov V.A. Processes of dynamics and self-reproduction of soils 
in landscapes of Crimean Sivash bay area. In article the results of research soil-forming 
potential in landscapes of Crimean Sivash bay area (on an example of northern part of the 
Rekopsky isthmus) are resulted. On the basis of a method of day chronological numbers of 
soils the mathematical model of formation humus horizon is constructed, speeds of soil 
formation for soils of various age are defined. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими 

програмами чи практичними завданнями. Одним з основних завдань, які 
покладаються на регіональні ландшафтні парки, згідно чинного 
законодавства, є створення умов для ефективного туризму, відпочинку та 
інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням 
режиму охорони заповідних природних комплексів. Розміщення РЛП 
„Дніпровські острови” в межах великого міста одночасно полегшує 
(існування високого рекреаційного попиту) та ускладнює (значний 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3658248_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1060131_1_2
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антропогенний тиск на екосиcтеми) виконання цього завдання. Тому 
оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреації в межах цього 
об’єкту природно-заповідного фонду є важливим та актуальним. 

Ціль статті. Визначити сучасний стан розвитку рекреації, 
необхідність впорядкування та перспективні можливості розширення 
туристсько-рекреаційної діяльності в межах РЛП „Дніпровські острови”. 

Основна частина. Регіональний ландшафтний парк “Дніпровські 
острови” розміщується на островах р. Дніпро, що потрапляють до складу 
земель м. Київ в межах Оболонського, Деснянського, Дніпровського, 
Печерського та Голосіївського районів. Розташування у руслі Дніпра 
обумовлює витягнуту (з півночі на південь) конфігурацію парку. Загальна 
площа парку (перша черга створення) складає 1214,99 га [1]. РЛП 
“Дніпровські острови” являє собою сукупність відокремлених територій, 
основами яких стали 34 острови та їх частини . 

Аналіз рекреаційних та лікувальних ресурсів базується на 
характеристиці природних та історико-культурних ресурсів, а також 
відповідної інфраструктури. Обсяг всіх цих компонентів на території РЛП 
“Дніпровські острови” дозволяє говорити про сприятливі умови для 
короткочасного, а також – певні можливості для довгострокового 
відпочинку. 

Найважливішими факторами, які слід враховувати при виявленні 
рекреаційної цінності природних умов території, є рельєф, клімат, водна 
характеристика, рослинний світ, ландшафти. Вони впливають на пейзажну 
оцінку, визначають види рекреаційної діяльності. Острівне положення 
парку та наявність значного водного об’єкту (Дніпра) гарантують високу 
пейзажну оцінку та природно-рекреаційну цінність території (навіть при 
деякій монотонності рельєфу, деревної рослинності та ландшафтів; 
порівняно незначної залісненості території; відсутності великих грибних та 
ягідних угідь). 

Територія парку належить до області помірно-континентального 
клімату з фоновим мікрокліматичним впливом великого індустріального 
міста. В цілому природні кліматичні ресурси сприятливі для організації як 
літніх видів відпочинку, так і зимових видів рекреації. При цьому слід 
зазначити, що характер інших природно-рекреаційних ресурсів обумовлює 
сезонну (тепла частина року) рекреаційну спеціалізацію. 

В межах території РЛП „Дніпровські острови” відсутні визначні 
історико-культурні пам’ятки, хоча майже вся територія парку має 
історичну цінність і відображає певні етапи розвитку та розширення 
багатовікового міста. Острів Ольгин у історичних джерелах згадується як 
місце княжої риболовлі часів Київської Русі; вважається, що острів 
Козачий був одним з центрів будівництва козацьких чайок; Венеціанський 
острів має досить яскраву топонімічну історію, острів Жуків острів 
входить до Поясу бойової слави міста-героя Києва і т.д. 

Рекреаційні території на Дніпровських островах стають сполучними 
ланками ядра загальноміського центру, що складається на двох берегах 
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Дніпра, і визначають його інтегральний багатопрофільний унікальний 
характер. В ієрархії містобудівної значимості територій масового 
відпочинку гідропарки на Дніпровських островах мають найвищі значення 
рекреаційної якості і показники потужності рекреаційного потенціалу. 

Острови Венеціанський та Долобецький являють собою 
багатофункціональні гідропаркові території і формують основну 
рекреаційну вісь РЛП. При цьому острів Венеціанський має найбільш 
різноманітну та розвинуту рекреаційно-туристську структуру (атракціони, 
розваги, видовища). 

Гідропарк імені 50-річчя Жовтня споруджено у 1965-68 рр. займає 
площу 365 га. Розташований на Венеціанському острові, на місці 
Передмостової слобідки, спаленої німецькими окупантами у 1943 р. На 
території Гідропарку впорядковані пляжі, спортивні майданчики, "Зелений 
театр"; збудовано ресторани, атракціони та інші елементи туристко-
рекреаційної інфраструктури. Розважальні споруди зони відпочинку 
постійно міняються, що заважає ретельно простежити їхню історію. 

За Концепцією (передпроектні пропозиції) розвитку Гідропарку 
(острови Долобецький та Венеціанський) в межах цих островів 
передбачається створення 5-ти функціональних зон з відповідними 
елементами їх облаштування [3]: 

- зона культурно-масових заходів і видовищ (площа масових гулянь, 
ресторани, кафе, дискотеки, піццерії, шашличні, сезонні буфети, 
громадські туалети та ін.); 

- зона тихого відпочинку та прогулянок (альтанки, веранди, сезонні 
буфети, майданчики відпочинку); 

- зона розваг та атракціонів (комплекс атракціонів, естрадно-
танцювальний майданчик, кафе, буфети, громадські туалети); 

- зона відпочинку дітей (павільйон дитячого дозвілля, дитячі гральні 
майданчики, дитяче кафе, громадські туалети); 

- фізкультурно-спортивна зона (комплекс спортмайданчиків, 
велосипедна та лижна траси, танцювально-спортивний комплекс, 
відновлювальний центр, човнова станція з пунктом прокату, кафе сезонні 
буфети, громадські туалети); 

- зона відпочинку на пляжі та розваг біля води (пункти прокати 
пляжного та спортивного інвентарю, гардероби та камери схову, гральні 
майданчики для пляжного волейболу та футболу, кафе, сезонні буфети, 
човнова станція з пунктом прокату, громадські туалети). 

За вказаним вище проектом також передбачається, що одночасна 
кількість відпочиваючих у літній день пік становитиме на Долобецькому 
острові 91,4 тис. чол.; на Венеціанському – 104,6 тис. чол. В зимовий день 
найбільша кількість відвідувачів прогнозується відповідно 18,3 тис. чол. та 
20,9 тис. чол. Для Долобецького острова за цим проектом рекреаційне 
навантаження становить 780 чол./га, для Венеціанського – 600 чол./га. 
Зазначається, що ці показники у 2,5-3 рази перевищують ємність в межах 
паркової території островів. Для збереження та покращення природно-
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рекреаційних якостей паркових ділянок пропонуються інженерна та 
ландшафтна реконструкція. При цьому передбачається збільшення площ 
пляжів до 32,0 га на Долобецькому та 39,0 га на Венеціанському островах. 

Найбільш розвинутою системою установ масового відпочинку 
характеризується північна частина острова Венеціанського [4]. 
Продовженням цієї системи є південь та південний захід о. Долобецького, 
що з’єднується з Венеціанським мостом. Тут розміщуються атракціони 
(каруселі, тири, акваатракціони), спортмайданчики (пляжний футбол та 
волейбол, бадмінтон, теніс (в т.ч. настільний), пейнтбол та ін.), кафе, бари, 
ресторани, дискотеки, облаштовані пляжі (Сан-Сіті, Золотий, Молодіжний, 
Венеція, Дитячий та ін.), надаються послуги для розваг на воді та 
екстремальних видів відпочинку (прокат водних пересувних засобів, 
джампінг та ін.), облаштовані місця для тихого відпочинку і т.д. Схожі, але 
в значно меншому обсязі, рекреаційні функції виконує частина о. Жуків, 
що включена в межи парку рішенням Київради, де розміщується пляж 
„Київська рив’єра” та кілька розважальних установ. Довжина пляжів на 
Венеціанському острові складає 1426 м, на Долобецькому 976 м, на 
Жуковому – біля 800 м. 

Інші значні за розмірами острови (Ольгин, Козачий, частина 
Муромця, що розташована в межах РЛП, Лопуховатий, а також Дикий) 
мають іншу рекреаційну спеціалізацію, що характеризується 
регламентованими видами пізнавального тихого відпочинку та 
екологічного туризму. Також ці острови в даний час використовуються для 
рибної ловлі, а острів Муромець влітку стає місцем масового 
нерегульованого відпочинку на „диких” пляжах, збору грибів (головним 
чином, у невеликих дубових гаях), ягід (суниця) та, особливо, лікарських 
рослин. 

Оболонські острови (14,77 га, 0,59 га, 0,05 га), острів Деснянського 
району (17,43 га), острів північніше острова Водників (6,77 га), острів між 
о-вами Диким та Ольжиним (9,19) та острів Великий (36,3 га) можуть 
виконувати роль місць для пікніків, обмеженої рибної ловлі, а також – 
відпочинку з наметами та „робінзоніад”. Слід зазначити, що ці види 
відпочинку повинні відбуватись у спеціально облаштованих місцях (для 
наметів та вогнищ) та із встановленою кількістю відпочиваючих. 

Окрім природних, історико-культурних ресурсів та інфраструктури, 
оцінка рекреаційного потенціалу території визначається також набором 
видів відпочинку, у яких може бути задіяні всі перелічені ресурси і 
територія островів в цілому. Слід зазначити, що в межах парку 
здійснюється, головним чином, короткочасний відпочинок (менше 1-ї 
доби). 

Отже, в межах парку та на прилеглих територіях (при використанні 
рекреаційно-туристських ресурсів РЛП) можуть здійснюватись наступні 
групи видів рекреаційно-туристської діяльності [4]: 

1. Прогулянково-естетична та оздоровча: прогулянки пішохідні, 
лижні, велопрогулянки; прогулянки по воді на човнах, катерах, 
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теплоходах, при яких територіальні одиниці РЛП виступають у якості 
об’єктів показу). 

2. Пізнавальна: природознавчі екскурсії з використанням 
екологічних стежок на окремі унікальні природні об’єкти, на різноманітні 
типи ландшафтів, спостереження за природними об’єктами в 
екскурсійному режимі, водні екскурсії та ін. 

3. Соціально-розважальна: пікніки, дискотеки, вечірки, святкування 
ювілеїв, „червоних дат” та ін. 

4. Спортивна: спортивні ігри – пляжний футбол, пляжний волейбол, 
бадмінтон, теніс, настільний теніс, катання на водних лижах, скутерах, 
пейнтбол та ін. 

5. Відпочинок поблизу водойм: сонячні повітряні ванни, купання 
тощо. 

6. Відпочинок за інтересами (хоббі, захоплення): фотографування 
природних об’єктів та явищ, рибна ловля, джампінг, дайвінг, 
„робінзоніади”, яхтінг, вінд-серфінг та ін. 

7. Промислово-збиральницька: збір грибів, ягід, лікарських рослин. 
8. Комплексний відпочинок. 
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 

Таким чином, РЛП “Дніпровські острови” має високу пейзажну оцінку та 
природно-рекреаційну цінність території. Аналіз рекреаційних та 
лікувальних ресурсів засвідчив сприятливі умови для короткочасного, а 
також – певні можливості для довгострокового відпочинку. Основну 
рекреаційну вісь РЛП формують острови Венеціанський та Долобецький. 
В межах парку та на прилеглих територіях можуть здійснюватись наступні 
групи видів рекреаційно-туристської діяльності: прогулянково-естетична 
та оздоровча, пізнавальна, соціально-розважальна, спортивна, відпочинок 
поблизу водойм та за інтересами, промислово-збиральницька та ін.  

Перспективним напрямком є дослідження туристсько-рекреаційного 
потенціалу Труханового острова, який не ввійшов до складу РЛП 
“Дніпровські острови”, але в його межах планується організувати РЛП 
«Труханів острів».  
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Постановка проблеми. На сьогодні ландшафтознавство є доволі 
розвиненим науковим напрямком, який територіально диференціюється на 
дослідження ландшафтних систем суходолу (рівнинне та гірське 
ландшафтознавство) і акваторій (шквальне ландшафтознавство). Тут 
детально розроблені загальні закономірності просторово-часового 
функціонування ландшафтних систем та методи їх картографування. 
Ґрунтуються вони на добре розробленій морфології суходільних і 
шквальних ландшафтів. 

Щодо чисельних підземних порожнин, насамперед карстового 
походження, то тут відсутні практично будь-які ландшафтознавчі 
напрацювання. Питання полягає насамперед у визначені наявності 
подібних ландшафтознавчих утворень і головне дослідження їх 
морфологічної структури. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання наявності, а 
не те, щоб обговорення морфологічної структури, підземних ландшафтних 
систем практично в науковій літературі до сьогодні не обговорювали. 
Тому таке завдання має певні методичні й теоретичні труднощі. Та 
загально географічні (швидше краєзнавчі) напрацювання щодо підземних 
порожнин загалом і Тернопільщини зокрема є чисельними [1–8, 13]. 
Порівняння досліджень в інших регіонах [9–12] свідчать про існування 
загальних закономірностей формування складних печерних систем. 

Насамперед необхідно розв’язати питання: чи загалом існують ці 
підземні ландшафтні системи. 



 ~302~

Загально відомо, що для повноцінного утворення природних 
територіальних комплексів (ландшафтних систем) необхідно насамперед 
наявність п’яти ландшафтоформуючих компонентів: літогенної основи, 
вод, атмосферної складової, рослинного і тваринного світу. 

У печерних порожнинах Поділля всі ці компоненти є [14–25]. 
Друга необхідна вимога – наявність просторової різноманітності цих 

компонентів. Вона також у печерах спостерігається в повному обсязі. 
Тим самим, перше питання – чи взагалі існують печерні ландшафтні 

системи – вирішується ствердно. 
Щодо їхньої морфологічної будови, то тут наші напрацювання 

становлять лише попереднє дослідження, але на які можна орієнтуватися. 
Насамперед зауважимо, що підземні ландшафтні системи тісно 

взаємопов’язані з наземними, від яких вони одержують вологу і матеріал 
заповнювачів. 

Основні результати. Загалом Подільський карстовий регіон (який у 
фізико-географічному поділі можна трактувати як регіональну фізико-
географічну одиницю рангу ландшафт) поділяється на п’ять карстових 
районів: Кременецький, Товтровий, Центрально-Подільський, Західно-
Опільський та Придністровський, які є можливість трактувати як 
ландшафтні місцевості. Місця входів у печерні комплекси представлені, 
зазвичай карстовими лійками у декілька десятків метрів, що у діаметрі 
цілком відповідає ландшафтному рівню урочищ. Така загальна наземна 
ландшафтна ситуація над підземними системами. 

Підземний ландшафтний комплекс чітко пов’язаний з 
морфологічною структурою печер. 

Насамперед необхідно визначитися, до якої морфологічної одиниці 
належать власне самі печери, як цілісні ландшафтні об’єкти. 

Якби вони просторово не виходили за межі поверхневих урочищ, не 
було б проблем – їх можна було трактувати як єдині з наземними 
ландшафтні системи з потужною ускладненою підземною частиною. Та 
печерні системи просторово часто охоплюють значну частину цілого 
наземного карстового району. В такому разі найбільш ймовірно їх також 
трактувати як підземні ландшафтні місцевості, за наявності відповідної 
внутрішньої ландшафтної структури. Тим самим підземні ландшафтні 
місцевості – це генетично сформований карстовими процесами 
підземний природний територіальний комплекс складений просторово 
і функціонально взаємопов’язаними підземними стріями, складними і 
простими урочищами, а також їхніми ландшафтними складовими. 
Прикладом підземної ландшафтної місцевості можуть послуговувати 
печерні системи Млинки або Кришталевої (Рис. 1). 
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Рис.  –  Схема карстових районів Тернопільщини [15] 
Печери: 1 – Оптимістична; 2 – Озерна; 3 – Кришталева; 4 – Вертеба; 
5 – Млинки; 6 – Угринь; 7 – Ювілейна; 8 – Тимкова Скеля; 9 – 
Перлина; 10 – Студентська. 

 
Рослинність і тваринний світ печер відіграє підпорядковану роль. 

Певні лишайникоподібні рослинні форми зустрічаються ближче до виходів 
печер на денну поверхню. З просуванням вглиб вони зустрічаються рідше. 
Тваринний світ достатньо різноманітний: від найдрібніших (комах, кліщів) 
до ссавців (печери часто використовують в якості житла лисиці, вовки). 
Справжніми господарями підземних гротів є кажани, які цілими стаями 
звисають зі стелі. 

В окремих місцях в умовах вузьких щілиноподібних проходів 
природні територіальні системи стелі можуть бути відсутніми. Тобто 
системи стелі, практично у кожній більш-менш значній за розмірами 
печері мають переривчастий характер 

Особливу роль відіграють гравітаційні процеси представлені 
обвальним та осипищним матеріалом. В певних місцях такий матеріал 
займає до половини об’єму печерних проходів.  

Потужні печерні системи перерізують різні за літологією породи. В 
межах кожної літологічно однорідної частини печери формується 
оригінальний набір підземних ландшафтних складових. Такі ландшафтні 
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системи з повним правом можемо віднести до підземних ландшафтних 
стрій. Тим самим підземні ландшафтні стрії – це природний 
територіальний комплекс підземного ландшафту, який містить ряд 
літологічно однорідних урочищ в межах однієї підземної місцевості. 
Прикладом таких підземних природних територіальних систем можуть 
слугувати фрагменти підземних порожнин у дрібнокристалічних гіпсах, 
гіпсоангідритах, шаруватих гіпсах або вапняках. 

Підземні урочища переважно виділяються за морфологією печер. 
Тут зустрічаються урочища різної форми печерних проходів, печерних 
залів, гротів тощо Тим самим підземне урочище – це природний 
територіальний комплекс, який являє собою складну сполуку 
генетично і просторово взаємопов’язаних, однорідних за літологією і 
режимом зволоження фацій (або їхніх угруповань) в межах частини 
або цілої мезоформи печерного рельєфу.  

Літологічно однорідні мікроформи рельєфу з одним режимом 
зволоження утворюють підземні природні територіальні системи рангу 
фації. Особливістю печерних ландшафтних комплексів є те, що вони 
літологічно замкнуті, тобто існують в межах одного вертикального зрізу 
печери фації підлоги, стінок і стелі. У сукупності вони утворюють 
своєрідні печерні підурочища – підземні природні територіальні 
комплекси які складені з генетично поєднаного набору підземних фацій в 
межах одного з головних структурних елементів. Всі фації в межах одного 
підземного підурочища мають найтісніший геофізичний зв’язок з 
акумулятивною фацією (фаціями) підлоги. 

Якщо в межах одного підземного урочища кожна морфоструктурна 
частина (підлога, стінки, стеля) складаються лише з однієї підземної 
ландшафтної фації, то це просте підземне підурочище, а якщо воно 
представлене поєднаним набором підурочищ – це складне підземне 
урочище. 

Достатньо складно картографувати підземні порожнини. Так для 
умов Тернопільщини печери мають ширину проходів від 0,4 до 2,5 м. Такі 
утворення реально показувати у масштабі не менше 1 : 50 (коли в одному 
сантиметрі карти – 50 см площі печери). Тобто карта розміром у 1 метр 
буде містити не більше 50 м підземного проходу, а для ландшафтного 
картографування, наприклад печери Млинки (яка далеко не є найдовшою) 
необхідна карта довжиною у триста метрів, а печери Оптимістична – 
довжиною понад 3 кілометра, це здійснити явно нереально. Тому 
лишається або обмежуватися окремими фрагментами найбільш цікавих, 
або найбільш небезпечних ділянок печерних систем, або здійснювати 
значні узагальнення, тобто картографувати ландшафтні печерні системи на 
рівні підземних стрій. 

Висновки. В нашому дослідженні печерні комплекси Тернопільської 
області репрезентують печерні системі як такі. Тому висновки зроблені під 
час їх дослідження стосуються печерних ландшафтів загалом. 
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Проведені дослідження достатньо переконливо довели, що печерні 
ландшафтні системи існують і їх морфологічна структура достатньо 
подібна на морфологічну структуру наземних ландшафтних систем. 

Водночас вони мають і суттєві відмінності. Насамперед це пов’язано 
з просторово-замкнутою структурою літогенної основи, яка може бути 
неоднорідною навіть в межах одного вертикального зрізу підземної 
порожнини. 

Загалом, тут як ніде проявляється ландшафтоформуюча роль саме 
літогенної основи, яка безумовно відіграє роль основного інваріантного 
фактора у формуванні  підземних природних систем. 

Загалом ієрархічно підпорядкова морфоструктура підземних 
природних територіальних систем виглядає наступним чином: підземні 
ландшафтні місцевості, підземні стрії, складні та прості підземні урочища, 
підурочища і фації. 

Печерні ландшафтні системи “живуть” власним підземним життям. 
Вони видозмінюються в часі (еволюціонують), тісно взаємодіють з 
допомогою речовинно-енергетичних потоків. Останні представлені двома 
основними видами: лінійними потоками у вигляді постійно існуючих або 
тимчасових струмків і вод просочувальних та конденсату, який стікає зі 
стін та скапує зі стелі. 

Загалом підземні ландшафтні системи являють собою тісно 
взаємопов’язану систему підземних ієрархічно підпорядкованих 
територіальних утворень, просторово-часове функціонування яких 
пов’язано як із специфікою власних ландшафтних складових, так і зі 
станом наземних ландшафтів, які процесно зв’язані з підземними. 
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Ховалко А.Б. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового 

району. Розглянута можливість принципового існування підземних ландшафтних 
систем та їх морфологічна будова: від ландшафтної підземної місцевості до фації. 
Показані ознаки виділення кожного морфологічного рівня підземного ландшафту та їх 
залежність від головних (фонових) процесів. 

Ховалко А.Б. Подземные ландшафтные системы Подольского  карстового 
района. Рассмотрено возможность существования подземных ландшафтных систем и 
их морфологическая структура: начиная от подземной ландшафтной местности до 
фации. Раскрыты особенности каждого морфологического уровня подземного 
ландшафта и их зависимость от главных фоновых процессов. 

Khovalko A.B. Underground landscape systems of Pоdilla karstic region. 
Possibility of underground landscape systems principal existence has been examined. Their 
morphologic structure from landscape underground locality to facies has been formed. 
Typical features of underground landscape’s each morphologic level segregation and their 
dependence on the main (background) processes have been shown. 
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Актуальність і мета. Численними працями дослідників останніми 

роками встановлена важлива роль, яку відіграють у будові земної поверхні 
та, відповідно, глибинних геосфер особливих утворень – морфоструктур 
центрального типу (МЦТ). Нами було поставлено за мету виявити їх у 
морфологічній структурі земної поверхні гірських територій, а саме у 
рельєфі території басейну Верхнього Прута.  
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Викладення основного матеріалу. У результаті проведеного 
крупномасштабного морфоструктурного аналізу на території басейну 
Верхнього Прута нами було виявлено сім МЦТ – Верхньопрутську, 
Лазівщина, Лабєска, Ворохтянську, Татарівську, Яремчанську і 
Буковельську. Всі вони є морфоструктурами локального рівня і 
проявляють себе концентричним рисунком річкових долин, тальвегів, 
вододільних ділянок  і хребтів та у закономірному розташуванні вершин 
гір. Виявлені МЦТ характеризуються складною внутрішньою будовою і 
утворюють ланцюги північного та північно-західного напрямку. 
Результатом їх інтерференції є області перерізу різної потужності (лінзи, 
вузли тощо). Нижче наводимо характеристики виявлених МЦТ території 
басейну Верхнього Прута. 

Верхньопрутська МЦТ має діаметр 13 км. Контури МЦТ 
підкреслюють: хребет Чорногори, гори Гомул, Шпиці, Туркул, Данцир, 
Пожижевська, Брескул, Говерла, Конса, Кукул, Лабєска, Гостра Клива, 
Мала і Велика Магура, Кострича, Ріжа-Кожковата, хребет Кедруватий 
Погорілка і ін. МЦТ депресивна, до її центру стікаються струмки 
Орендарчик, Прутець-Козмеський, Прутець-Заросляцький, Форещинка, 
Овірний. 

Річка Прут перетинає структуру в діагональному напрямку. 
Морфоструктура відрізняється складним рельєфом. Тут дуже поширені 
стихійні природні процеси: снігові лавини, осипища, деградація полонин, 
площинний змив.  

МЦТ Лазівщина знаходиться на схід від Верхньопрутської МЦТ. Її 
діаметр складає близько 14,5 км. У периферійній зоні структури 
знаходяться такі гори: Петрос, Брескул, Мала і Велика Козмеська, Гига, 
Кукул, Гостра Клива, Кучера, Буковина, Верх Дебрі і ін. На півдні  
контури МЦТ проходять по північній межі хребта Чорногори. В центрі 
МЦТ (депресійна частина) стікаються струмки-притоки річки Лазівщина. 
Також добре простежується дугоподібний вигин річки Зимір – притоки 
Лазівщини. На південному-сході МЦТ Лазівщина перетинається з 
Верхньопрутською МЦТ, утворюючи з нею лінзу. 

МЦТ Лабєска – купольна, діаметром 10,5 км,  розташована на північ 
від Верхньопрутської і Лазівщинської. Вона менша за  попередні і утворює 
з ними лінзи. Західні контури МЦТ Кичера проходять через центр МЦТ 
Лазівщина і в тому ж місці перетинається з Верхньопрутською, утворюючи 
вузол. У периферійній частині структури відбувається згущення 
лінеаментів. Східні контури структури проходять по річці Прут, яка в 
цьому місці (на відрізку від смт Ворохта і вверх по течії до струмків 
Овірний і Форещинка має дугоподібний вигин. На півдні контур МЦТ 
Лабєска проходить по вище названому струмку Форещинка і далі по 
тальвегових долинах, річці Лазівщина, яка в цьому місці має дугоподібний 
вигин. На півночі контури структури обмежені вершинами гір і струмком 
Параджин. На південному-заході МЦТ проходить через центр МЦТ 
Лазівщина. В периферійній частині структури відбувається згущення 
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гідросітки, тальвеги долин і річки розходяться від центру, яким тут 
виступає гора Кичера. 

Ворохтянська МЦТ - депресивна, має діаметр близько 11 км. ЇЇ 
центр знаходиться в  районі смт. Ворохта, в цьому місці річка Прут робить 
U-подібний вигин. До Ворохтянської улоговини радіально збігаються 
численні притоки р. Прут. У рельєфі переважають низькогір’я й 
середньогірні хребти. Морфоструктурні форми утворюють річкові долини 
з терасами, ярами. Західні межі цієї МЦТ проходять по тальвегах долин, 
струмку Яблунець і далі на північ по Яблунецькому-Прутцю, річці Пігий і 
його притоці р. Суха Розсіш на сході. На півдні межа структури проходить 
через центр  МЦТ Лабєска. На півночі межа Ворохтянської МЦТ має 
спільну частину з трансконтинентальною Східно-Європейською МЦТ, яка 
добре прослідковується по напрямку потоку Воловий (притока Ільця і 
відповідно Чорного Черемошу), Пігий, Суха Розсіш, Женець, Женчик, 
Зелениця, цими ж напрямками тальвегових долин та ярів і хребтів одним з 
яких є Горгани. 

Татарівська МЦТ знаходиться північніше Ворохтянської. Це також 
депресивна структура центрального типу, яка має діаметр близько 15 км. ЇЇ 
центром виступає U-подібний вигин річки Прут, в який тут впадає 
р. Женець. На півночі ця структура обмежена ділянкою верхньої частини  
річки Зелениця, горами та вершинами, далі вигином річки Прут, поблизу 
міста Яремче. На сході – чітко проходить по куполоподібних вершинах 
(г. Горган - 1049 м, г. Малий Погар - 1076 м, г. Гига – 1117 м, г. Гичка – 
1132 м), перетинає річку Східний Прутець (Чемегівський) на ділянці 
впадіння в неї правої притоки Левущик, проходить по річці Гичка (лівій 
притоці Східного Прутця). На півдні її межі проходить практично по 
трансрегіональній Східно-Європейській МЦТ і там же перетинається із 
Ворохтянською МЦТ, по тальвегових зниженнях, перетинає річку Пігий, 
гору Реброва, Магура, Магурчик; на заході межа структури проходить 
неподалік від місця злиття Яблунця і Яблунецького Прутця і дальше по 
вершинах перетинаючи Горгани по горі Синяк і, як вже зазначалося, по 
річці Зелениця. Татарівська МЦТ складається із МЦТ меншого діаметру, 
які чітко вписуються в неї. Татарівська МЦТ має дуже складну будову, на 
північному-сході вона також має спільну частину з лінійно-площинною 
структурою – Східно-Європейською МЦТ.  

Яремчанська МЦТ має діаметр 16 км. Її центром виступає ділянка, 
де річка Прут робить U-подібний вигин, поблизу міста Яремче. 
Яремчанська МЦТ має депресивний характер, в її центрі в річку Прут 
впадає ліва притока річка Жанка і Явірник. Межі структури на півночі 
проходять по річках Мала Річка, Перемиська, і також тальвегових 
зниженнях. На сході Яремчанська МЦТ перетинається з лінійно-
площинною структурою, проходить по вершинах гір: Петраш, Горган, 
Крутий і Ільківська. На півдні контури МЦТ Яремчанська проходять через 
вище згаданий U–подібний вигин річки Прут, який є центром МЦТ 
Татарівська; також цей же напрямок підкреслюється річкою Женець. На 
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заході межі структури проходять по Горганах, горі Закедри, річці Зелениця 
і до річки Мала Річка. Цей же напрямок підкреслюється хребтом Явірник, 
круті північно-східні схили хребта розчленовані долинами рік Чепелів, 
Багровець, Явірник. Виділяються дві ділянки, перша з яких широка 
терасована долина (с. Микуличин, м. Яремча), друга - вузька, U-подібна, в 
деяких місцях каньйоноподібна, де зустрічаються тільки високі терасові 
рівні (урочище Дрибка в м. Яремча). На цій ділянці р.Прут приймає 21 
притоку, не рахуючи незначних. Яремчанська МЦТ на півдні 
перетинається із Татарівською МЦТ, яка проходить через центр 
Яремчанської, утворюючи з нею лінзу. 

Буковельська МЦТ має діаметр 10,5 км із центром неподалік села 
Яблуниця. ЇЇ північні контури проходять по Горганах, східні і західні 
контролюються вододілами (гори Деберчик і Чорна Клива на заході, 
Магурчик і Хом’як на сході). На півдні МЦТ Буковельська має спільну 
частину дуги з Третьою МЦТ і перетинається із Ворохтянською МЦТ, а на 
сході перетинається із Татарівською і Ворохтянською МЦТ. В 
периферійній зоні структури відбувається певне згущення лінеаментів. 

Висновки. Як бачимо, досліджувана територія відрізняється 
складною системою локальних структур центрального та лінійного типів 
та структур вищого рангу. Інтерферуючи між собою, вони утворюють 
морфоструктурні лінзи та вузли, суттєво ускладнюючи морфологічну 
структуру. Наприклад, у межах Верхньопрутської МЦТ можемо 
спостерігати цілий ряд купольних структур центрального типу по її 
периферії. Центрами таких структур виступають вершини гір –  Говерла, 
Брескул, Пожижевська, Туркул, Гомул, Гостра Клива, Маришевська, 
Магуриш, Озірна, Лабєска. Крім того, кожна вершина є невеликим 
морфоструктурним вузлом, у якому перетинаються контури МЦТ та 
лінійних морфоструктур. Дуже часто лінійні морфоструктури виступають 
елементами (діаметрами або радіусами) кільцевих морфоструктур. 

У межах Ворохтянської МЦТ річка Прут двічі змінює свій напрям у 
районі Ворохти (центр цієї МЦТ) і аж до Татарова. В межах цієї структури 
Прут виступає двома її радіусами, а третім радіусом є потік Параджин. 

Татарівська МЦТ визначається великою неоднорідністю будови 
окремих секторів. Особливо складною будовою визначається сектор, що 
належить Східно-Європейській МЦТ. 

Порівняльний аналіз морфоструктурної та ландшафтної карт розкрив 
деякі закономірності прояву МЦТ у ландшафтній структурі території. Так, 
кожна висотна місцевість має чітке положення у будові МЦТ. У свою 
чергу, ландшафтна структура МЦТ безпосередньо залежить від її 
фактурної будови. Найскладнішим рельєфом та ландшафтною структурою 
відрізняються місця перетину двох і більше морфоструктур –  
морфоструктурні лінзи та вузли. Ці зони відрізняються найбільшим 
природним різноманіттям, що проявляється в поєднанні висотних 
місцевостей, урочищ та фацій.  

 



 ~310~

Лаврук Т.М., Пасько С.В. Морфоструктури центрального типу басейну 
верхнього Прута. У статті наводяться данні морфоструктурних досліджень гірських 
територій на прикладі верхньої частини басейну р. Прут. В результаті анализу виявлені 
вплив морфоструктур центрального типу на морфологічну організацію земної поверхні, 
ландшафтну структуру, сучасні процеси тощо. 

Лаврук Т.М., Пасько С.В. Морфоструктуры центрального типа бассейна 
верхнего Прута. В статье приводятся данные морфоструктурных исследований горных 
территорий на примере верхней части бассейна р. Прут. В результате анализа  
выявлено влияние морфоструктур центрального типа на морфологическую 
организацию земной поверхности, ландшафтную структуру, современные процессы. 

Lavruk Т.М., Pasko S.V. Morfostructures of the central type of Upper Prut river 
basin. In article data of morphostructure analysis of mountainous territory list on the example 
Upper Prut river basin. In result analysis, morphostructures of the central type influence on 
the morphology organization of the Earth surface, landscape structure are founded.  
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Вступ. Карти-портолани, або компасні карти широко 
використовувались в практиці мореплавства з останніх десятиліть XIII ст. 
до початку XVII ст. Їх відрізняє оригінальне художнє оформлення 
(зокрема, наявність так званих «компасних роз»), елементи якого 
прослідковуються в сучасних традиціях картоукладання. В історичному 
плані порталани є попередниками сучасних морських навігаційних карт і 
відбивають певний історичний етап історії картографії. 

Огляд літератури. Автору не вдалося виявити  публікацій із 
розглядом питання про класифікацію карт-порталанів, за виключенням 
дослідження іспанських портоланів створених до 1500 р. У праці 
іспанського дослідника представлена так звана географічна типізація таких 
карт, яка включає наступні їх типи:  

1.Прохідний або еклектичний тип (mappamundi). Це карти відомого 
на той час світу, з Азійським континентом та частинами Африки, територія 
якої південніше Сахари зображувалась на основі фантастичних уявлень;  

2. Повні карти, які відбивають регіон Середземного та Чорного 
морів. Серед них виділяється декілька підтипів: карти із зображенням із 
Скандинавії та Північного моря (або без них); без Атлантики (зображення 
обмежувалось Гібралтарською протокою); тільки Атлантичного узбережжя 
Піренейського півострова та північно-західної Африки;  

3.Часткові карти, що  включають окремі регіони Середземномор’я. 
Серед них виділяються два головних підтипи – західного та східного 
(включаючи Чорне море) регіонів;  
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4.Атлантичний тип карт, що з’явився  лише у XV ст. Такі карти 
відбивають європейське та африканське узбережжя, часто виключаючи 
Середземне море повністю, або тільки його західну частину до 
Балеарських островів [6]. Таким чином, приведена класифікація враховує, 
по суті, лише ознаку територіального охоплення і до того ж не відбиває 
особливості усієї сукупності відомих портоланів XIII-XVII ст.   

Метою статті є визначення класифікаційних ознак середньовічних 
морських карт та подання на цій основі загальної схеми їх класифікації як 
оригінальних картографічних творів.  

Виклад основного матеріалу. Як відомо, класифікаційними 
ознаками карт взагалі є: масштаб, територіальне охоплення, призначення, 
зміст, математична основа тощо.  

Стосовно карт-порталанів більшість вказаних ознак не є актуальним. 
У даному випадку усі вони відрізняються однотипним призначенням (для 
мореплавства), однопорядковим масштабом, змістом та подібністю 
математичної основ. Але, враховуючи специфіку цих картографічних 
творів (особливості їх графічного оформлення, національну приналежність 
автора-укладача тощо), необхідно розглянути таку їх класифікаційну 
ознаку як картографічні школи виробників. До інших ознак варто віднести 
їх комплектацію (окремі аркуші), чи збірки, матеріал виготовлення та деякі 
інші. 

Територіальне охоплення. Проаналізовані автором понад 500 карт-
порталанів [1, 2] дають підставу виділити декілька їх груп за 
територіальним охопленням. Це карти, на яких зображено: 

Середземне та Чорне моря (це, головним чином, окремі карти, що не 
входили до збірок); 

Західна частина Середземного моря; 
Центральна частина Середземного моря; 
Східна частина Середземного моря та Чорне море, і, як варіант 

(упродовж XV-XVI ст.), додатково карти, центральної та східної частину 
Середземного  з частиною (західною або південною) Чорного моря;  

Чорне та Азовське моря; 
інші регіони (Світ та його окремі субрегіони). 
Слід зазначити, що карти, зазначені у 5-ти останніх позиціях, відомі, 

здебільшого, у збірках, хоча й зустрічаються у вигляді окремих аркушів. 
Деяке виключення складають окремі карти Світу та португальські 
портолани західної частини Середземного моря, а також атлантичного 
узбережжя Європи та Африки. Це зумовлено, перш за все, пошуком 
португальцями  упродовж XIV ст. шляху до Азії навколо Африки.  

Картографічні школи. В умовах сучасної картографії: «З точки зору 
об’єму та змісту поняття наукова школа, найсуттєвішим є наступні три 
ознаки:  

1) наявність колективу, який плідно працює під орудою одного або 
кількох лідерів;  
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2) докладання колективом певного вагомого внеску до теорії та 
практики наукового напряму, що розробляється;  

3) застосування власної методики під час проведення досліджень» 
[4]. Вказані ознаки проглядаються при вивченні виробництва порталанів, 
якщо науковий аспект замінити на  науково-виробничий, тим більше, що 
таке поняття  передбачено автором цитованого дослідження: «Існують 
кілька типів наукових шкіл:…науково-виробничий, який передбачає 
практичне втілення наукових творів» [4]. 

З огляду на специфіку порталанів, зазначені вище ознаки необхідно 
деталізувати та доповнити. 

Однією з найголовніших ознак виділення школи є місце 
розташування виробництва порталанів, а також перший власник 
виготовленої карти, що визначає певний графічний та мовний стиль 
картографічного продукту. 

Пріоритет створення цих навігаційних карт належить італійцям, які 
конкурували з картографами о. Мальорки, що відносились до так званої 
каталонської школи. Пізніше портолани почали складати картографи 
інших країн Європи й Туреччини. Пріоритет у централізованому 
виготовленні портоланів для практичного застосування під державним 
наглядом належить майстерні при навігаційній школі в Сагриші 
(Португалія), що була заснована в 1418 році. 

Однією із помітник ознак виділення картографічної школи відносно 
порталанів є хронологічна, яка описує час основні фази її існування – 
виникнення, розквіт, занепад. 

Важливою ознакою картографічної школи є мова портолану, хоча, 
спочатку мовою портоланів була латина, потім картографи перейшли на 
національні мови.  

Ще одним критерієм поділу на школи, і можливо. більш помітними 
візуально, є стилістичні особливості оформлення карт і національні 
кольори Складові частини, такі як топонімія, пояснення (примітки), 
графічні образи міст, монархи й тварини, а саме їхні зображення надають 
нам особові риси кожного картографа, епоху або майстерню.  

Отже картографічна школа стосовно карт-порталанів – це сукупність 
світоглядних ідей та графічно-художніх навичок, які втілюються у 
картографічні твори групою виконавців, розміщених географічно та 
хронологічно у певному місці і які пов’язані однією творчою традицією. 
Виділення шкіл стосовно виробників карт-порталанів базується у своїй 
основі на національних і географічних особливостях їх представників, які 
намагались розвивати свої картографічні традиції. 

Усього автором виділено наступні школи (у порядку значення 
стосовно розвитку картографічної думки): Каталонська (Мальоркська), 
Італійські (Венеціанська, Ліворнська та інші), Португальська, Іспанська, 
Турецька, Французькі (Норманська (або Д’єпська), Бретонська, Паризька, 
Марсельська), Британська (так звана школа Темзи), Грецька, Голландська, 
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Японська  Конкретні особливості кожної із перерахованих шкіл 
проаналізовані автором раніше [3]. 

Слід зауважити, що вказаний поділ на школи можна вважати 
умовним (особливо це стосується континентальної Європи)  у зв’язку з тим 
що вони впливали одна на одну, а тому чистого стилю якоїсь однієї школи 
не існує. Картографи переходили з одного міста до іншого в пошуках 
кращої долі і заробітку, їх наймали королі та держави для розвитку та 
посилення своєї могутності. Держави розвивались, кожна у свій час і у 
своєму напрямку, а тому й потреба в іноземних спеціалістах у кожної 
держави наставала у різні часи, і у кожної держави були свої географічні 
потреби, а це також впливало й на призначення портоланів та склад 
інформації на них. Наприклад, каталонців цікавили далекі країни від 
Північної Європи до Китаю, а італійців більше цікавив 
Середземноморський регіон. За рахунок розвитку таких інтересів і 
відбувався розвиток картографічних шкіл.  

Інші ознаки. Серед інших ознак, за якими можна групувати 
порталани, виділяться: їх комплектація, співвідношення (по площі) 
суходолу та водних просторів, інформативне призначення, матеріал 
виготовлення. 

Карти-портолани часто комплектувались у вигляді збірок, тобто 
своєрідних  атласів, до складу яких частіше за все входили карти 
Середземного й Чорного морів. Поява таких збірок обумовлена 
практичними потребами мореплавців та зручністю користування. 
Зазвичай, така збірка складалась не більше ніж з 12 карт-аркушів. 
Найбільш повні атласи портоланів XIV та XV ст. включали: карту світу, 
навігаційні карти Середземного моря та його окремих частин (іноді окремо 
Адріатичного, Егейського), Чорного моря, іноді Каспійського. Часто до 
збірки включали різноманітні коментарі до карт, пояснення, лоції, 
календарі (астрономічні і астрологічні), таблиці циклів Місяця тощо. 

На характеристику портоланів стосовно співвідношення (по площі) 
суходолу та водних просторів вперше звернув увагу Д.Пастор. За його 
думкою всі портолани можна розділити на дві великі групи, а саме: 
географічно-морські та власне морські. До першої групи слід віднести 
карти, на яких надається  інформація як на акваторію та морське 
узбережжя  так і на суходільні території. До власне морських відносяться 
карти, для яких характерне інформаційне навантаження на акваторію та 
морське узбережжя [5]. Варто зазначити що така класифікаційна ознака є 
важливою лише з точки зору існування порталанів. 

Інформативне призначення карти відіграє важливу роль, особливо в 
наш час, коли проявляється їх вузька спрямованість на споживача. Цю 
особливість вперше помітили представники каталонської школи у XV ст. і 
почали створювати карти подвійного призначення: і для навігаторів і для 
купців-мандрівників. Останні можна визначити як довідкові – на них 
надавалась інформація економічного та політичного характеру, яка 
навігаторам була не потрібна.  
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Значення існування двох таких типів карт за призначенням та 
змістом вже у XV ст. для розвитку картографії важко переоцінити.  Вони 
позначають відправну точку для відліку розгалуження карт на 
загальногеографічні (їх аналоги стосовно відображення акваторій – 
навігаційні) та інші, зокрема, тематичні, в першу чергу, соціально-
економічні. 

Оригінальною класифікаційною ознакою є виділення порталанів за 
яскравістю та привабливістю художньо-декоративного оформлення. За 
цією ознакою можна виділити наступні категорії карт-порталанів: 
розкішно та напіврозкішно оздоблені – це справжні витвори декоративного 
мистецтва з присутністю золотого орнаментального оздоблення та 
мініатюр; високого, середнього та низького ступеня оздоблення (ступінь 
розрізняється умовно в залежності від кількості та якості геральдичних 
позначень міст та інших декоративних мотивів тощо); карти з мінімальним 
художньо-декоративним оформленням [6]. 

Така класифікація стосовно художньої цінності карт-портоланів 
відбиває мету їх створення, оскільки від ступеня художньо-декоративного 
оформлення його вартість, а від вартості залежала його експлуатаційне 
призначення. Очевидноо, що моряків не цікавило художнє оформлення, в 
той час як карти з більш високим художнім оформленням призначались 
для бібліотек купців та можновладців. Саме остання категорія порталанів 
виявилась найбільш  збереженою у часі. 

Історично першим матеріалом, тобто технічною основою для 
нанесення картографічного зображення за допомогою пера та пензля, був 
пергамент. З часу винайдення технічних засобів тиражування, таким 
матеріалом поступово стає папір. Однак, завдяки своїм фізичним 
властивостям (міцності, стійкості до води, особливо морської солоної) 
пергамент ще довгий час використовувався для виробництва навігаційних 
карт. 

Виготовлення пергаменту – від зняття шкіри з молодої вівці, або 
антилопи (або іншої тварини) до готового для заповнення аркушу – це 
дуже складний і працемісткий технологічний процес, який тривав більше 
місяця. Отриманий і готовий до вживання аркуш був прямокутної форми із 
характерним клапаном (трапецевидним виступом-звуженням з одного 
боку, що відповідало шийній частині тіла тварини), розміром 65 х 100 см 
(хоча відомі аркуші від 90 х 45 см до 140 х 75 см ). Вказаний клапан 
використовувався для закріплення карти на циліндричному жезлі, що 
давало змогу згортати карту після її використання. Іноді декілька таких 
шкір скріплялись разом, а при необхідності вони розрізались на окремі 
частини для виготовлення окремих карт, які входили до збірок (атласів). 

Висновки. Аналіз особливостей змісту карт-порталанів, їх 
класифікаційних ознак та походження як окремого виду карт, свідчить, що 
вони  використовувались, здебільшого і практиці мореплавства. Такі карти  
представляють та відбивають: 
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 самостійний вид карт за багатьма ознаками (тематикою, вузьким 
призначенням, змістом, манерою виготовлення та оформлення тощо); 

 окремий етап в розвитку картографії;  
 нові тенденції в середньовічному суспільстві (розвиток 

мореплавства, торгівлі, етнічний та політичний рух в районі 
Середземномор’я ); 

 у зародковому стані нові напрями картографування, пов’язані із 
сучасним навігаційними та загальногеографічними картами. 

Відмінність карт-порталанів від існуючих в той же час так званих 
монастирських карт та інших, а також від сучасних, дає підстави 
сформулювати  таке поняття  як «ідентифікаційні ознаки». Це такі риси 
карт взагалі, і зокрема, карт-портоланів, які відрізняють їх від інших карт. 
За ступенем очевидності прояву доцільно виділити наступні 
ідентифікаційні ознаки стосовно карт-порталанів:  

1-го порядку, або абсолютні, тобто такі, характерні риси, які 
притаманні  тільки цим картам і відсутні у інших, ані в минулому, ані в 
майбутньому (наприклад, характерне зображення рози вітрів, або 
компасних роз);  

2-го порядку, або відносні – специфічні, нові риси карт-порталанів, 
які не виявляються стосовно існуючих хронологічно раніше та одночасно з 
ними карт, але які зберігаються і знаходять свій розвиток у подальшому, 
зокрема відносно сучасних карт (використання умовних знаків, які у 
подальшому закріпились на морських навігаційних та 
загальногеографічних картах);  

3-го порядку, або умовні – це такі риси, які стають очевидними при 
детальному вивченні карт і інколи є характерними стосовно інших карт, як 
в минулому, так і в майбутньому, як приклад – використання пергаменту в 
якості основи носія картографічного зображення, здебільшого у первинній 
його формі (прямокутник з однією видовженою стороною у вигляді  
трапеції – клапаном). 
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мореплавства упродовж XIII–XVII ст. Обґрунтовано поняття ідентифікаційних ознак 
цих карт як унікального явища в історії картографії. 

Гордеев А.Ю. Классификационные особенносоти карт-портоланов. 
Рассмотрена классификация компасных карт-порталанов, которые использовались в 
практике мореплавания на протяжении XIII–XVII ст. Обосновано понятие 
идентификационных признаков таких карт с точки зрения их уникальности в истории 
картографии. 

Gordeev А. The classification of compass map-portolans. The classification of 
compass map-portolans that used in navigation for XIII–XVII st is considered. The term of 
identification features of maps as unique phenomena of histiric maps is substantiated. 
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1 січня 2008р. минуло 125 років, з того часу, як відомий географ і 

геоботанік Антоній Реман очолив кафедру географії, згодом Інститут 
географії у Львівському університеті (указ цісаря про відкриття кафедри 
вийшов у травні 1882р.). З ім'ям А. Ремана (1840-1917), який керував 
Інститутом з 1883р. до 1910 р., пов'язаний перший період становлення 
географи у Львівському університеті. А. Реман студіював ботаніку в 
Ягелонському університеті в 1860-1863 р.р., а в 1864 р. - отримав науковий 
ступінь доктора філософії. Багато подорожував і зібрав безцінну колекцію 
рослин з різних куточків світу. В 1879 р. був габілітований на посаду 
доцента географії у Львівському університеті. Перед відкриттям кафедри 
географії А. Реман пройшов дворічні студії в 1880 р. у Бонні з географії, 
геології, астрономії у Ріхтгофена, Лассаля, Шуттера, а в 1881-1882 р.р. у 
Відні з географії, геології і кліматології у Сімоні, Зюсса і Ханна. 

Він виховав цілу плеяду відомих географів: Величко, Ромер, Нітман, 
Фалькевич, Рудницький, Кюнтце, Лозинський, Яновський, Мілан, 
Залеський, П'єховський, Кривіцький, Геринович, Кульчицький, Геберт, 
Сроковський (К. Нагазітіик, 1989-1990). 

Григорій Величко - перший його докторант і перший українець - 
доктор географії. Г. Величко захистив дисертацію 6 липня 1889 р. на тему 
„Пластика українсько-польських земель з особливою увагою до Карпат". 
Заслугою Г. Величка є спроба першого природно-географічного поділу 
Карпат, де він вперше використав термін „бескид" для позначення певного 
типу гір. Цей термін широко використовують і сьогодні в географічних 
поділах Карпат. Серед інших праць Г. Величка варто згадати 
„Народописну карту українсько-руського народу" (1896), яка 
започаткувала українську етнокартографію, а також надруковану частково 
„Географію України-Руси" (1902). 

Перший період становлення географії у Львівському університеті 
пов'язаний з навчанням (1895-1899 р.р.) і першими науковими працями ще 
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одного учня А. Ремана -відомого українського географа, академіка Степана 
Рудницького (1877-1937). Крім Львівського університету, С. Рудницький у 
1899-1900 р.р. студіює фізичну географію - у А. Пенка і Є. Брукнера. У 
1901-1902 р.р. продовжив студії географічні і геологічні у Львівському 
університеті у професорів Р. Зубера і Я. Семірадського, а в 1904 студіює у 
Відні географію у А. Пенка, а геологію у В. Уліга Диплом доктора 
філософії отримав у 1900 році за роботу „Про плями на Сонці". Його перші 
наукові роботи, завдяки яким він здобув широке визнання, і які і на 
сьогодні мають високу наукову цінність, друкуються у збірнику НТШ. Це 
„Знадоби до морфології карпатського сточища Дністра" (1905), „Знадоби 
до морфології підкарпатського сточища Дністра" (1907), „Знадоби до 
морфології подільського сточища Дністра" (1913), „Начерк географічної 
термінології" (1908), „Коротка географія України. Антропогеографія" 
(1914), „Основи морфології і геології Підкарпатської Руси і Закарпаття 
взагалі" (1925). 

У 1908р. С. Рудницький отримав посаду приват-доцента з правом 
викладання географії України українською мовою. Наукові висновки С. 
Рудницького з його геоморфологічних робіт стосовно карпатської і 
передкарпатської частини басейну Дністра актуальні і сьогодні: 1) 
існування поверхні вирівнювання у бескидській частині басейну і 
відсутність у горганській; 2) інший характер формування річкових долин у 
цих частинах басейну; 3) виділення кількох денудаційно-акумулятивних 
поверхонь у Закарпатті на різних гіпсометричних рівнях; 4) висновки 
стосовно зледеніння на Сянсько-Дністровському межиріччі. 

С. Рудницький є засновником також і української політичної 
географії. Ціла серія його робіт з політичної географії в 1914-1923 р.р. була 
надрукована у Львові, Відні, Берліні, Санкт-Петербурзі, Будапешті 
(перевидані у Львові у 1994 р. - упорядник проф. О. Шаблій). У 20-і роки 
С. Рудницький працює у Відні, Празі, а у 1926 р. переїжджає до Харкова, 
де організовує Інститут географії і картографії. В 1929 р. обирається 
академіком ВУАН, у 1933 р. заарештований, а у 1937 р. - розстріляний 
(детально про життя і творчість С. Рудницького дивись: О. Шаблій. 
Академік Степан Рудницький - Львів-Мюнхен, 1993; П. Штойко. Степан 
Рудницький (1877-1937) -Львів-НТШ, 1997). 

Більшість працівників Інституту цього періоду були географами 
широкого профілю. Свідченням цього є не тільки праці окремих 
працівників в різних галузях географії, але й надзвичайно велике 
різноманіття наукової тематики від кліматології, геоморфології, геології до 
етнографії, соціально-економічної географії. Наукові дослідження не 
обмежувалися територією тодішньої Австро-Угорщини, а поширювалися в 
різні куточки світу, зокрема Бразилію, Патагонію, країни Африки тощо. 

З 1911 р. Інститут географії у Львівському університеті очолив учень 
А. Ремана, другий його докторант Еугеніуш Ромер (1871-1954) - відомий 
польський географ, кліматолог, картограф, який керував ним до 1933 р. 
Отже, другий період розвитку географії у Львівському університеті (поміж 
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першою і другою світовими війнами) припадає переважно на той час, коли 
Інститутом керував Е. Ромер (в 1933-1939 р.р. – Август Ціргофер, 1939-
1943 р.р.-Юрій Полянський). 

Е. Ромер географічну освіту здобув у Львівському і Краківському 
університетах. Докторську дисертацію захистив у 1894 р. (Львівський 
університет) на основі праці „Studia nad rozkladem ciepla na kuli ziemskej”, 
яка була опублікована журналом „Коcмос” у 1892р. В 1895-1896р.р. був 
стипендіатом А. Пенка у Відні, де студіював морфологію, гідрографію і 
методику викладання географії. Після цього в Берліні у Р. Ассмана, А. 
Берсона і В.Безольда вивчав аерологію, метеорологію і кліматологію, а у 
Ф. Ріхтгофена - геоморфологію. 

У 1899 р. габілітаційну роботу захистив у Львівському університеті 
на основі праці „Studia nad asymetrią dolin”. Працює у гімназіях Львова, 
Торговельній школі. З 1908 р. - професор надзвичайний Львівського 
університету, а із 1911 р. - професор звичайний і керівник Інституту 
географії. 

Наукові інтереси Е. Ромера стосувалися, насамперед, кліматології 
(докторат) і геоморфології (габілітація). Його наукові праці допомогли 
досить інтенсивному комплексному вивченню регіонів Карпат і Поділля. 
Серед його наукових доробків варто відзначити: 1) детальний 
морфологічно-структурний аналіз гірських груп Східних Карпат, 2) 
розробка генетично хронологічного підходу для вивчення долини Дністра, 
зокрема встановлення генезису меандр Дністра і віку рельєфу Поділля; 3) 
вирішення кількох проблем, пов'язаних зі зледенінням Карпат (на прикладі 
Свидовця і Сянсько-Дністерського межиріччя), а також висунення 
оригінальної теорії „Татранської льодовикової епохи" з відмінним від 
альпійської перебігом зледеніння та ін. Великі заслуги Е. Ромера у 
створенні львівської картографічної школи і організації видавництва 
географічної літератури. У 1921 р. Е. Ромер створює при університеті 
Інститут картографії, а також позауніверситетську установу „Книгарня 
Атлас", де друкувалися численні атласи, окремі карти, підручники. 

Активно працювали в цей період учні і співпрацівники Е. Ромера: С. 
Павловський, В. Тейсейр, А. Маліцький, А. Ціргофер, Ю. Вонсович, Ф. 
Угорчак, А. Косіба, Ю. Чижевський, А. Ян та ін. 

Зокрема, С. Павловський вирішував проблеми генези карпатських 
річкових долин (1921, 1923), А. Ціргофер - питання палеоморфології 
Поділля (1927), Ю. Чижевський - генезу долини Дністра (1931) і 
регіоналізацію Передкарпаття (і928), В. Тейсейр - проблеми вершинної 
поверхні Карпат, А. Маліцький - гіпсового карсту Покуття (1938), С. 
Кульчицький (1935, 1936) і А. Ян (1937) - проблеми генези і віку рельєфу 
північного краю Поділля та ін. Із картографічних опрацювань Е. Ромера 
слід відзначити „Географічно-статистичний атлас Польщі" (1916), 
„Загальний географічний атлас" (1928, 1934), п'ять краєзнавчих атласів 
окремих воєводств і т .п. 
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Активними співпрацівниками Інституту картографії були Ю. 
Вонсович і Ф. Угорчак. Ю. Вонсович підготував спільно з Е. Ромером 
„Політичну мапу Європи" (1923) і „Політичну мапу Польщі" (1925). Багато 
зроблено Ю. Вонсовичем для розробки методів складання карт, перш за 
все соціально-економічних. Ним у 1928 р. проведено аналіз границь різних 
географічних регіонів (адміністративних, господарських і т.п.), 
впроваджено термін „лінії комунікаційних поділів". Ф. Угорчак в теорії 
картографії розв'язав питання: про метод ізаритмічної (1930), про 
гіпсографічну криву (1931). Підготував до атласу „Мапу густоти населення 
Польщі" (1934) та ін. 

З 1933 р. Інститут географії очолив професор Август Ціргофер (1893-
1969) -один з вихованців Е. Ромера, відомий своїми працями в галузі 
геоморфології, доктор габілітований з 1927 р. Був завідувачем кафедри 
географії також у 1939-1941 р.р. і 1944-1945 р.р. З 1945 р. до 1963 р. - 
завідувач кафедри фізичної географії Познаньського університету (РП). 
Крім геоморфологічних праць, у післявоєнний період А. Ціргофер 
публікував праці з регіональної географії, географії населення і т.п. 

Керівником Інституту географії у 1939 р., після приєднання західної 
України до УРСР, став Юрій Полянський (1892-1975), який на цей час 
(період між двома світовими війнами) був відомий у наукових колах як 
географ, геолог і археолог, зокрема своєю унікальною роботою 
„Подільські етюди, тераси, леси і морфологія Галицького Поділля над 
Дністром" (1929). Ю. Полянський був першим українцем, який після 
довгої перерви потрапив на роботу в Інститут географії. При керівництві Е. 
Ромера, на відміну від його вчителя А. Ремана, в Інституті працювали 
тільки поляки. Як згадує професор Альфред Ян, крім Ю. Полянського, 
який отримав титул професора, в Інститут було прийнято асистентом 
українця Левицького, із східної України приїхав єврей Г. Зільбер, 
проректором працював українець із Харкова, географ за фахом - Левченко. 

Всі вони, особливо Ю. Полянський (керівник Інституту), були 
доброзичливі до польських колег, які майже повним складом залишилися 
працювати в Інституті. 

Юрій Полянський, після проголошення у червні 1941 р. декларації 
про відновлення УНР, був призначений від українського уряду міським 
головою Львова. Мабуть, це потім стало основною причиною його 
еміграції на захід. Жив і працював в Аргентині, написав багато робіт з 
географії і геології Аргентини, став академіком Аргентинської Академії 
Наук. 

Третій період розвитку географії у Львівському університеті 
розпочався після закінчення другої світової війни (1945 р.) і тривав до 
другої половини 80-х років. Утворений у 1945 році географічний 
факультет поповнився переважно випускниками Харківського 
університету (А. Ващенко, П. Цись, І. Сваричевський), а також 
викладачами з різних університетів Росії. Серед викладачів була 
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випускниця Віденського університету О. Степанів, відомий географ і 
громадський діяч. 

У 1945-1950 рр. на факультеті було чотири кафедри: загальної 
фізичної географії (завідувач до 1947 р. П. Цись, з 1947 р. - М. Андріанов), 
економічної географії (завідувач А. Ващенко), регіональної фізичної 
географії (завідувач до 1947 р. П. Бучило, з 1947 р. - П. Цись), географії і 
картографії (завідувач С. Євсєєв). З 1950 р. до 1988 р. функціонує три 
кафедри: фізичної географії (завідувач в 1950-1954 рр. М. Андріанов, 1954-
1974 рр. - К. Геренчук, 1974-1994 рр. - Г. Міллер, 1994-2001 рр. - Б. Муха, з 
2001 р. - А. Мельник); економічної географії (завідувач в 1947-1984 рр. А. 
Ващенко, 1984-1986 рр. - М. Паробецький, 1986-1987 рр. – М.Гонак, 1987-
1990 рр. -Ф. Заставний, з 1990 р. - О. Шаблій); геоморфології (завідувач 
1950-1971 рр. -П. Цись, 1971-1976 рр. - Л. Скварчевська, 1976-1987 рр. і з 
1990 р. - Я. Кравчук, 1987-1990 рр. -1. Ковальчук). 

Деканами факультету в різні роки працювали: А. Ващенко (1945-
1951), П. Ситніков (1951-1952), І. Сваричевський (1952-1953), П. Цись 
(1954-1964), М. Андріанов (1964-1967), П. Климович (1968-1974), Б. 
Лящук (1974-1976), Г. Міллер (1976-1984), Я. Кравчук (1984-2002), Я. 
Хомин (в.о. декана з 2002 р., а із 2003 р. декан). 

Афанасій Ващенко (1908-1984) - перший декан (1945-1951) 
повоєнного географічного факультету (до того геолого-географічний), 
економіко-географ, вихованець Харківської географічної школи. 
Кандидатську дисертацію захистив у 1938 р., докторську - у 1970 р. на 
тему „Атлас розвитку господарства західної частини Української РСР з 
найдавніших часів до 70-х років XX століття". Завідувач створеної у 1945 
р. кафедри економічної географії до 1984 р. 

Наукові інтереси професора А. Ващенка зосереджувалися переважно 
на географії природних ресурсів і географії різних сфер господарства 
окремих регіонів, а також економічному картографуванні. 

Два навчальних роки обов'язки декана виконували: старший 
викладач кафедри геоморфології, геодезист, топограф за фахом, П. 
Ситніков у 1951-1952 н.р., старший викладач (згодом доцент) кафедри 
економічної географії І. Сваричевський у 1952-1953 н.р. 

З 1954 до 1964 року деканом факультету був професор Петро Цись 
(1914-1971), географ-геоморфолог, вихованець Харківської географічної 
школи, який доклав багато зусиль для відновлення престижу Львівської 
географічної школи. Доктор географічних наук з 1954 р., професор з 1955 
р. Створену ним у 1950 р. кафедру геоморфології очолював до 1971 р. 
Важливішими його науковими здобутками є: 1) вперше виконано детальну 
геоморфологічну регіоналізацію західних областей України (1951) та 
Українських Карпат (1956) на засадах двох принципів -морфолого-
генетичного (типологічного) і територіального; 2) проаналізовано характер 
неотектоніки західних областей України і Українських Карпат (1959, 1961, 
1963) та її вплив на формування рельєфу; 3) визначено головні етапи 
розвитку рельєфу Українських Карпат з основною увагою, на розвиток 
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долинних систем і денудаційних та денудаційно-акумулятивних поверхонь 
вирівнювання (1957, 1964); 4) проведено перший морфоструктурний аналіз 
Українських Карпат з чітким обґрунтуванням виділення морфоструктур 
першого порядку (1968, 1969). 

Навчальний посібник П. Цися „Геоморфологія УРСР" (1967) 
залишається і сьогодні однією з найдосконаліших узагальнюваних праць з 
геоморфології України. 

З 1964 до 1967 року деканом факультету працював доцент кафедри 
фізичної географії Михайло Андріанов, географ-кліматолог, наукові 
інтереси якого пов'язані з аналізом циркуляційних факторів клімату 
західних областей України, загальною характеристикою і формуванням 
клімату Українських Карпат, а також кліматичним і агрокліматичним 
районуванням (1951, 1956, 1959, 1968). 

У 1968 році деканом факультету обирається доцент кафедри 
фізичної географії Павло Климович який працював на цій посаді до 1974 
року. З 1990 р. - доцент кафедри географії України, у 1993-2001 р.р. - 
доцент кафедри ґрунтознавства і географії грунтів. Більшість наукових 
праць П. Климовича присвячені питанням структури ландшафтів 
Волинського Полісся і їх раціональному використанню, проблемам 
меліоративної географії, агровиробничому групуванню земель 
Волинського Полісся (1959, 1962, 1965, 1969, 1980, 1990,2000). 

Протягом двох років (1974-1976) деканом факультету працював 
доцент кафедри геоморфології Богдан Лящук (1928-1993). Наукові 
інтереси пов'язані з комплексними геоморфологічними дослідженнями 
Покутсько-Буковинських Карпат, вивченням неотектонічних рухів на 
основі аналізу повздовжніх профілів карпатських рік, а також топоніміки. 

Завідувач кафедри фізичної географії Гаврило Міллер на посаді 
декана працював у 1976-1984 рр. Доктор географічних наук з 1981 р., 
професор з 1982 р. Переважна більшість наукових праць присвячена 
проблемам ландшафтознавства гірських і передгірських територій. 
Зокрема, склав систему принципів і методів експедиційного дослідження 
ландшафтів, обгрунтував концепцію про структурну ієрархію, 
пульсаційний розвиток і вік, умови стабілізації гірських ландшафтів тощо. 

Із1984 до 2002 року на посаді декана працював завідувач кафедри 
геоморфології Ярослав Кравчук. Учень П.Цися, професор із 1991 р., 
Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Української екологічної академії наук. Наукові 
дослідження пов’язані з геоморфологічним аналізом Українських Карпат, 
геоморфоло-гічним та інженерно-геоморфологічним районуванням, 
стацонарними дослід-женнями процесів сучасного рельєфотворення. Ним 
започаткована наукова серія видань “Рельєф України”, в якій зокрема уже 
опубліковано: “Геомор-фологія Передкарпаття” (1999), “Геоморфологія 
Скибових Карпат” (2005), “Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських 
Карпат” (2008 р.). Готується до друку “Геоморфологія Вулканічних 
Карпат”. 
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За період із 50-х до початку 80-х років географічний факультет став 
власником навчально-наукових стаціонарів у Передкарпатті 
(Дністровський географічний стаціонар, смт. Єзупіль Івано-Франківської 
області), на Поліссі (Шацький біолого-географічний стаціонар, смт. Шацьк 
Волинської області), у Карпатах (Чорногірський географічний стаціонар, 
смт. Ворохта Івано-Франківської області), на Розточчі (Розтоцький 
ландшафтно-геофізичний стаціонар, смт. Брюховичі). 

Зростає науковий потенціал факультету. Кафедру фізичної географії 
у 1954 році очолює і керує нею до 1974 року професор Каленик Геренчук. 
Основні наукові праці присвячені проблемам геоморфології, 
ландшафтознавства, фізичної географії. В докторській дисертації (1958) 
розробив принципи структурно-геоморфологічного аналізу на прикладі 
Руської рівнини. Велика заслуга К. Геренчука у популяризації 
географічних знань, зокрема, з вивчення природи свого краю. За його 
редакцією видаються колективні праці: „Природа Українських Карпат" 
(1968), а також „Природа ..." восьми адміністративних областей заходу 
України (1972-1982 рр.). До такого типу публікацій можна віднести і 
колективну працю професорів К. Геренчука, П. Цися і доцента М. Койнова 
„Природно-географічний поділ Львівського і Подільського економічних 
районів" (1964). 

За цей період поступово зміцнюється кадровий потенціал 
факультету. Захищають кандидатські дисертації М. Орел, М. Койнов, П. 
Климович, Г. Міллер, Г. Проць-Кравчук, С. Трохимчук, М. Зденюк, Б. 
Муха, С. Кукурудза, П. Штойко (кафедра фізичної географії), Г. Зільбер, 
Ф. Заставний, І. Сваричевський, В. Луговий, О. Шаблій, М. Паробецький, 
М. Гонак, Г. Анісімова (кафедра економічної географії), Л. Скварчевська, 
Б. Лящук, Д. Стадницький, Ю. Єрмоленко, Я. Кравчук, Р. Сливка, 
0.Болюх,І. Ковальчук, В. Лозинський (кафедра геоморфології).  

Розпочалося формування цікавих наукових напрямів і шкіл. На 
кафедрі  фізичної географії започатковано ландшафтознавчу школу 
(професори К. Геренчук,  Г. Міллер) та школу - ґрунтознавства і географії 
ґрунтів (професор І. Гоголєв), на кафедрі економічної географії - 
територіально-господарських комплексів і атласного г картографування 
(професори А. Ващенко і О. Шаблій), на кафедрі геоморфології -  
динамічної і регіональної геоморфології (професор П. Цись). Цікавий 
науковий - напрям „кадастр земель" започаткував професор О. Топчієв. 

Великого досвіду експедиційних досліджень набули науковці 
факультету, аспіранти і студенти у ґрунтознавчій лабораторії, 
організованій  професором І. Гоголєвим у 1957 році. Експедиції від 
Львівського відділу Географічноготовариства, із 1961 р. і від науково-
дослідного сектору Львівського університету проводили ґрунтові, 
грунтово-ерозійні та інші дослідження у більшості областей України, а 
також Казахстані і Російській Федерації. У 70-х – на початку 80-х у 
науково-дослідній лабораторії географії ґрунтів (НДЛ-50) працювало до 90 
штатних співробітників (керівник М. Кіт). 
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З 1965 року до 1970 року експедиційні роботи в Українських 
Карпатах проводять кафедри геоморфології і фізичної географії. 
Вивчається характер поширення та інтенсивність розвитку сучасних 
морфодинамічних процесів і  стихійних явищ з метою розробки заходів 
для їх стабілізації. Крім професорсько- викладацького складу (професори 
П. Цись і К. Геренчук, доценти Г. Міллер і Д. Стадницький) у 
дослідженнях бере участь біля 20 штатних співробітників, серед яких 
майбутні професори і доценти факультету (І. Волошин, Я. Кравчук, С. 
Позняк, Р. Сливка, А. Данилюк, О. Болюх). 

В   цей   період  започатковуються   також  стаціонарні  та   
експериментальні дослідження сучасних схилових процесів  на 
Дрогобицькій височині (О.  Болюх, М. Кіт, Я. Кравчук,  1972-1975 рр.). 
Пізніше такі роботи проводилися на Опіллі (І. Ковальчук, 1977-1980 рр.), у 
Вулканічних Карпатах (Я. Хомин, 1981-1985 рр.). Стаціонарні ландшафтні, 
геофізичні і геохімічні дослідження проводяться у 70-ті - 80-ті роки на 
Розточчі (Б. Муха) і Чорногорі (В. Петлін). 

Активно впроваджуються математичні (О. Шаблій) і аерокосмічні 
методи у географічних дослідженнях (С. Трохимчук, Я. Кравчук, Б. Муха). 
Професор О. Шаблій видає у 1984 р. навчальний посібник „Математичні 
методи в економічній географії" (нове видання вийшло у 1994 році). 

Новим етапом розвитку географії у Львівському університеті 
вважаємо період, що розпочався з другої половини 80-х років. З початком 
цього періоду, який припадає на час докорінної перебудови суспільства і 
становлення Української держави, пов'язаний бурхливий структурний ріст 
факультету, становлення і розвиток нових наукових напрямів і шкіл. За 
неповних п'ять років було створено чотири нових кафедри: раціонального 
використання природних ресурсів і охорони природи (1988 р., завідувач у 
1988-2003 рр. - Юрій.Туниця, з 2003 р. - Семен Кукурудза), географії 
України (1990 р., завідувач Федір Заставний), політичної географії і 
країнознавства (1992 р., завідувач Маркіян Мальський; у цьому ж році, 
після створення факультету міжнародних відносин і обрання М. 
Мальського деканом, перейшла в структуру цього факультету, згодом 
поділилася і змінила назву), географії ґрунтів (1993 р., завідувач Степан 
Позняк). Дещо пізніше було створено ще дві кафедри: конструктивної 
географії і картографії (2000 р., завідувач у 2000-2008 рр., -  Іван 
Ковальчук, з 2009 р. – Валерій Петлін) і туризму (2003 р., завідувач Марта 
Мальська). 

Створюються нові науково-дослідні і навчальні лабораторії: 
інженерно-геоморфологічних досліджень - НДЛ-51 (1990 р., з 2000 р. - 
інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень), 
фізико-хімічних аналізів грунтів, природокористування, комплексного 
атласного картографування, ландшафтних досліджень, ландшафтно-
екологічних інформаційних систем, аналізу грунтів і природних вод, 
дослідження територіальних суспільних систем, геоінформаційного 
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моделювання і картографування, геохімії і геофізики ландшафтів, 
ґрунтознавства і екології землекористування - НДЛ-52. 

Структурному росту факультету сприяло відкриття нових 
спеціальностей і спеціалізацій На факультеті розпочалася підготовка 
спеціалістів із країн Африки і Південно-Східної Азії. Крім спеціальності 
„Географія", відкриваються спеціальності „Економічна і соціальна 
географія", „Фізична географія", „Геоморфологія і палеогеографія", 
„Біогеографія і географія грунтів" (останні три з 1997 року знову 
спеціалізації"). З 1996 року розпочато підготовку спеціалістів із 
спеціальностей „Менеджмент природоохоронної діяльності" і 
„Менеджмент невиробничої сфери" - спеціалізація „Менеджмент туризму" 
(тепер це спеціальності напряму „Менеджмент організацій"). У 1999 році 
відкрито ще одну спеціальність „Екологія і охорона довкілля" з двома 
спеціалізаціями: „Гідроекологія" і „Екологія землекористування і 
агробізнес". Із спеціалізації „Екологія землекористування і агробізнес" з 
2001 року ведеться підготовка спеціалістів у Природничому коледжі ЛНУ. 
У 2003 році на факультеті і в Природничому коледжі відкрито 
спеціалізацію „Прикордонний екологічний контроль". У 2003 році 
акредитовано і розпочато підготовку фахівців кваліфікаційного рівня 
„бакалавр" напряму „Туризм“, а із 2008 року цей напрям акредитовано на 
кваліфікаційному рівні „магістр". 

Крім традиційних спеціалізацій спеціальності „Географія" (фізична 
географія, економічна і соціальна географія, геоморфологія і 
палеогеографія, раціональне використання природних ресурсів і охорона 
природи), відкриті нові: географія України, політична географія і 
країнознавство, біогеографія і географія ґрунтів, геоекологія, 
палеогеографія плейстоцену. 

Постійно зростає кількість студентів за рахунок платного навчання. 
На початку 2000-2001 року на факультеті навчалося 964 студенти (704 на 
денному і 260 на заочному відділеннях), на початок 2009-2010 н.р. - 2255 
студентів (1769 - на денному і 486 - на заочному відділеннях). У 2009 р. на 
перший курс денної форми навчання зараховано 370 студентів. 

Щороку збільшувався набір в аспірантуру. В аспірантурі на п'яти 
наукових спеціальностях навчається до 50 аспірантів. З 1993 року на 
факультеті функціонує докторантура. 

Плідно працюють дві спеціалізовані вчені ради: для захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із 
спеціальностей 11.00.02 „Економічна і соціальна географія", 11.00.05 
„Біогеографія і географія грунтів", 11.00.11 „Конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів", а також для захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 
спеціальностей 11.00.01 „Фізична географія, геофізика і геохімія 
ландшафтів" і 11.00.04 „Геоморфологія і палеогеографія", 11.00.13 ”Історія 
географії”. 
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Зростає кількісно і якісно викладацький потенціал факультету. Так 
для порівняння, якщо на початок 1985 р. на трьох кафедрах було 24 
штатних одиниці викладачів, то на початок 2009 р. - 104 штатні одиниці, 
на яких працює 107 викладачів (88 - з науковими ступенями і званнями). З 
них 13 викладачів мають наукові ступені доктора наук, посади і вчені 
звання професора. 

Утверджуються і зміцнюються раніше започатковані наукові 
напрями і школи, формуються нові. Продовжує плідно працювати школа 
атласного картографування (професор О. Шаблій). В кінці 80-х - на 
початку 90-х років) виходять географічні атласи трьох областей 
(Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської). У 2008 році вийшов у світ 
“Атлас України”над створенням якого приймали участь науковці нашого 
факультету.У 1999-2000 рр. на базі лабораторії тематичного 
картографування кафедри геоморфології друкуються навчально-краєзнавчі 
атласи Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей (голова 
редакційної колегії професор Я. Кравчук). 

Зміцнюється львівська ландшафтознавча школа з появою нових 
конструктивних напрямів, зокрема еколого-ландшафтознавчого (А. 
Мельник, В. Петлін). В конструктивно-ландшафтному напрямі працює 
також професор кафедри раціонального використання природних ресурсів 
і охорони природи І. Волошин (Ландшафтно-екологічні основи 
моніторингу, 1998). 

Поглиблююються і розширюються геоморфологічні дослідження. 
Формуються нові напрями і школи. Із створенням лабораторії інженерно-
геоморфологічних досліджень утверджується школа інженерної 
геоморфології. За 20 років лабораторія виконала близько 70 
госпдоговірних і держбюджетних тем. Опубліковано навчальний посібник 
Я. Кравчука „Інженерно-геоморфо-логічне картографування" (1991) та 
“Геоморфологічне картографування” (2006), монографію Г. Рудька і Я. 
Кравчука „Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону 
України" (2002). 

Широке визнання здобули дослідження проблем палеогеографії 
плейстоцену під керівництвом професора А. Богуцького. Вивчення 
крайових утворень материкових зледенінь, лесового покриву, 
запровадження нових методів для вивчення віку відкладів і четвертинного 
рельєфу проводяться спільно з науковцями Польщі, Франції, Білорусі. 
Щорічно проводяться спільні наукові семінари і конференції. У 
сформованій школі успішно працюють кандидати географічних наук Р. 
Дмитрук і А. Яцишин. Опубліковано монографію А. Богуцького і О. 
Ситника „Палеоліт Поділля. Великий Глибочок 1” (1998), спільно з 
польськими дослідниками монографію „Environment and man at the 
Carpatian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early 
mediaeval period”. (2006) 

Бурхливо почала розвиватися започаткована професором І. 
Гоголєвим школа „Генетико-географічні проблеми ґрунтознавства" після 
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відкриття у 1993 році кафедри, яку очолив професор С. Позняк. За 
короткий період під керівництвом професора С. Позняка підготували і 
захистили кандидатські дисертації 9 співробітників і аспірантів, які 
успішно працюють на кафедрі. Це дало можливість розширити і поглибити 
коло проблем, які вирішував колектив ґрунтознавців. Серед них такі як: 
дослідження генези, географії, екологічного стану та класифікації ґрунтів, 
зокрема, відповідності європейській і міжнародним класифікаціям, 
розробка основ раціонального використання ґрунтів тощо. У 
започаткованій на кафедрі науковій серії “Грунти України” опубліковано 9 
монографій. 

З відкриттям кафедри географії України (1990) і поверненням на 
факультет професора Ф. Заставного, починає формуватися нова наукова 
школа - географічного українознавства. У 1990 р. виходить з друку 
навчальний посібник для вищої школи проф. Ф. Заставного „Географія 
України", а через чотири роки (1994) доповнене і перероблене видання у 
двох книгах. Кафедра започатковувала цікаву серію „Народознавчі студії" 
українознавчого спрямування, Великим досягненням слід вважати видання 
професором Ф. Заставним підручників „Фізична географія України" і 
„Соціально-економічна географія України" для 8-го і 9-го класів 
загальноосвітніх шкіл (за 1996-2008 р.р. вийшло шість видань „Фізичної 
географії України" і п’ять видань „Економічної і соціальної географії 
України"). Ці підручники видані також російською, польською, угорською 
і румунською мовами. 

Видатні персонали української географії були підняті професором О. 
Шаблієм. У 1993 р. виходить з друку праця професора О. Шаблія 
„Академік Степан Рудницький - фундатор української географії", у 1996 р. 
- „Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення".  Друкуються 
наукові роботи цих вчених (упорядник О. Шаблій). Ним започаткована 
цікава серія „Постаті українського землезнання". Починаючи із 2001 року 
у цій серії вийшли із друку 10 книг про видатних українських географів.  У 
1994 році виходить навчальний посібник колективу авторів за редакцією 
професора О. Шаблія „Соціально-економічна географія України", у 2000 р. 
- друге видання, перероблене і доповнене. У 2001 р. опублікована робота 
професора О. Шаблія "Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі 
студії", у 2007 році – хрестоматія “Новітня українська суспільна 
географія”. Окрім того, на кафедрі економічної і соціальної географії 
успішно розвиваються такі напрями як розвиток теорії і методики 
суспільної географії, географічне країнознавство і краєзнавство, політичної 
географії і геополітики та інші. 

Вважаємо за потрібне подати коротку інформацію про сучасні 
кафедри, зокрема напрями та спеціальності, наукову роботу, науково-
педагогічний персонал. 

Найстарішою кафедрою факультету є кафедра фізичної географії. З 
2001 р. кафедрою завідує професор Анатолій Мельник. На кафедрі 
успішно розвивається ландшафтознавча школа, започаткована 
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професорами К. Геренчуком і Г. Міллером. Кафедра готує фахівців із двох 
спеціалізацій: фізична географія, геофізика та екологія ландшафту і 
геоекологія. 

Кафедра економічної і соціальної географії створена у 1945 р. 
Завідувач кафедри - професор Олег Шаблій. Наукові праці з проблем 
теорії, історії, методології і методики суспільної географії та картографії, 
географо-математичного моделювання, географічного українознавства. На 
кафедрі розвивається суспільно-географічна школа,  

Кафедра геоморфології і палеогеографії створена у 1950 році (до 
2000 р. -кафедра геоморфології). Завідувач кафедри - професор Ярослав 
Кравчук. Наукові праці з проблем регіонального геоморфологічного 
аналізу, геоморфологічного та інженерно-геоморфологічного 
картографування, дослідження сучасних морфодинамічних процесів, 
інженерної та природоохоронної оцінки рельєфу, історії географічної 
науки. Кафедра готує фахівців із двох спеціалізацій: геоморфологія  і 
палеогеографія плейстоцену. 

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони 
природи створена у 1988 році. З часу створення і до 2003 року кафедрою 
завідував професор Юрій Туниця з 1993 р. - ректор Українського 
лісотехнічного університету, автор проекту „Екологічної Конституції 
Землі". На кафедрі ним започаткований перспективний науковий напрям 
економічної екології і еколого-географічної експертизи. З 2003 року 
завідувачем кафедри є професор Семен Кукурудза. Наукові інтереси проф. 
С. Кукурудзи пов'язані з проблемами природокористування, моніторингом 
та екологічною оцінкою ландшафтних систем, антропогенною 
трансформацією ландшафтів, гідроекологією. С. Кукурудзою видано ряд 
монографій та навчальний посібник, що стосуються тематики кафедри та 
підручник “Біогеографія”.  Кафедра готує фахівців із двох спеціалізацій: 
менеджмент природоохоронної діяльності і раціональне використання 
природних ресурсів і охорона природи. 

Кафедра географії України створена у 1990 р. Керує кафедрою від 
часу створення і до сьогодні професор Федір Заставний Наукові праці 
проф. Ф. Заставного присвячені розробці проблем теорії, методики і 
практики розвитку і розміщені продуктивних сил України, розробці 
прогнозів економічного і соціального розвиті України і окремих регіонів, 
географічного українознавства і краєзнавстві географічної освіти. На 
кафедрі успішно розвивається наукова школа географічної 
українознавства. Кафедра готує фахівців із спеціалізації географія України 
(до 2003р. готувала фахівців із спеціалізації менеджмент туризму). 

Кафедра грунтознавства і географії ґрунтів (до 2000 р. кафедра 
географії грунтів) створена у 1993 р. Керівником кафедри став професор 
Степан Позняк (вихованець львівсько-одеської школи ґрунтознавців 
професора І. Гоголєва). Наукові інтереси проф. С. Позняка пов'язані з 
проблемами: стаціонарних досліджень динаміки сучасних 
ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах Пд.-Зах України; 
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розробленням основ раціонального використання ґрунтів, організації 
функціонування природоохоронної інфраструктури; дослідження генези, 
географії екологічного стану та класифікації ґрунтів західного регіону 
України; досліджений синергетичних впливів в агросистемах. Кафедра 
готує фахівців із двох спеціалізацій: біогеографія і географія грунтів і  
екологія землекористування і агробізнес. 

Кафедра конструктивної географії і картографії створена у 2000 році 
шляхом поділу кафедри геоморфології. До 2008 року кафедрою завідував  
професор Іван Ковальчук. Із 2009 року – професор Валерій Петлін. Наукові 
інтереси проф. В. Петліна зосереджені на вивченні геофізичних і 
біологічних полів   ландшафтних  систем та їх компонентів, проблемах 
географічного моніторингу та геоекологічної експертизи. Колектив 
кафедри успішно продовжує започатковані проф. І. Ковальчуком 
дослідження в галузі екологічної геоморфології, системно-структурному та 
історико-географічному аналізі річкових мереж, математико-
статистичному і комп'ютерному моделюванні рельєфу. Кафедра готує 
фахівців із спеціальності „Екологія і охорона довкілля" (спеціалізації - 
„Гідроекологія" і „Прикордонний екологічний контроль"). 

Кафедра туризму створена у 2003 році шляхом поділу кафедри 
географії України (з 1996 р. до 2003 р. фахівців з „Менеджменту туризму" 
готувала кафедра географії України). Завідувач кафедри - доцент Марта 
Мальська. Наукові інтереси пов'язані з проблемами маркетингу, 
менеджменту туризму, туристичного бізнесу і є співавтором та автором 
серії навчальних посібників із цього напряму та підручника “Міжнародний 
туризм та сфера послуг” (2008).  Кафедра готує фахівців із двох напрямів:  
менеджмент організацій (спеціальність „Менеджмент  туристичної   
індустрії")   і  туризм.  

Всі кафедри факультету беруть активну участь у міжнародній 
науковій і навчальній діяльності. У зарубіжних країнах навчаються 
студенти і аспіранти, проводяться обмінні практики (з університетом імені 
Марії Кюрі-Склoдовської у Любліні - протягом 20 років). Щорічно у 
наукових установах та вищих навчальних закладах зарубіжних країн 
(Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, 
Польща, Росія, СІ1ІА, Угорщина, Фінляндія, Франція, Швеція) стажування 
проходять до 10 викладачів факультету  

Факультет і надалі має високі перспективи структурного росту, 
удосконалення навчального процесу, зміцнення існуючих і становлення 
нових наукових напрямів і шкіл. 
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Стан проблеми. Інформатизація та новітня передова технологізація 

навчально-педагогічного процесу у вищих навчальних закладах, зокрема у 
флагмані вітчизняної освіти –  Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, як об’єктивна риса рівня розвитку сучасного 
суспільства нагально вимагає переходу до застосування нової генерації 
навчальних засобів, а саме електронних навчальних матеріалів (ЕНМ) 
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різного ґатунку, складності та структурно-функціональних характеристик. 
Серед таких ЕНМ, які за вітчизняною "управлінсько-освітньою" лексикою 
ще називають педагогічними програмними засобами (ППЗ, [4-6]), особливе 
місце посідають електронні підручними (ЕП) як вищий щабель у ієрархії 
засобів навчання, який вельми ефективно поєднує змістовні навчально-
педагогічні надбання з дидактичними можливостями сучасних 
інформаційних та мультимедійних технологій щодо втілення цих надбань. 

У розширеному тлумаченні (зважаючи на [7-8]) електронний 
підручник можна кваліфікувати як навчальний продукт (виріб) в 
електронній формі, який за змістом і рівнем розробки задовольняє 
відповідні загальні вимоги до підручників ([4]), створений і автономно 
генерується у певному програмному середовищі, забезпечуючи реалізацію 
навчальних, контрольних і інших, у т.ч. інтерактивних, завдань заданої 
дисципліни, та розміщений на магнітному носії інформації і/або у 
інформаційній мережі тощо.  

На відміну від "традиційних" підручників на паперових носіях 
електронний підручник відрізняється низкою функціональних переваг, а 
саме ([7-10]): 

– компактність, довготривале збереження і "незношуваність" 
інформації та більш ефективний доступ до останньої; 

– поліфункціональність використання, наявність різних рівнів 
складності матеріалу та можливість поліваріантного різнорівневого 
інтерактивного контролю знань, що набуваються; 

– можливість доповнення і коригування змісту та модифікації 
програмного забезпечення, у т.ч. безпосередньо при використанні, через 
належність до відкритих систем; 

– висока наочність та інформативність завдяки застосуванню 
мультимедійних технологій, включаючи анімаційний та аудіо супровід, 
відеосюжети, систему гіперпосилань тощо; 

– можливість використання як власне для навчання, так і 
безпосередньо для викладання і/або підготовки та проведення практичних, 
семінарських і інших занять, тобто у якості навчально-наочного чи 
навчально-методичного засобу, словника, довідника і т.ін., у т.ч. при 
дистанційному навчанні; 

– висока активність засвоєння знань завдяки наявності "миттєвого" 
зворотного зв’язку з їхнім джерелом, засобів мобільного контекстного 
пошуку потрібних відомостей, включаючи циклічні гіпертекстові 
пояснення, поліваріантного, у т.ч. комплексного та індивідуально 
орієнтованого за регламентом, відтворення об’єкта вивчання тощо. 

Зрозуміло, що використанню електронних підручників притаманні і 
певні вади та обмеження ([11]), зумовлені насамперед нетрадиційністю 
сприйняття інформації з монітора на тлі звички сприймати її з паперового 
видання, бажаністю наявності, у певних випадках, зручних портативних 
сучасних персональних комп’ютерів для користування ЕП і відносно 
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високою вартістю та складністю їхнього створення за наявних умов та 
вимог (див. далі). 

З огляду на вищевикладене, основною метою даною статті  був 
розгляд основних сьогоденних проблем і перспектив створення 
природничо-географічних електронних підручників для вищої школи, 
включаючи аналіз передумов створення ЕП за концептуальними, 
нормативно-організаційними, технологічними і іншими аспектами цих 
передумов, а також досвіду розробки певних ЕП та демонстрацію 
використання результатів зазначеного аналізу при створенні електронного 
підручника "Географічні інформаційні системи". Останній  розробляється 
автором цієї статті за технологічної підтримки передусім студента 
географічного факультету О. Коломійця, що зумовило зміст його курсових 
і дипломної робіт. Крім того, за причину вибору навчальної дисципліни з 
географічних інформаційних систем (ГІС) у якості "базової" для розробки 
зазначеного підручника, що є пілотним і показовим загалом для створення 
природничо-географічних електронних підручників, правило те, що, на 
наш погляд, саме ця дисципліна є "інтегральною" природничо-
географічною (див. наші праці [1-2]) завдяки її картографічно-
інтегральному комп’ютерно-технологічному відтворенню основних 
теоретично-прикладних надбань всіх принципових складників сучасної 
природничо-географічної науки та освіти – фізичної географії, геоекології, 
гідрології, метеорології, геоморфології тощо. 

Передумови створення ЕП.   
Стадіальність розробки ЕП. Зважаючи на [1, 6, 8, 11-16] і власний 

досвід створення інформаційних продуктів ([2, 3] і ін.), можна 
запропонувати наступну загальну алгоритмічну схему розробки 
електронного підручника, яка складається з таких етапів. 

1.Формулювання мети і завдань створення ЕП, визначення складу 
його розробників, строків виконання та джерел фінансування. При цьому 
визначальною, з одного боку, є роль автора (авторів) змістовної частини 
ЕП з огляду насамперед на міру оволодіння ним (ними) дидактичними 
прийомами, заснованими на інформаційних та мультимедійних 
технологіях, зважаючи на особливості діалогової процедури "людина – 
комп’ютер". З іншого боку, критичними є реальні можливості 
фінансування розробки ЕП, які фактично зумовлюють як ступінь 
"авангардності" та досконалості ЕП в якості програмного продукту, так і 
відповідний цьому ступеню склад його розробників. За таких умов можна 
вести мову, по-перше, про максимально-можливий склад розробників 
електронного підручника. Сюди, наприклад, за нормативними вимогами 
[6] віднесено "потужний" колектив розробників, що має містити цілу низку 
фахівців з науково-педагогічного забезпечення (вчені, освітяни, 
консультанти, що одразу ставить під сумнів можливість змістовного 
"моноавторства" підручника, досить традиційного для "солідних" 
підручників, як і монографічних видань вищої школи та науки, див. далі), 
істотний набір фахівців з системно-організаційної підтримки (від 
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системних менеджерів, аналітиків і прикладних програмістів до 
комп’ютерних дизайнерів, художників і т.ін.) та "бригаду" фахівців, що 
супроводжує створення підручника (від метрологів до психологів та 
спеціалістів з ергономіки тощо). По-друге, можна говорити про 
оптимально-мінімальний склад розробників ЕП (з огляду на фінансово-
економічні реалії та нагальну необхідність створення ЕП), а саме, 
наприклад, про пілотні розробки ЕП його змістовним автором, що володіє 
сучасними інформаційними технологіями, із залученням однодумців-
ентузіастів із числа студентів і/або викладачів, які обізнані з системно-
програмним проектуванням і т.ін. При цьому, зрозуміло, мають бути 
дотримані всі доцільні вимоги до створення ЕП, а от процес "легалізації" 
останнього (тиражування, сертифікації тощо) має бути покладений на 
певні відповідні підрозділи вищих навчальних закладів. 

2.Визначення змістовної структури ЕП. Таке визначення 
здійснюється, по-перше, з огляду на предметну область і спрямованість 
підручника, які зумовлюються навчальною програмою дисципліни, 
враховуючи місце останньої в структурно-логічній схемі освітньо-
професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-
кваліфікаційним рівнем. По-друге, зазначений крок залежить від досвіду 
змістовного автора ЕП, враховуючи досвід викладання дисципліни, досвід 
створення педагогічно-методичної літератури за нею та досвід автора як 
фахівця-науковця у предметній області ЕП. По-третє, як наслідок, 
очевидно, що чим вищим є рівень відтворення сучасних інформаційних 
технологій у предметній області ЕП (реалізований у т.ч. у його "паперових 
(друкованих) попередниках") і дисципліни у цілому, тим більшою буде 
міра метасистемної сполучності змісту дисципліни з функціональними 
можливостями електронного підручника з неї. І, по-четверте, очевидно, що 
ЕП має задовольняти (див. попередній текст) принципові вимоги до 
поняття "підручник" загалом, що зокрема викладені у [4] і стосуються 
аспектів науково-методичного рівня підручників, їхньої доступності для 
сприйняття, систематизованості, міжпредметних зв’язків тощо. 

3.Створення елементів змістовної структури ЕП. На цей етап, 
зрозуміло, істотно впливають визначальні чинники попереднього пункту і 
тут ЕП багато у чому наслідує підходи до створення його "паперового 
попередника". Зокрема це стосується вирізнення основного ядра 
навчальної дисципліни та її другорядних аспектів, визначенні зв’язків між 
різними темами дисципліни з урахуванням їх приуроченості до змістових 
модулів, підбір поліваріантних завдань різного рівня за зазначеними 
темами для семінарських і/або практичних занять, відповідних 
ілюстративно-графічних матеріалів тощо. А проте, на відміну від 
друкованого навчального засобу, створення ЕП на цьому етапі потребує 
підбору і створення специфічного, вихідного для наступного 
мультимедійного втілення, набору демонстраційних, анімаційних і відео 
фрагментів, які ілюструють основні складники понятійного апарату 
дисципліни, принципові дефініції і т.ін. У цьому аспекті дуже корисним 
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мати на момент створення ЕП не тільки авторський змістовний прототип 
ЕП у вигляді друкованого підручника чи навчального посібника, а й 
авторський навчально-наочний (для лекційного супроводу) і навчально-
методичний матеріал (оптимально – теж у вигляді навчального посібника, 
див. наприклад наш посібник [3] і далі), реалізований із застосуванням 
вищезгаданих фрагментів. Крім того, створені елементи змістовної 
структури ЕП доцільно доповнити саме авторським маркуванням позиції 
та "адреси" гіперпосилань для наступного зваженого макетування та 
програмування системи таких посилань та її відповідних зв’язків у цілому. 

4.Формулювання загальних функціональних вимог до ЕП. На цьому 
етапі слід визначитися із генералізованими вимогами до побудови і 
викладу матеріалу підручника, підходами до візуалізації його змісту тощо, 
спираючись як на існуючі загальні такі вимоги та принципи організації ЕП 
(див. далі), так і на деталізацію цих принципів згідно із своєрідністю і 
обраної дисципліни, і власне ЕП, що створюється. Корисно при цьому 
сформулювати склад і зміст основних можливих запитів користувачів (як 
студентів, так і викладачів) до електронного підручника. 

5.Визначення конфігурації та архітектури ЕП.  При цьому, за 
аналогією з апаратним забезпеченням ([1]), під конфігурацією будемо 
розуміти сукупність структурно-функціональних елементів ЕП, а під 
архітектурою – загальну організацію зв’язку цих елементів. 

6.Визначення остаточних сценаріїв функціонування ЕП. Під 
сценаріями в даному випадку розуміється фрагментарний розподіл 
елементів змістовної структури ЕП і виду їхнього візуального відтворення 
та демонстрації на моніторі в межах різнорівневого та різного за 
призначенням адекватного програмного інструментарію. Застосування 
останнього, передусім таких складників мультимедійних технологій, як 
анімація, комп’ютерна графіка, звуковий ряд, гіпертекст тощо, покликане 
насамперед посилити мотиваційну функцію та результативність навчання 
за ЕП, через у т.ч. активізацію зорової та емоційної пам’яті, збільшення 
пізнавальної зацікавленості суб’єкта навчання, інтенсифікації його уваги 
до ЕП і т.ін. Цей етап, як правило, доцільно завершити формулюванням 
уявлень про вигляд графічного інтерфейсу користувача ЕП з урахуванням 
психологічних, оптимально-дизайнових і інших вимог, зумовлених 
насамперед змістом ЕП та особливостями користувачів ним. 

7.Формулювання вимог до програмного та апаратного забезпечення 
створення і експлуатації ЕП. При цьому, зважаючи додатково на [11, 15-
21], є можливість передбачати користування широким набором 
програмних засобів створення та експлуатації, а саме: засобами прямого 
програмування із застосуванням традиційних алгоритмічних мов; 
інструментальними засобами загального призначення, що не потребують 
кваліфікованих програмістів; засобами мультимедіа; гіпермедіа засобами, 
а також певними комбінаціями програмного інструментарію тощо. 
Задавання відповідного програмного забезпечення, зважаючи і на певні 
переваги та вади, властиві певному вищезгаданому інструментарію, у 
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цілому насамперед зумовлюється орієнтуванням на наявні і/або 
нормативно задані: конфігурацію апаратних засобів, сертифіковані 
системи програмування, склад фахівців вимогового рівня і т.ін. (див. далі). 
А проте вельми важливим чинником при цьому залишається призначення 
створюваного ЕП та його змістовна структура, враховуючи можливість її 
подальшої модифікації, а також обмеження на обсяг інформаційного 
базису ЕП і фінансування його створення тощо. Усі вимоги 
вищезазначеного типу визначатимуть і рівень складності та 
функціональності ЕП як програмного продукту – від "суто" авторської 
системи до більш універсальної за застосуванням комбінованої системи і 
т.ін.. Даний етап також доцільно завершити і формулюванням вимог до 
режиму та регламенту використання ЕП. При цьому режим, як своєрідний 
план роботи з ЕП, по-перше, має передбачати гнучку, у т.ч. багаторівневу 
систему контролю (перевірки, у т.ч. самоконтролю) знань, включаючи 
відповіді на запитання, тестування і т.ін. По-друге, план роботи може 
брати до уваги надання можливості користувачу ЕП (передусім викладачу) 
працювати не тільки із стандартним інтерфейсом ЕП, а й конструювати 
потрібні йому, наприклад для проведення семінарських чи лабораторних 
занять, нові, у т.ч. багатовіконні інтерфейси і меню. Регламент же, що 
фактично являє собою набір правил використання ЕП, може бути 
передбачений як загалом, у вигляді керівництва користувача, так і в 
оперативно-інтерактивному варіанті – у вигляді системи підказок та 
пояснень ("Help"). 

8.Розробка технічного завдання (технічних умов) на програмне 
проектування ЕП. Цей етап є інтеграційним, на якому синтезуються усі 
вимоги та уявлення щодо ЕП, викладені вище у п.2.-7. 

9.Створення програмного забезпечення (ПЗ) ЕП. Етап завершується 
розробкою робочої (демонстраційної) версії електронного підручника. 

10.Тестування ПЗ ЕП та його доопрацювання (коригування). 
Тестування здійснюється шляхом випробування експериментальних 
зразків ЕП для суб’єктів навчального процесу, бажано для найбільш 
референтних їхніх груп чи представників. Доопрацювання програмного 
забезпечення виконується за виявленими недоліками, висловленими 
пропозиціями щодо покращення і т.ін., у т.ч. через врахування зауважень 
розробника змістовної структури.  

11.Технологічно-організаційний супровід створення ЕП. Цей етап 
містить у собі розробку керівництва користувача ЕП, що передусім 
відображає опис режиму та регламенту використання підручника, 
форматування авторських прав, ліцензійних умов розповсюдження 
(інсталяції) і гарантійних зобов’язань розробника, сертифікацію ЕП та 
отримання для нього грифів МОН України (за необхідності, див. [5]). 

12.Фізична реалізація ЕП. Етап містить у собі діяльність з 
тиражування ЕП на заданих носіях інформації з урахуванням чинних 
вимог до такого тиражування і/або розміщення електронного підручника в 
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обраних інформаційних мережах з узгодженням виду доступу до нього, 
способів адміністрування тощо. 

Основні вимоги до ЕП. Наразі, крім загальних імперативних вимог 
до  підручників для вищої школи ([4] тощо), існує широкий спектр 
спеціальних вимог, у т.ч. нормативно-методичних та систематизованих чи 
ні, до розробки та функціонування електронних навчальних матеріалів, 
зокрема електронних підручників з огляду на дефініцію останніх, подану 
на початку статті. 

Так, чинний на сьогодні загальний несистематизований нормативно-
методичний набір вимог до педагогічних програмних засобів (ППЗ), 
викладений у [6], можна у стислому вигляді звести до наступного: 

– вимоги до змістовної частини. Передбачають наявність таких 
можливих складників цієї об’єктно-організованої частини, побудованої за 
навчально-модульним принципом, як тексти та ілюстративний 
мультимедійний матеріал, глосарій, тезаурус, предметні та історичні 
довідки, покажчики, контрольні (у т.ч. для самоконтролю) та тестові 
завдання тощо, а також методичні рекомендації із використання ППЗ; 

– вимоги до програмного забезпечення (ПЗ), які визначають основні 
функції програмного середовища ППЗ та рівень його інтерактивних 
моделей (без зазначення, а проте, типу такого середовища для створення 
засобу і т.ін.). Сюди відноситься необхідність наявності, по-перше, 
інструментарію пошуку матеріалу, у т.ч. через систему закладок; ПЗ для 
інвентаризації та передавання інформації про "рівень навчальних 
досягнень" ([6]), результати контролю і тестування тощо, а також т.зв. 
конструктора занять. Останній має виконувати такі основні функції, як 
створення нових інтерфейсів при перекомпоновці і/або формуванні  
модифікованого навчально-контрольного матеріалу, у т.ч. шляхом 
експорту-імпорту медіа-об’єктів і переформатування тексту та графіки, та 
відповідну зміну гіпертекстової частини ППЗ. По-друге, зрозуміло, 
передбачено наявність визначальних атрибутів електронного навчального 
продукту: систем управління та навігації, які відповідають специфіці 
суб’єкта навчання; статичних, динамічних та інтерактивних режимів 
роботи із ППЗ; зручного інтерфейсу, що забезпечує сумісність з іншими 
інформаційними системами; використання ППЗ на персональному 
комп’ютері і в локальній (тільки!) мережі; можливість інсталяції та 
деінсталяції окремих модулів засобу. По-третє, застосування ППЗ має бути 
орієнтоване на ліцензійну операційну систему (ОС) Windows (версії 98 та 
XP) та лише стандартні додатки цієї ОС; 

– вимоги до апаратного забезпечення. Орієнтовані на персональний 
комп’ютер (ПК) та застосування ППЗ в локальній навчальній мережі 
(комп’ютерному класі з індивідуальними робочими місцями і/або 
мультимедійним загальним монітором тощо з наявністю host-системи 
викладача) з швидкістю обміну зі 100 Мб/с. При цьому технічні 
характеристики ПК – його тактова частота і оперативна пам’ять – 
обумовлені у двох варіантах таким чином: у першому – host-система 
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викладача 1100 МГц і не менше 128 Мбайт, ПК суб’єкта навчання 800 МГц 
і не менше 128 Мбайт; у другому (менш "жорсткому") – host-система 500 
МГц і не менше 64 Мбайт, ПК тих, хто навчається, 400 МГц і не менше 32 
Мбайт. Одразу зауважимо, що наведені апаратні вимоги, на наш погляд, 
навіть "по максимуму" є явно заниженими з огляду на рівень необхідної 
апаратної підтримки сучасних мультимедійних і інтерактивних технологій; 

– інші вимоги. До них відносяться визначені вимоги до захисту прав 
інтелектуальної власності, сертифікації та "грифування" ППЗ, колективу 
його розробників (про що вже йшла мова), супроводу та гарантійних 
зобов’язань розробників засобу тощо. 

Попередньо підсумовуючи вищевикладені нормативно-методичні 
вимоги за [6], слід зазначити, крім вже згаданих їхніх вад і протиріч, що у 
цілому ці вимоги орієнтовані не стільки на створення електронних 
підручників чи посібників у буквальному їхньому розумінні, скільки на 
створення програмного продукту з поліваріантного подавання, у т.ч. 
візуалізації навчального матеріалу, що потребує застосування для 
розробки ЕП високовартісного інструментарію найвищої складності та 
реалізації складних і теж високовартісних організаційно-технологічних і 
ін. процесів і умов розробки ЕП. Тобто, з огляду на реалії сьогодення, 
вимоги [6], крім іншого, не передбачають можливості створення та 
затвердження різнорівневих за складністю та функціональністю ЕП, 
нівелюючи передусім дидактичну корисність їхнього змістовного 
авторського характеру і т.ін., що значно ускладнює процес розробки і 
поширення таких необхідних наразі сучасних ЕП для вищої школи. 

Серед інших існуючих вимог до створення і функціонування ЕП, 
зважаючи і на вже подані на початку його функціональні переваги, які 
одночасно можна трактувати і як вимоги, доцільно зупинитися ще на низці 
концептуально корисних уявлень, що стосуються ЕП. 

Зокрема, зважаючи на [14, 15], можна сформулювати такі загальні 
вимоги до побудови ЕП, як: 

– дидактично-зумовлена структурованість змістовної частини ЕП з 
обмеженою кількістю нових дефініцій у закінчених фрагментах 
дисципліни; 

– органічне поєднання подавання інформації у вигляді тексту та аудіо- 
і/або відеоматеріалів, т.зв. живих лекцій, з доцільно обраним 
співвідношенням дублювання текстового матеріалу елементами "живих 
лекцій"; 

– підпорядкованість і відповідність вигляду, інформативності і 
способу візуалізації динамічних мультимедійних елементів ЕП (анімації, 
відеоряду тощо) їхньому основному змістовному навантаженню або за 
рахунок власне візуалізаційних особливостей цих елементів, або за 
рахунок їхньої автономної системи підказок; 

– наявність досить розгалуженої системи пошуку необхідної 
інформації, передусім за рахунок системи гіпертекстових посилань, 
причому не тільки на фрагменти власне ЕП, включаючи глосарій тощо, а й 
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на зовнішні (у корпоративній, регіональній чи глобальній мережі) джерела, 
з перспективою включення до останніх спеціалізованих тлумачних і 
енциклопедичних словників, адекватних предметній області навчальної 
дисципліни; 

– приуроченість анімаційних і відеофрагментів передусім до 
змістовних компонентів ЕП, які складно як викласти, так і зрозуміти, 
користуючись засобами друкованого підручника, з можливістю 
персоніфікованого вибору динамічного режиму візуалізації зазначених 
фрагментів; 

– наявність засобів різнопланового контролю засвоєння знань, 
зручність користування з можливістю обирання індивідуальних "темпів 
користування" суб’єктами навчання і деякі інші вимоги, про які вже йшла 
мова. 

У [8, 14, 11, 22], базуючись на надбаннях теорії дизайну, наведено 
низку принципів викладу матеріалу ЕП та візуалізації його змісту, 
включаючи розробку інтерфейсу, а саме: 

– принцип пропорційності, головним у якому є вимога про те, що 
структура інформації на моніторі має максимально сприяти знаходженню 
користувачем ЕП подібностей, відмінностей, тенденцій і логічних 
співвідношень у навчальному матеріалі, що подається. Це досягається 
передусім за рахунок відповідної розбивки останнього на блоки та їхнього 
розміщення, застосування пробілів, табуляції, обмежень, різної 
геометричної форми і розташування об’єктів, різного рівня яскравості і 
кольорової гами, збалансування фону оточення та основного 
демонстраційного фрагмента, врахування "традиційної" траєкторії руху 
ока при читанні інформації тощо; 

– принцип акценту, який стосується необхідності вирізнення 
найважливішого, першочергового для сприйняття об’єкта, що досягається 
різноманітними засобами, такими як розміщення об’єкта у центрі поля, 
його певне відокремлення від інших, підбір певних кольорів і їхнього 
співвідношення, наприклад зважаючи на те, що світлі кольори на темному 
тлі виглядають наближеними до спостерігача, а темні на світлому – немов 
би вилученими, і т.ін.; 

– принцип єдності, який наголошує на потребі оптимальної організації 
інформації, що відтворюється на моніторі, зважаючи на критерії 
послідовності, функціональності, значущості та поєднання уніфікованості 
споріднених за змістом об’єктів і різноманітності змістовно неадекватних, 
із загальним спрямуванням на створення у користувача ЕП відчуття 
стабільності і надійності сприйняття результатів візуалізації; 

– принцип рівноваги (балансу), дотримання якого передбачає 
рівномірного розподілу т.зв. оптичної ваги зображень на моніторі, 
враховуючи складність об’єктів, що візуалізуються, логіку їх появи і т.ін.; 

– деякі інші принципи. Зокрема, вони стосуються, по-перше, довжини 
текстового рядка з огляду на бажаність ефективного охоплення оком не 
окремих слів, а завершеного за змістом текстового фрагмента. По-друге, 
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сюди відноситься  вибір варіантів і виду звукового супроводу 
візуалізованої інформації, зважаючи на особливості користувачів ЕП і 
загалом мету такого супроводу. По-третє, позаяк у даній статті мова йде 
про ЕП з ГІС, доцільно додатково дотримуватися і загальних підходів та 
принципів ефективного подавання ГІС-інформації у вигляді карт в процесі 
їхнього дизайну, викладені у наших працях [1, 2]. 

На [23] викладено розроблений колективом авторів 
(Г.А.Добровольський і ін.) комплекс вимог до стилю і оформлення 
елементів електронних навчальних матеріалів (ЕНМ), враховуючи і 
можливість їхнього розміщення у глобальній мережі. Принципові вимоги 
цього комплексу можна звести до такого: 

– вимоги до мови та стилю: 
1) максимальна зрозумілість мови викладу навчального матеріалу та 

стислість його тексту без застосування довгих речень; 
2) гарна структурованість матеріалу на блоки з подаванням їх через 

багато автономних для читання сторінок, поєднаних гіперпосиланнями між 
блоками та з іншими джерелами довідкової інформації, за умови зручної 
системи пошуку та перегляду; 

3) розміщення ключових тез матеріалу на початку змістовного блоку, 
максимальне дотримання ідеї "один абзац – одна думка", зрозумілість 
заголовків, узгодженість абревіатур і скорочень без зловживання ними, як і 
загалом декоративним оформленням тексту; 

– вимоги до оформлення тексту та таблиць: 
1) використання поширених шрифтів стандартного набору (Times New 

Roman тощо) із застосуванням виділень заголовків і ключових слів 
кольором (крім синього кольору, призначеного для посилань) і/або 
потовщеним шрифтом (а не курсивом, особливо дрібним, чи 
підкресленням) без, зазвичай, фіксації розміру шрифту за умови 
можливості переформатування користувачем цього розміру для усієї 
сторінки та збереження пропорційності зміни довжини рядка та розміру 
міжрядкового інтервалу; 

2) відповідність виділених посилань значущим ключовим словам 
тексту, причім останніх може бути значно більше, ніж у друкованому 
ЕНМ; 

3) ієрархія заголовків – не більше чотирьох рівнів; широке 
застосування нумерованих або маркованих списків з оптимальним 
подвійним їхнім вкладенням; 

4) унікальність назв таблиць (як і рисунків), бажаність вирізнення 
заголовків таблиць і заголовків їхніх окремих рядків чи стовпчиків 
кольором або потовщеним шрифтом; 

5) неперевищення розміром таблиць параметрів екрана, наявність 
аналізу у тексті матеріалу, поданого у табличній формі; 

– вимоги до зображень (рисунків, фото, мультимедійних об’єктів 
тощо): 
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1) наявність текстового еквівалента кожного діючого об’єкта 
інтерактивного зображення чи графіки, як і загалом текстового еквівалента 
будь-якого нетекстового елемента для випадку неможливості відтворення 
останнього; 

2) синхронність і взаємна відповідність спільного відтворення 
мультимедійних об’єктів і текстового супроводу до них; 

3) бажані формати файлу растрового зображення – JPEG або GIF, 
розмір – не більше 300 Кбайт з максимальним розрізнюванням 500х700 
пікселів; 

– вимоги до звукового супроводу та відеозображень: 
1) наявність у тексті опису аудіо- ви відеофайлу та відповідних 

посилань "прослухати" або "переглянути"; 
2) бажані формати звукового файлу – MP3, MOV або RM, відеофайлу 

– AVI, MPG, MOV або RM; розміри обох видів файлу – не більше 300 Кбайт 
при розміщенні ЕНМ у глобальній мережі, більшого розміру – при 
розміщенні на компакт-диску тощо. 

Найбільш вживані програмні середовища для ЕП. Серед 
величезного наразі "арсеналу" програмних інструментаріїв для створення 
(та адекватного використання) електронних навчальних матеріалів, у т.ч. 
ЕП, в царині комп’ютерних навчальних систем ([8, 14, 11] і ін.) можна 
вирізнити, на наш погляд та зважаючи на вже наведені позиції, декілька 
найбільш вживаних і, певною мірою, типових за результатами 
застосування програмних середовищ. Вони принципово відрізняються 
насамперед за результативним технологічним рівнем створюваного 
електронного продукту та його мультимедійною функціональністю, а 
також мірою програмного моделювання віртуального навчального 
матеріалу тощо, а отже і складністю застосування та вартістю. До 
зазначених програмних платформ належать такі. 

1. Macromedia Flash. Високотехнологічний професійний 
інтерактивно-мультимедійний інструментарій, головними, привабливими 
для користувачів рисами якого є зокрема ([20, 24]): 

– зручність і універсальність при створенні навчальних програм з 
динамічного демонстраційного відтворення матеріалу при мінімумі тексту; 

– можливість моделювання заданих додаткових програм, у т.ч. 
поновлювальних web-додатків, і створення електронних навчальних 
симуляцій; 

– наявність об’єктно-орієнтованої мови програмування, сумісність з 
іншим інструментарієм і будь-якою операційної системою (ОС), 
можливість широкої модифікації інтерфейсу при роботі як з великим 
набором шаблонів, так і з новостворюваними додатками; 

– підтримка технології XML i HTML, взаємодія із системами 
підтримки навчання (СПН) для мереж рівного рівня, у т.ч. із не дуже 
потужними комунікаційними каналами тощо. 
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Головними вадами інструментарію є його складність, що зумовлює 
необхідність залучення висококваліфікованих фахівців, і відносно високі 
вартісні показники застосування. 

2. Macromedia Authorware. Теж високотехнологічне спеціалізоване 
мультимедійне програмне середовище, основними корисними для змісту 
цієї праці атрибутами є передусім ([17, 18, 20, 25]): 

– безпосередня спрямованість створення ЕНМ для локальних 
навчальних мереж із СПН, з можливістю, а проте, застосування і 
глобальних мереж і/або магнітних носіїв інформації; 

– наявність сучасних засобів обробки і відтворення різноформатної 
аудіо- та відеоінформації та імпорту широкого набору форматів файлів (з 
Macromedia Flash, Microsoft PowerPoint і ін.) і продукування 
мультимедійних фрагментів; 

– підтримка технологій XML i HTML, JavaScript і Active, наявність 
засобів захисту авторських прав тощо. 

Вади інструментарію – практично ті ж, що зазначалися щодо 
Macromedia Flash, а також необхідність використання тільки з ОС Windows 
та установки додаткового ПЗ у вигляді Authorware web-player при 
мережному застосуванні. 

3. На основі додатка Microsoft Word 2003. Цей інструментарій для ЕП 
створено Центром впровадження систем електронного навчання (КНУ ім. 
Тараса Шевченка) і його особливостями є ([20]): 

– спрямованість на створення власне ЕП і web-пакета з його змістом; 
– необхідність застосування такого ПЗ, як ОС MS Windows з Microsoft 

Word 2003, Java Runtime Environment версії 1.5 чи вище, а також 
спеціалізованого ПЗ, що додається, у вигляді додатка для EXE-файлів; 

– можливість імпорту просто у текст ЕП рисунків, формул і т.ін. у 
графічному наведенні, а також включення файлів формату PDF у вигляді 
посилань та flash-об’єктів як вбудованих; 

– підтримка імпорту вже підготовлених сторінок у форматі HTML, у 
т.ч. з інтегрованими графічними, аудіо і іншими об’єктами, та, зрозуміло, 
MS Word 2003, включаючи повузлове (за розділами) розподілення. 

Незважаючи на спрощеність і широку доступність даного 
інструментарію для створення і використання ЕП, саме така спрощеність 
спричинює відчутну обмеженість інтерактивних і мультимедійних 
можливостей підручника, що розробляється, із відповідним зниженням 
його функціональності. 

4. HTML. Програмне середовище HTML (абревіатура від англ. 
HyperText Markup Language – Мова Розмітки Гіпертексту, заснована на 
метамові SGML, англ. Standard Generalized Markup Language  – 
Стандартна Узагальнена Мова Розмітки) загалом являє собою мову 
розмітки, призначену для маркування документів з текстом, 
зображеннями, гіперпосиланнями і т.ін. і відзначається такою специфікою 
([19, 24, 26-29]): 
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– забезпечення HTML-документами змістовного функціонування 
мережі Інтернет з включенням до них метаданих та візуалізацією за 
допомогою web-браузерів, найбільш поширеними з яких наразі є Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera; 

– структурування документів за допомогою передусім т.зв. тегів (англ. 
tag) з широкою можливістю форматування тексту із додаванням до нього 
різноманітних зображень і аудіофайлів та використанням гіперзв’язків 
(англ. links), що дозволяють створювати гіперпосилання як на різні 
частини поточного документа, так і на об’єкти локальних чи глобальної 
мережі; 

– можливість поєднання засобів HTML-документів із засобами 
спеціальної мови CSS (абревіатура від англ. Cascading Style Sheets – 
Каскадні Таблиці Стилів), що дозволяє використовувати корисні для ЕП 
риси останніх, а саме: 

а) можливість ефективного дизайну та презентації HTML-документів 
(як і XHTML-документів, тобто здатних до розширення, англ. Extensible, 
HTML-документів) і швидкої модифікації такого дизайну та презентації із 
застосуванням оптимальних стилів для різного типу користувачів ЕП і/або 
різних завдань візуалізації його змісту; 

б) покращення структурованості документів і прискорення їхнього 
завантаження із зменшенням обсягу, а звідси і із зменшенням 
навантаження на канали передавання локальних чи глобальної мережі при 
застосуванні останніх. 

Перевагами застосування інструментарію HTML (спільно з CSS) для 
ЕП є універсальність форматів, відносно невеликий обсяг, сполучність з 
будь-якою ОС та візуалізація будь-яким web-браузером, можливість 
доповнення інтерактивними демонстраціями, сформованими засобами 
Macromedia Flash, JavaScript (мови сценаріїв, створений на основі мови 
Java) і ін., недоліками – певна функціональна та інтерактивна обмеженість, 
а також складність захисту інформації від несанкціонованого доступу до 
неї передусім в інформаційних мережах. 

Досвід створення типових ЕНМ. Виходячи з того, що на сьогодні в 
Україні практично відсутні природничо-географічні електронні 
підручники для вищої школи, серед значного числа існуючих наразі 
електронних навчальних матеріалів, розміщених як у глобальній мережі, 
так і на компакт-дисках, і призначених як для вищих, так і, дуже часто, 
загальноосвітніх навчальних закладів доцільно дуже стисло зупинитися на 
аналізі досвіду створення типових україно- і російськомовних ЕНМ різної 
функціональності, причім не тільки географічного спрямування, 
корисному для завдань цієї статті і врахованому у наших розробках. 

Так, серед ЕП передусім КНУ імені Тараса Шевченка доцільно 
відзначити: 

– розробки Центру впровадження систем електронного навчання на 
основі додатка Microsoft Word 2003 (див. попередній текст і [20]), зокрема 
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ЕП "Історія України" для студентів природничих факультетів та ЕП з 
фізики; 

– розробки економічного факультету ([30]), а саме створені на базі 
їхніх друкованих прототипів у середовищі HTML два ЕП, зокрема 
розміщений у мережі ЕП "Часові ряди" А.В.Стависького ([31]) з досить 
простою системою навігації та візуалізації зображень і, на жаль, з повною 
відсутністю захисту авторських прав; 

– триваючий проект Лабораторії комп’ютерної лінгвістики 
Інституту філології зі створення за участю студентського колективу ЕП 
"Сучасна українська мова", версії якого, розміщені на [32, 33], 
вирізняються наявністю, крім теоретичного матеріалу, тестових і 
практичних завдань, якими можна користуватися безпосередньо в 
оболонці ЕП. 

Характерним є комплекс ЕП математично-модельного спрямування 
для вищої школи Р.Р.Ахмерова (Інститут обчислювальних технологій СВ 
РАН), доступний в мережі Інтернет ([34]). Підручники цього комплексу є 
вельми простими у використанні, близькими скоріше до електронних книг, 
з достатньо успішним кодуванням кольором, а проте, з недостатньо вдалим 
дотриманням принципу рівноваги зображень.  

Досить цікавими для сфери вищої школи є ЕП Н.Ю.Єршової та ін. 
"Микропроцессоры" і С.Ю.Курскова "Введение в язык СИ" 
Петрозаводського держуніверситету Росії ([35]), схожі до вищезгаданого 
комплексу, причім з дотриманням принципу рівноваги (балансу), але з 
дещо обмеженою функціональністю, у т.ч. стосовно пошуку тексту. 

Більш вдалим уявляється досвід розробки ЕНМ фірми Statsoft ([36]), 
зокрема її мережного ЕП зі статистики, де на відміну від [34, 35] текст є 
вельми насиченим гіперпосиланнями та використано анімовані зображення 
у форматі GIF. Натомість скоріше до негативного досвіду створення ЕП 
відноситься доступний у мережі підручник "Электростатика" ([37]), у 
якому, зокрема, існує складність із сприймання тексту, розміщеного на 
невдалому фоні, та неможливо змінювати розмір рисунків. 

Також досить корисними для узагальнення досвіду є, по-перше,  ЕП із 
загальної, неорганічної та органічної хімії, розміщені на [38], які мають 
зручну систему навігації і використовують вельми динамічні анімовані 
схеми за браку, а проте, системи гіперпосилань і з не дуже ефективним 
застосуванням кольорів. По-друге, методично корисним був і розгляд нами 
таких ЕП, як "Інформатика" (Є.Г.Алєксєєв, Мордовський держуніверситет 
Росії [39]) з гарною системою тестування, "Основи електроніки та 
електрорадіоматеріали" (С.А.Танасійчук, ХПК [40]), а також випущений на 
компакт-диску ЕП з організації аварійно-рятувальних робіт (за ред. 
В.П.Садкового, університет цивільного захисту України [41]) з системою 
самотестування та 21 наочним відеосюжетом. 

Як вже зазначалося, левову частку електронних підручників, причім, 
як правило, у вигляді повномірильних ППЗ (див. попередній текст), а 
також електронних атласів тощо, створено для загальноосвітніх 
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навчальних закладів з реалізацією цих мультимедійних засобів, зокрема 
вітчизняних, через web-сайт [42]. Серед цих засобів доцільно відзначити 
методично та технологічно корисну для завдань статті продукцію таких 
організацій і фірм, як: 

1) ЗАТ "Інститут передових технологій"(ІПТ [43]), де вирізняється 
насамперед низка електронних атласів і підручників, зокрема "Україна та її 
регіони. Атлас-довідник", атлас з курсу загальної географії "Наша планета" 
(6 клас), атлас для курсу "Географія материків та океанів" (7 клас), курс 
"Географія України" з картами "Україна та її регіони" (8-9 клас), атлас 
"Економічна і соціальна географія світу" (10-11 клас) і ін. Це все 
високотехнологічні програмні засоби, що використовують у т.ч. розвинену 
маніпуляцію географічно координованими даними, а проте, як показало 
тестування ППЗ з історії, мають і певні вади, пов’язані з їхньою 
інсталяцією, інтерфейсом, режимом роботи та кольоровою гамою; 

2) ТОВ "Карвалі" ([44]), зокрема його ППЗ "Основи безпеки 
життєдіяльності" (10-11 клас) і ін., які відзначаються стійкістю до 
некоректних дій користувача, простотою інсталяції, не дуже насиченим, 
хоч і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, а також потребою встановлення 
додаткових шрифтів тощо; 

3) ЗАТ "Мальва" ([44]), ППЗ якого, зокрема "Методичний посібник 
для вчителів "Економічна і соціальна географія світу", 10 клас", 
"Бібліотека електронних наочностей "Географія, 7-11 класи" (обидва з 
грифом МОН України), "Країнознавство, 11 клас" і ін., при тестуванні 
виявили такі риси, як нескладна інсталяція, стійкість до помилок 
користувача, "стриманий", але сприйнятливий інтерфейс, можливість, хоч і 
досить складна за технологією, додавання власних текстових і 
аудіоматеріалів (для певних ППЗ); 

4) ЗАТ "Транспортні системи" ([44]), відомими програмувальними 
розробками якого з грифом МОН України є "Загальна біологія, 10 клас", 
"Природознавство, 5-6 класи", "Географія, 6-й клас" і ін., що відзначаються 
всіма вже зазначеними позитивними рисами, включаючи гарну 
структурованість і яскравість інтерфейсу. Особливо вдалим, типовим 
високофункціональним продуктом, що враховує психологічні особливості 
сприйняття візуалізованої інформації, є останній ППЗ, створений 
інструментарієм Macromedia Flash, де реалізовано значну кількість добре 
підібраних мультимедійних засобів, включаючи "солідні" аудіо- та 
відеофрагменти з професійним, хоч і вибірковим озвучуванням тексту, 
зручну систему навігації та управління різноманітними настроюваннями, 
наявність таймера для користувача тощо та досить ефективного 
конструктора уроків; 

5) "Квазар-Мікро" ([44]), відповідно "грифовані" розробки якого, 
зокрема ППЗ "Віртуальна хімічна лабораторія, 8-11 клас", "Фізика, 7-11 
клас", "Біологія, 6-11 класи" і ін. вирізняються багатьма позитивними 
якостями, а саме двовимірною структурованістю – за класами та 
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категоріями користувачів, якісним відеорядом та, що досить важливо, 
підтримкою мережної роботи; 

6) ПП "Контур-Плюс" ([44]), до ППЗ географічного спрямування 
якого відносяться "Географія материків і океанів, 7 клас" (у т.ч. з 
словником географічних назв і додатком "Географічні карти світу"), 
"Географія, 10 клас" (включаючи систему самоперевірки електронними 
тестами) та "Фізична географія України, 8 клас" (у т.ч. із методичними 
рекомендаціями щодо широкого спектра його застосувань). Усі ці засоби 
при тестуванні засвідчили наявність головним чином позитивних 
функціональних властивостей, включаючи можливість застосуванні у 
локальній мережі (комп’ютерному класі) та продуману структурованість; 

7) "RGdata" ([45]), ППЗ якого, переважно з української мови та 
літератури, відзначаються як позитивними рисами (зрозумілою системою 
навігації, підтримкою host-системи викладача), так і певними вадами, 
зокрема складністю експлуатації, у т.ч. мережної, тощо; 

8) Інститут педагогічних інформаційних технологій (ІПІТ [46]), 
розробки якого з географічної тематики, затверджені МОН України, 
представлено повномірильними ППЗ "Природознавство, 5-6 клас", 
"Географія, 7-11 клас" та "Тренувальні тести з географії, 6-10 класи". У 
останньому тестова підсистема складається із загальних (7 варіантів тестів) 
і тренувальних завдань, розподілених за класами, а також додаткових 
матеріалів, що містять словник дефініцій з фізичної та економічної 
географії, набір інтерактивних географічних карт тощо. 

До вищенаведеного, нами було враховано також досвід створення, по-
перше, ЕНМ такими організаціями, як лабораторія з розробки 
комп’ютерних підручників Державного університету інформатики і 
штучного інтелекту (м.Донецьк, [47]), Інститут інформаційних технологій і 
засобів навчання АПН України ([48]), Український інститут 
інформаційних технологій в освіті (НТУУ "КПІ" [49]) та Центр 
прогресивних інформаційних технологій ([50]), а також географічних 
шкільних ЕНМ Росії ([11] і ін.). По-друге, бралися до уваги особливості 
створення, змісту і побудови електронних географічних атласів як "вельми 
специфічних" географічних ЕНМ, насамперед досить корисної і для вищої, 
і для загальноосвітньої школи електронної версії Атласу України ([51]). 
По-третє враховувався досвід використання комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі з геоінформаційної проблематики Санкт-
Петербурзького держуніверситету Росії ([52]). 

Підсумовуючи дану частину статті, слід зазначити, що нами у 
подальшому було творчо враховано всі принципові аспекти передумов 
створення природничо-географічних електронних підручників, зокрема 
для ЕП з ГІС, включаючи переваги та вади існуючих типових ЕНМ. При 
цьому слушно одразу дистанціювати поняття "електронний підручник" від 
поняття "електронна книга", що являє собою просто відскановану і/або 
подану в електронному текстовому форматі копію друкованого 
підручника, якими наразі досить насичені мережні електронні бібліотеки 
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навчальних закладів тощо і які відрізняються від їхніх друкованих 
прототипів практично лише способом візуалізації. У цілому ж, на наш 
погляд, за сьогоденних умов методично корисним є запропонування 
наступної класифікації електронних підручників для вищої школи 
природничо-географічного спрямування передусім за рівнем їхньої 
функціональності та з огляду на безпосереднє призначення в процесі 
навчання: 

1) ЕП елементарного рівня. Умовно близькі до електронних книг, а 
проте відрізняються від них наявністю іншої, хай навіть спрощеної 
форматної структурованості, властивої саме ЕП, елементарною системою 
навігації, спрощеним подаванням зображень тощо, тобто загалом хай і 
невисокою інтерактивною властивістю. Зберігають змістовне 
"моноавторство" і є вихідними для викладання та домінантними для 
засвоєння теоретичних положень дисципліни з вельми спрощеною 
підсистемою контролю (самоконтролю) та перевірки знань; 

2) ЕП середнього, "ширококористувального" рівня. Мають всі основні 
структурно-функціональні атрибути середнього за складністю 
програмного забезпечення інтерактивного ЕП, зокрема підсистеми 
навігації, елементів мультимедійної підсистеми, насамперед 
гіпертекстових посилань, інколи підказок тощо, а також достатньо 
розвинену підсистему контролю (самоконтролю) знань. Теж є змістовно 
"моноавторськими", вихідними для викладання та домінантними для 
засвоєння теоретичного матеріалу. Як і ЕП першого рівня, по-перше 
імплементуються на компакт-дисках і можуть бути реалізовані, за 
необхідності, в локальній чи глобальній мережі. По-друге, потребують 
доповнення, для спільного використання, передусім електронним 
навчально-наочним посібником для викладу лекційного матеріалу та 
програмувальним навчальним засобом для організації і проведення 
практичних занять, бажано поєднаним з електронними атласами, картами 
чи елементами тренінгово-навчальних систем тощо за змістом дисципліни; 

3) ЕП найвищого рівня. Являють собою новітні високотехнологічні 
універсальні (поліфункціональні) мультимедійно-інтерактивні програмні 
та програмувальні продукти, що забезпечують через відповідну 
конфігурацію та архітектуру весь комплекс викладання теорії, організації і 
проведення семінарських чи практичних занять і здійснення різноманітних 
форм контролю (самоконтролю) та оцінювання знань з обраної 
дисципліни, інтегруючи в своїй оболонці всі необхідні для цього вихідні 
елементи. Є плодом колективної творчості відповідних фахівців широкого 
спектра з практичною втратою "моноавторства". Як ліцензійні 
імплементуться на компакт-дисках, "зобов’язані" працювати в локальній 
навчальній мережі, у т.ч. з host-системою викладача, можуть бути 
розміщені в глобальній мережі. 

Зрозуміло, що запропонована класифікація не є універсальною і може 
бути удосконалена за багатьма критеріями, а проте є корисною для 
врахування розробниками ЕП реалій сьогодення. 
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Розробка ЕП "Географічні інформаційні системи". 
Загальні положення та змістовна структура ЕП "ГІС". Зважаючи 

на вищевикладені передумови, електронний підручник "Географічні 
інформаційні системи" (далі скорочено ЕП "ГІС") передбачався як ЕП 
середнього рівня. Він орієнтований на студентів-географів 
некартографічного напряму підготовки та покликаний сформувати у них 
базові уявлення про теоретично-методичні аспекти використання ГІС і 
ГІС-технологій як специфічного класу інформаційних систем і технологій 
для просторового аналізу процесів, явищ і об’єктів довкілля. Однойменна 
навчальна дисципліна, з якої створюється ЕП, органічно поєднана з 
іншими, насамперед з дисциплінами з геоінформатики, імовірнісних 
математичних методів у географії та геоекології та з географічного 
моделювання та прогнозування. Завдяки такому поєднанню, по-перше, 
забезпечується формування у студентів здатності адекватної математичної 
формалізації, аналізу та предметного моделювання провідних явищ і 
процесів, системо- і структуротворних для географічних об'єктів, на основі 
геоінформаційного узагальнення та інтерпретації фактографічних 
геоданих, зважаючи на їх класифікаційні ознаки. По-друге, створюються 
умови для безпосереднього залучення студентів до використання 
геоекологічних та інших тематичних баз географічно координованих даних 
на основі сучасних комп'ютерних технологій вже при виконанні курсових і 
кваліфікаційних  робіт. 

Змістовна структура ЕП "ГІС" відповідала предметній області 
дисципліни, визначеній її робочою навчальною програмою ([2, 3]), та 
змісту рекомендованого МОН України нашого друкованого навчального 
посібника [1] з доповненням його трьома новими розділами. З огляду на 
таке, зазначена структура містила у собі 11 змістовних розділів, а саме (зі 
стислим розкриттям основних предметних питань за розділами): 

Вступ до курсу: 
ГІС та ГІС-технології. Точне визначення ГІС. Географічно 

(просторово) координовані дані. Принципові складники ГІС та пов'язані з 
ГІС технології. Важливість і переваги ГІС. Чотири періоди в історії 
світового процесу розвитку ГІС. Трансформація і варіабельність поняття 
"ГІС". Картографічні банки даних, експертні системи, інформаційні 
системи екологічного менеджменту (ІСЕМ). ГІС як набір підсистем, що її 
утворюють, і порівняння функцій останніх для ГІС і традиційної 
картографії. Загальна класифікація інформаційних систем. Апаратне 
забезпечення ГІС і ОС для них. Класифікація комп'ютерів. Тематичні 
класифікації і варіанти тлумачення ГІС. Структура ГІС за блочним 
принципом. 

1.Просторовий аналіз як основа сучасної географії: 
Засновки просторового аналізу. Типи просторових об'єктів. Шкали 

вимірювання просторових даних Абсолютне і відносне місцезнаходження 
об'єктів та їхні просторові розподіли. Засоби і способи збору інформації 
для ГІС. Традиційні і сучасні непрямі методи збору даних. Дистанційне 
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зондування (ДЗ) та телеметричні методи. Типи і методи просторового 
відбору даних для ГІС. Карта як модель просторових даних. Мірило та 
легенда карт. Картографічні проекції і системи координат. Особливості 
використання даних дистанційного зондування (ДДЗ). Просторове та 
радіометричне розрізнювання зображення. Проблеми геометричної 
корекції та дешифрування ДДЗ для ГІС. 

2.Геоінформаційні структури та моделі даних: 
Підходи до дослідження даних у ГІС. Структури комп'ютерних 

файлів. Типи просторової інформації. Бази даних (БД) і основні типи їх 
структур-схем. Растровий і векторний методи і структури графічного 
подавання географічного простору. Топологічна інформація. Пошарова 
організація даних у ГІС. Растрові і векторні моделі даних і стискання 
останніх. Поверхні у растровій і векторній структурі даних. Стандарт 
моделей DEM і модель TIN. Організація зв'язку позиційної та атрибутивної 
інформації. 

3.Введення, збереження та редагування даних у ГІС: 
Пристрої введення інформації шляхом або з метою її цифрування. 

Взаємне перетворення растрової та векторної структур даних. 
Перетворення координат при введенні інформації. Способи цифрування. 
Етапи введення даних при створенні БД ГІС. Проблеми введення ДДЗ. 
Зовнішні бази даних. Метадані та їхні форми. Підходи до збереження і 
редагування даних. Типи помилок в БД ГІС, їхнє виявлення та усунення. 
Перетворення координат і проекцій у ГІС, географічна прив'язка 
інформації. Зшивання і фрагментування у ГІС. Стандарти і формати у 
сфері ГІС. Стандарти, найбільш розповсюджені у сучасних ГІС. 

4.Елементарний просторовий аналіз та вимірювання у ГІС: 
Пошук і ідентифікація об'єктів у ГІС. Загальні підходи до визначення 

точкових, лінійних і площинних об'єктів на основі їхніх атрибутів. 
Просторові об'єкти високого рівня. Особливості вимірювань просторових 
атрибутів об'єктів у ГІС. Вимірювання довжини і форми лінійних об'єктів і 
полігонів. Число Ейлера. Індекс випуклості полігона і вимірювання 
відстаней у ГІС. Ізотропні, анізотропні та фрикційні поверхні. Абсолютні і 
умовні бар'єри. Функціональна та. інкрементна відстань, поверхні і лінії 
найкоротших відстаней. Маршрут найменшої вартості. Евклідові і 
неевклідові відстані у векторних системах. 

5.Класифікація і перекласифікація просторових об'єктів у ГІС. 
Статистичні поверхні у ГІС: 

Класифікація і перекласифікація у ГІС. Операції з перекласифікації у 
растрових і векторних системах. Оточення (сусідство) об'єктів і його 
аналіз. Фільтри у растрових ГІС. Характеристики поверхонь при 
перекласифікації оточення. Буферизація, види буферів і відтворення їхньої 
змінності у ГІС. Неперервні та дискретні статистичні поверхні. Метод 
ізоліній. Вибірка статистичних поверхонь. Ізоритми та ізоплети. Регулярна 
та нерегулярна сітка. Цифрові моделі рельєфу (ЦМР). Інтерполяція 
неперервних поверхонь. Нарізка (розшарування) неперервних поверхонь. 
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Карти щільності точок, карти хороплет і дасиметричне картографування 
для дискретних поверхонь. 

6.Просторові розподіли об'єктів у ГІС. Накладання шарів у ГІС: 
Просторовий розподіл. Аналіз розподілів точок, полігонів і ліній. 

Оцінка спрямованості лінійних об'єктів і зв'язності лінійних об'єктів 
високого рівня. Маршрутизація та аллокація. Картографічне накладання та 
його варіанти. Математичні логічні операції при комбінуванні шарів. 
Категорії накладання, його операції та обмеження. Комп'ютеризація 
процесу накладання. Накладання у растрових і векторних ГІС і його 
особливості, вади і переваги. 

7.Вивід результатів аналізу у ГІС: 
Запити до БД ГІС і мова цих запитів. Категорії виводу результатів у 

ГІС. Постійний картографічний вивід. Електронна карта та атлас. 
Візуалізація і набір її інструментальних засобів і операцій. Ефективне 
подавання ГІС-інформації у вигляді карт в процесі їхнього дизайну. 
Стадіальність процесу картографічного дизайну, її особливості та 
"зовнішні" чинники.  

8.Проектування ГІС: 
Проектування ГІС. Програмне забезпечення. Організаційне оточення 

ГІС. Структурована модель проектування. Технічне та концептуальне 
проектування. Психологічні проблеми впровадження ГІС. Питання 
вартості та ефективності. Моделі вимог до даних і додатків. Формалізована 
методологія проектування ГІС. Інформаційні продукти ГІС. Організація 
часткових уявлень про ГІС. Помилки проектування. Об'єднання уявлень 
про ГІС. Проектування БД ГІС. Перевірка результатів проектування ГІС та 
їхня імплементація. 

9.Основні відомості про ГІС, найбільш вживані як програмні 
продукти:  

ARC/INFO 7.2.1. ArcInfo 8.0. ERDAS IMAGINE 8.3. ArcView GIS 3.1. 
MapObjects 1.1. MapObjects Internet Map Server 2.0. MapInfo Professional. 
MicroStation 95. Idrisi for Windows. ER Mapper 5.5. GeoGraf 1.5. GeoDraw 
для Windows. Геоконструктор 1.5. ГІС Парк 6.0. ГІС Панорама 99, версія 
6.10. ГІС ІнГео 3.62. Easy Trace. Інші інструментарії (INTERGRAF, ATLAS 
GIS тощо). 

10.Прикладне застосування і модифікації ГІС у географії та 
геоекології: 

Використання ГІС у ландшафтознавстві та геоекології. Електронний 
Атлас України. ГІС у ґрунтознавстві. Загальні відомості про експертні ГІС 
і ІСЕМ. ГІС радіоактивно забруднених територій півночі України. ГІС 
транскордонних басейнів Дунаю та Дніпра. Геоінформаційне моделювання 
екомережі. Інтернет і телекомунікаційне картографування. 

Вищезазначену змістовну структуру ЕП "ГІС" було початково подано 
як у вигляді текстових файлів (тексти розділів, контрольні запитання, 
тести, глосарій, відомості про автора тощо) на основі наших друкованих 
посібників [1, 2], так і у вигляді додаткового набору інформаційних 
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матеріалів, вихідних для наступного мультимедійного та інтерактивного 
втілення, який містив у собі: 

– демонстраційні і анімаційні фрагменти, що адекватні ілюстративній 
частині змістовних розділів (рисункам, схемам і ін. за [1]) і були з певною 
модифікацією сформовані засобами MS PowerPoint Windows XP у форматі 
PPT на основі навчально-наочної частини електронної версії нашого 
посібника [3]; 

– додаткові авторські фото у форматі JPEG і відеофайли у форматі  
AVI; 

– текст обраного звукового супроводу; 
– позицію і зміст гіперпосилань текстової частини ЕП як на його 

структурні елементи, так і на зовнішні джерела тощо. 
Визначення та реалізація вимог до ЕП "ГІС". Основні 

функціональні вимоги до підручника було визначено і реалізовано, 
зважаючи і на вищевикладені загальні вимоги, і на спеціальні вимоги, що 
враховують у т.ч. перелік можливих запитів користувачів ЕП, окреслений 
нами на основі досвіду викладання дисципліни з ГІС та розробок з 
геоінформаційного моделювання. 

Усе це дозволило визначити, по-перше, конфігурацію ЕП "ГІС", куди 
увійшли такі структурно-функціональні блоки (з певними підсистемами 
або субблоками, вже реалізованими чи перспективними), як: 

– змістовні блоки, включаючи блоки "Розділи", "Література", 
"Додаткові джерела", "Глосарій", "Від автора", а також блок "Додатки"; 

– блок навігації і візуалізації з підсистемами переміщення за 
структурними елементами ЕП, зміни мірила зображення, його прокрутки, 
перегортання тощо; 

– блок підказок (навігаційних, змістовних і ін.) і контекстного 
пошуку; 

– інсталяційно-ліцензійний блок з підсистемами інсталяції, початку / 
завершення роботи, умов використання ЕП і захисту інформації тощо; 

– мультимедійний блок з такими підсистемами, як гіпертекстова, 
анімаційна, звукового супроводу, фото- і відеозображень тощо; 

– блок перевірки знань з підсистемами контрольних і тестових завдань. 
По-друге, було визначено і архітектуру ЕП "ГІС" у тісному поєднанні 

із формулюванням низки сценаріїв функціонування ЕП та, зокрема, 
уявлень про його інтерфейс користувача і т.ін. 

Реалізовані наразі основні системні та апаратні вимоги до створення 
та експлуатації ЕП "ГІС" полягали у наступному: 

1) використане для розробки програмне середовище – базова 
платформа HTML у поєднанні із засобами мови CSS із додатковим 
вибірковим застосуванням інструментаріїв Macromedia Flash і JavaScript; 

2) операційна система для експлуатації – загалом некритична, та, що 
має web-браузер з підтримкою технологій Macromedia Flash і JavaScript, 
тобто ОС Microsoft Windows (починаючи з версії NT і вище), UNIX 
(починаючи з версії Linux) тощо; 
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3) web-браузери – Microsoft Internet Explorer (починаючи з версії 3 і 
вище), Opera, Mozilla Firefox, Safari, Netscape Navigator, AOL Explorer;  

  4) ПК – Desktop чи Laptop стандартної конфігурації (наприклад за 
[6], враховуючи наявність CD-програвача, звукової карти і периферійних 
пристроїв) з процесором з тактовою частотою не менше 1,1 ГГц, 
оперативною пам’яттю не менше 612 Мб (з адекватною відеопам'яттю) та 
розрізнюванням екрана не менше 1024х768 пікселів. 

З огляду на вищевикладене, на сьогодні було створено демо-версію 
ЕП "ГІС", інтерфейс якої, зокрема, відзначається наявністю: 

– титульної сторінки з головною панеллю управління (головним 
меню), що відображає змістовні блоки ЕП з спливаючими вікнами їхніх 
підсистем (рис.1); 

 

 
Рис.1 – Фрагмент інтерфейсу електронного підручника "Географічні 

інформаційні системи" (титульна сторінка) 

 
– реалізованого як демонстраційний субблоку блоку "Розділи" – 

розділом 4 "Елементарний просторовий аналіз та вимірювання у ГІС" з 
відповідним цьому субблоку "наповненням" блоків "Література" та 
"Глосарій"; 

– створеного блоку "Від автора", де міститься передмова до ЕП і 
відомості про автора; 

– елементів блоку навігації та візуалізації, зокрема, крім загальних 
функцій, з підсистемою зміни мірила тексту і переходу до бажаної 
сторінки розділу тощо; 

– елементів блоку підказок і контекстного пошуку, зокрема з 
реалізацією останнього в блоці "Глосарій" і в підсистемі пошуку слів чи 
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словосполучень у спеціально структурованому тексті демонстраційного 
розділу; 

– елементів мультимедійного блоку, зокрема компонентів анімаційної 
підсистеми, реалізованих на прикладі створених у форматі GIF 
анімаційних рисунків демонстраційного розділу, а також певних елементів 
інших блоків. 

У цілому обумовлені вище функціональні можливості ЕП "ГІС" є, на 
наш погляд, інтуїтивно сприйнятливими, що дозволяє, зважаючи і на блок 
підказок тощо, відмовитися від створення окремого блоку "Керівництво 
користувача". Робота з розробки електронного підручника "Географічні 
інформаційні системи" триває з приділенням особливої уваги складникам 
мультимедійного, інсталяційно-ліцензійного блоків і блоку перевірки 
знань. 

Висновки. 
1. Електронні навчальні матеріали природничо-географічного 

спрямування, зокрема електронні підручники, є наразі найбільш 
прогресивним, поліфункціональним і актуальним інтерактивним засобом 
навчання у вищій школі, який вельми ефективно поєднує змістовні 
навчально-педагогічні надбання у географії з дидактичними можливостями 
сучасних інформаційних і мультимедійних технологій. 

2. Аналіз передумов розробки і досвіду створення електронних 
підручників висвітлив низку концептуальних, організаційних, 
технологічних і інших проблем у цій сфері, зокрема недосконалість 
нормативно-методичної бази підготовки і "легалізації" ЕП, орієнтованої в 
основному на загальноосвітні заклади і розробку вельми складних і 
високовартісних програмних продуктів, що у цілому істотно сповільнює 
процес реального виготовлення університетських електронних 
підручників. 

3. Запропоновано класифікацію електронних підручників для вищої 
школи природничо-географічного-спрямування за рівнем їхньої 
функціональності, яка вирізняє ЕП елементарного, середнього та 
найвищого рівня. Доводиться, що саме підручники середнього рівня наразі 
найбільш перспективними, позаяк, по-перше, цілком відповідають 
вимогам до електронних "моноавторських" навчальних продуктів, 
адекватних традиціям географічної вищої школи, і, по-друге, є цілком 
реальними для створення і тиражування за нинішніх економічних умов 
представниками професорського складу із залученням мінімальної 
кількості допоміжного персоналу, у т.ч. студентів. 

4. Як аргумент-ілюстрацію попередньої тези розкрито достатньо 
успішні результати триваючого створення електронного підручника з 
дисципліни "Географічні інформаційні системи", яку можна вважати 
природничо-географічною "метадисципліною", а власне підручник – 
досить типовим університетським ЕП. 

5. Використання отриманих і наведених у статті  змістовних і 
прикладних результатів може бути корисним для удосконалення 
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нормативно-методичної і визначення шляхів розвитку технологічної бази 
розробки прогресивних навчальних засобів для вищої школи, якими є 
природничо-географічні електронні підручники. 
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удосконалення процесу створення електронних підручників для географічних 
факультетів. 
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учебника "Географические информационные системы"). Проанализированы 
концептуальные, организационные и технологические проблемы и опыт создания 
естественно-географических учебников для высшей школы. Приведены результаты 
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systems"). There were analyzed conceptual, organizational and technological problems and 
experience for creation of natural-geographic electronic textbooks for academy. There were 
presented the results for continued elaboration of electronic textbook "Geographic 
information systems". There were determined the outlooks for perfection of process for 
creation of electronic textbooks for geographic faculties. 
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Процеси євроінтеграції визначають таку важливу сферу життя 

українського суспільства, як освіта.  
Стратегія розвитку вищої освіти України в умовах Болонського 

процесу передбачає створення належної освітньої інфраструктури для 
задоволення високих вимог Європейської системи знань. Вимагає 
адаптувати систему вищої освіти України до принципів, норм, стандартів 
європейського освітнього простору, прийнятних та ефективних для нашої 
держави і суспільства.  

Основним завданням вищої школи, за умов євроінтеграції України, є 
впровадження новітніх інформаційних технологій в освіту й розробка 
відкритих освітніх систем. А пріоритетною задачею освітян – 
обґрунтування методичних й дидактичних засад використання 
персональних комп’ютерів і телекомунікацій при реалізації навчальних 
проектів з використанням локальних й глобальних комп’ютерних мереж.  

Стан розвитку дистанційної освіти (ДО) в Україні не відповідає 
вимогам до інформаційного суспільства, що прагне інтегруватись у 
європейську і світову спільноту. Україна відстає від розвинених країн в 
застосуванні технологій дистанційного навчання (ДН) при підготовці, 
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перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців різних галузей і рівнів. 
Має місце недостатній розвиток телекомунікаційних мереж передачі 
даних, які відзначаються недостатньою пропускною здатністю, надійністю 
зв'язку та його низькою якістю. В Україні відсутня нормативно-правова 
база, яка б регламентувала і забезпечувала діяльність навчальних закладів 
у напрямку впровадження ДО, як рівноцінної форми навчання з очною, 
заочною та екстернатом.  

Певні кроки у розвитку та впровадженні дистанційних технологій у 
навчальний процес зроблені в багатьох навчальних закладах, організаціях 
та установах України, де є відповідний науково-методичний, кадровий та 
виробничий потенціал, інформаційні ресурси й технології, існує 
телекомунікаційна інфраструктура. Але переважна більшість суб’єктів, які 
використовують або намагаються використовувати технології 
дистанційного навчання, потребують об'єднання їх зусиль та зусиль 
державних інституцій щодо: прискорення цього процесу; координації дій, 
нормативно-правової захищеності; зменшення матеріальних та фінансових 
витрат на впровадження і розвиток ДО. 

Незважаючи на зазначені проблеми, кількість студентів та слухачів, 
що здатні і бажають навчатись в Україні за дистанційними технологіями, 
вже зараз досить чисельна і зростає дуже швидко.  

Загалом, під ДО слід розуміти комплекс освітніх послуг, що 
надається  широким верствам населення в країні й поза її межами за 
допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища. 
Інформаційно-освітнє середовище - це системно організована сукупність 
засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, 
апаратно-програмного й організаційно-методичного забезпечення, 
орієнтованого на задоволення освітніх потреб студентів. 

ДН має базуватись не лише на читанні предметного матеріалу 
(статей, підручників, завдань, переведених в HTML-формат й 
опублікованих в мережі Internet), а й на активному осмисленні інформації  
та перевірці отриманих знань на практиці. «Активність» осмислення 
забезпечується специфічністю організації матеріалу дистанційного курсу. 
Останній слід будувати таким чином, щоб «провокувати» питання. Але 
при цьому на зв’язку зі студентом повинен перебувати викладач або ж 
т’ютер (академічний консультант), який може відповісти на запитання в 
режимі реального часу («on-line») для синхронного курсу, або хоча б 
досить швидко в режимі «off-line» - для асинхронного курсу.  

Отже, основна особливість ДН - це активне спілкування з 
викладачем і студентами віртуальної групи, зокрема, засобами: 
електронної пошти; через списки розсилань; з використанням чатів та 
конференцій (див. табл. ).  

Перевірка результатів ДН може здійсювавтись шляхом 
дистанційного тестування або ж в процесі виконання індивідуальних 
завдань, сформульованих викладачем чи т’ютером. Підсумкове 
(екзаменаційне) тестування в системі ДН звичайно проводиться або в 
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Таблиця – Найпоширеніші  типи чатів і конференцій 
 

ТИП ЧАСОВИЙ  
РЕЖИМ ФОРМАТ НЕОБХІДНЕ ПРОГРАМНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СПИСОК  
РОЗСИЛАННЯ Асинхронний 

Текст із 
прикріпленими 
файлами 

Клієнт електронної пошти (Outlook 
Express) 

ГРУПИ НОВИН  
USENET  Асинхронний 

Текст із 
прикріпленими 
файлами 

Клієнт читання новин (Free Agent, 
Outlook Express, Netscape Collabra)  

INTERNET RELAY 
CHAT (IRC) 

Режим  
реального часу 

Текст із 
прикріпленими 
файлами 

Програми підтримки чатів (mIRC, Ircle) 

ЧАТ, ЩО 
БАЗУЄТЬСЯ НА WEB 

Режим  
реального часу Текст Браузер (Internet Explorer, Netscape) 

КІМНАТИ ЧАТІВ 
AOL 

Режим  
реального часу Текст Програма - доступ до AOL (мережа 

America Online) 
ПРОГРАМИ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ЧАТУ 

Режим  
реального часу 

Текст, іноді 
прикріплені файли 

ICQ, Windows Messenger, Yahoo 
Messenger. 

ІНТЕРАКТИВНІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Режим  
реального часу Текст, звук  відео Microsoft NetMeeting, Netscape 

Conference 
MUD І MOO 
(ІГРИ ТА СВІТИ) 

Режим  
реального часу текст Програми telnet, клієнтська MUD 

 
очній формі в навчальному закладі-постачальнику освітніх послуг, або в 
місцевому центрі підтримки ДН. В останньому випадку підсумкове 
тестування відбувається або ж в очній формі, або дистанційно (стосовно 
навчального закладу-постачальника освітніх послуг), але в присутності 
представника навчального закладу, як правило т’ютера. 

При розробці курсів ДН, слід враховувати ряд психологічних 
принципів, які впливають на якість освіти. Варто звернути особливу увагу 
на необхідність детального планування навчальної діяльності, чіткої 
постановки цілей і завдань навчання. Студенти повинні розуміти 
призначення запропонованого навчального комплексу. Від змісту 
матеріалу, що визначає рівень пізнавального інтересу, значною мірою 
залежить ефективність навчального процесу. Розробляючи учбово-
методичні матеріали для ДН необхідно брати до уваги психологічні 
закономірності сприйняття, пам'яті, мислення, уваги, а також вікові 
особливості студентів. Врахування цих особливостей сприяє підвищенню 
рівня сприйняття інформації й засвоєння навчального матеріалу тими, хто 
вчиться в системі ДО. 

Сучасна ДО базується на електронних комунікаціях та 
інформаційних технологіях. І для означення такого освітнього середовища 
органічно використовувати й відповідні поняття e-Educatіon ( е-Освіта) і e-
Learnіng (е-Навчання), котрі, власне й означають систему додатків і 
процесів для навчання у віртуальних класах, що базується на 
комп'ютерних і, власне, Web-технологіях. Останні передбачають доставку 
до студента матеріалів курсу за допомогою мережі Internet, мереж 
Іntranet/Extranet (LAN2 /WAN3 ), супутникових каналів, інтерактивного 
телебачення й записів на CD- ROM. 
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Загалом, процес технічної підготовки електронного освітнього 
ресурсу (ЕОР) передбачає: 1) підготовку різноманітних електронних 
компонентів навчального матеріалу; 2) компонування електронних 
компонентів навчального матеріалу в єдину систему. 

На етапі підготовки вихідних матеріалів для ЕОР (навчальних 
текстів, графічних ілюстрацій, анімацій, аудіо - й відеофрагментів, НТМL-
сторінок) використовують програмні засоби загального призначення: 
текстові й графічні редактори, аніматори, програми оцифровки аудіо - й 
відеоматеріалів, інструментальні середовища програмування тощо. 

Ціль другого етапу - певним чином скомпонувати підготовлені 
належним чином файли в деяку систему засобами  відповідного 
програмного середовища. 

Компонувати файли в дистанційний курс можна шляхом прямого 
програмування сценарію навчання на будь-якій мові алгоритмів: Бейсик, 
Паскаль, Java, а також використовуючи мову розмітки гіпертексту, а саме, 
HTML. Однак така процедура є досить трудомісткою, часто потребує 
залучення програмістів. 

Можливість використання загальних та спеціальних 
інструментальних програмних комплексів для компонування ЕОР значно 
полегшує процедуру. 

Найбільш популярними програмними комплексами загального 
призначення є системи Microsoft Office, зокрема Access в комплексі з 
PowerPoint  а також Adobe Acrobat і найпопулярніший програмний 
комплекс Macromedia (Dreamweaver, Flash, Fireworks, Contribute, 
ColdFusion).  

Однак органічним програмним середовищем дистанційного курсу є 
спеціальне, котре характеризується функціональною повноцінністю. 
Спеціальні системи допомагають розробляти ЕОР, як і ряд 
інструментальних пакетів програм загального призначення, з різними 
мультимедійними компонентами: гіпертекстами, статичними та 
анімованими зображеннями, відео - й аудіороликами та ін. Більше того, 
деякі спеціальні системи мають власні вбудовані текстові й графічні 
редактори, аніматори та ін. Але головна  відмінність спеціальних систем 
від програмного інструментарію загального призначення - наявність 
типових шаблонів, що реалізують різні види навчальної роботи, 
насамперед сценарії комп'ютерного тренінгу й контролю. 

Існує ряд спеціальних програмних систем забезпечення 
дистанційного навчання: WebCT, WCB, TopClass, Blackboard, I-CARE та 
ін. Найбільш популярними в Україні є: Ilias, Moodle, Lotus. Кожна з 
вищеозначених систем e-Learnіng має власну архітектуру й 
інфраструктуру, операційні характеристики, управлінські функції і, 
відповідно, здатна забезпечити різні функціональні потреби. 

Програми Ilias (http://www.e-learning.uni-koeln.de/) та Moodle 
(http://moodle.org/) є системами з відкритим кодом (Open Source), вони 
розповсюджуються безкоштовно й дозволяють редагувати й змінювати 
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програмний код відповідно до потреб. Lotus вимагає сплати за ліцензію на 
встановлення, та не є системою Open Source. 

Прикладом використання системи Ilias є, зокрема, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Систему Moodle 
успішно використовують Києво-Могилянська академія та Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 

Ilias - це web-орієнтована система управління навчальним процесом, 
що розроблялась проектом VIRTUS в Кельнському університеті 
(Німеччина), а нині є проектом з відкритим кодом (Open Source project). 
Має засоби для розробки та публікації дистанційних курсів, дозволяє 
створювати студентські групи та керувати ними, тобто, є повноцінною 
системою ДН, що орієнтована на використання мережі Internet. Викладачі, 
вони ж і розробники, дистанційного курсу можуть утворювати студентську 
групу для роботи над кожним окремим навчальним модулем. Студенти 
мають можливість працювати із навчальним матеріалом, а також 
спілкуватись (через систему форумів й новин) та з викладачем. 

Ilias має наступні програмні модулі: особистий робочий стіл 
користувача; учбове середовище з персональними настройками, тестами, 
глосарієм, функціями друку; пошукову систему; засоби спілкування: 
новини та форуми; систему формування груп, що дозволяє встановити 
необхідні права для доступу до різноманітних ресурсів; редактора курсів 
для авторів; контекстно-залежну систему допомоги для учнів та авторів; 
загальний інтерфейс адміністрування системою.  

Слід також відмітити, що Ilias підтримує міжнародні стандарти  e-
Learnіng. І, власне, саме цей факт визначає дане програмне середовище 
моделювання дистанційного курсу як особливо привабливе. Адже 
важливим критерієм вибору будь-якої e-Learnіng платформи є 
відповідність її  міжнародним стандартам.  

Стандарт - це комплекс норм, правил, вимог по відношенню до 
деякого об’єкта, затверджений визнаним органом стандартизації. Існують 
стандарти для мов програмування, операційних систем, форматів подання 
даних, протоколів зв'язку, електронних інтерфейсів і т.д. 

Міністерство оборони і Департамент політики в галузі науки й 
технології Адміністрації Президента США у 1997 оголосили про 
створення ініціативи ADL (Advanced Distributed Learning). Мета створення 
даної ініціативи - розвиток стратегії в області модернізації навчання й 
тренінгу, а також для об'єднання вищих навчальних закладів і комерційних 
підприємств задля розробки системи  стандартів у сфері дистанційного 
навчання. В результаті було створено відповідний стандарт Sharable 
Content Object Reference Model (SCORM), що містить вимоги до організації 
навчального матеріалу й всієї системи дистанційного навчання. 

SCORM дозволяє забезпечити сумісність компонентів і можливість 
їх багаторазового використання: навчальний матеріал представлений 
окремими невеликими блоками, які можуть включатися в різні навчальні 
курси й використовуватися системою ДН незалежно від того, ким, де й за 

http://ilias.univ.kiev.ua/
http://ilias.univ.kiev.ua/
http://www.virtus.uni-koeln.de/
http://www.uni-koeln.de/
http://www.opensource.org/
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допомогою яких засобів були створені. SCORM заснований на стандарті 
XML. 

Відповідно до вимог SCORM, дистанційні навчальні комплекси 
повинні містити три основні компоненти:  

 відповідну мову взаємодії програмних модулів ( run-tіme 
communіcatіons) - іншими словами, стандартну мову, на якій навчальна 
програма «спілкується» із системою організації навчання (LMS) або з 
віртуальним середовищем навчання (VLE).  

 файл-маніфест (Content package). Цей файл містить повний опис курсу 
навчання і його складових; 

 метадані про курс. Будь-який фрагмент курсу - зображення, сторінка 
HTML або відеокліп - асоціюється з певним файлом метаданих, у якому 
втримуються вказівки на те, що цей фрагмент собою представляє й де 
перебуває. 

Стандарт SCORM є міжнародною основою обміну електронними 
курсами й відсутність у системі його підтримки знижує мобільність та 
ускладнює, або ж унеможливлює інтеграцію дистанційних курсів в 
систему віртуального університету. 

Нині технології e-Learning в Україні лише підсилюють позиції 
окремих навчальних закладів на ринку класичних освітніх послуг. Але 
навіть при їх використанні в так званому «комбінованому навчанні» слід 
звертати увагу на єдині стандарти якості дистанційної складової, щоб 
забезпечити в майбутньому обмін кредитами і налагодження 
міжуніверситетського партнерства в єдиній системі електронного 
(віртуального) університету. Віртуальний університет, як правило, поєднує 
готові до використання дистанційні курси різних виробників у спільний 
банк, з можливістю вибору курсів студентами із цього банку.  

Віртуальний університет України має зайняти належне місце в 
Національній науково-освітній інформаційній мережі (URAN - Ukrainian 
Research and Academic Network, http://www.uran.net.ua). Адже однією з 
провідних задач освітніх технологій у рамках URAN є організація ДН. 

У сучасній географічній освіті комп’ютер - це один з основних 
інструментальних засобів навчання, а інформаційні мережі, зокрема 
Internet, - середовище географічних даних та інформації.  

У географічної освіти є ряд специфічних рис, які відрізняють її від 
інших напрямків підготовки: міждисциплінарний характер, вагома 
інженерно-технологічна складова (ГІС-технології), колосальний обсяг 
графічної інформації (у тому числі матеріали дистанційного зондування 
Землі). Додаткові складності вивчення географії пов'язані з орієнтацією на 
роботу з інформацією, що  істотно розподілена в часі й у просторі та є 
досить «вагомою» в плані її фізичної розмірності. 

Тому, важливу роль при розробці дистанційних складових 
комбінованого географічного навчання, а також і географічних курсів на 
базі e-Learning платформ,  відіграє система стандартів географічної освіти 
та інформації. 
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Для професійної підготовки кадрів в галузі географії та ГІС, а також 
для створення умов щодо міжнародного визнання дипломів українських 
Вузів та експорту вітчизняних освітніх послуг варто було б створити деяку 
організаційну структуру, можливо Раду вищої дистанційної географічної 
освіти при Міністерстві освіти і науки України. Першочерговими її 
завданнями могли б бути: 

 створення Національної освітньої інформаційно-технологічної 
інфраструктури в області географії та геоінформатики; 

 забезпечення стандартизації в сфері організації навчального процесу й 
контролю якості навчальних програм; 

 організація й розвиток мережі пунктів дистанційного навчання за 
програмами професійної географічної освіти на базі провідних Вузів та 
в інтеграційному середовищі геоінформаційно-освітньої мережі; 

 розробка, поширення, адаптація й підтримка навчальних матеріалів, 
інформаційних технологій і серверів, програмних засобів і баз даних; 

 розробка нормативно-правової бази реалізації конституційних прав 
громадян на одержання дистанційної освіти, зокрема й географічної. 

Загалом, дистанційні методи навчання сприяють лібералізації освіти 
і її відособленню від місця розташування навчальних закладів різного 
рівня та графіків і розкладів їх роботи. Завдяки можливості використання 
всіх переваг традиційних форм навчання, включаючи стандартизовані 
навчальні матеріали, апробовані процеси й процедури, дистанційна освіта 
забезпечує їх доступність набагато більшій аудиторії. Дистанційне 
навчання забезпечує можливість отримання початкової, середньої, вищої 
формалізованої й неформалізованої освіти й професійної підготовки 
широкого кола людей у будь-якому місці і в будь-який час. 

 
Білоус Л.Ф.  Дистанційна географічна освіта в Україні. Розглядаються 

особливості впровадження новітніх інформаційних технологій в освітню систему 
України. Програмні системи дистанційного навчання позиціонуються як органічне 
освітнє середовище. Нагальною для освітян-географів визначено проблему 
впровадження нової парадигми освіти: студент - геоінформаційне середовище - 
викладач. Окреслено шляхи вирішення зазначеної проблеми. 

Билоус Л.Ф.  Дистанционная географическое образование в Украине. 
Рассматриваются особенности внедрения новейших информационных технологий в 
образовательную систему Украины. Программные системы дистанционного обучения 
позиционируются как органическая среда образования. Актуальной для преподавателей 
- географов определена проблема внедрения новой парадигмы образования: студент - 
геоинформационная среда - преподаватель. Очерчены пути решения указанной 
проблемы. 

Bilous L.  Distantion geography educational system of Ukraine. The features of 
introduction of the newest information technologies in educational system of Ukraine are 
considered. The program systems of remote training are defined as organic educational 
environment. The problem of introduction of the new education concept which is based on 
interaction of the teacher and geoinformation environment and students is determined as 
urgent for the teachers of geography. The ways of the decision this problem are outlined. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими практичними завданнями. У відповідності з Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) 
суттєво зростають вимоги до грамотності фахівців у сфері охорони 
природи і раціонального використання природних ресурсів. Спеціаліст 
будь-якої сфери діяльності повинен розуміти суть сучасних процесів 
взаємодії суспільства і природи, розбиратися в причинній обумовленості 
можливих негативних впливів тих чи інших виробництв на довкілля, вміти 
кваліфіковано оцінювати характер, спрямованість і наслідки впливу 
конкретної господарської діяльності на природу, поєднуючи вирішення 
виробничих завдань з дотриманням природоохоронних вимог, вміти 
планувати і організовувати природоохоронну роботу, виробляти і 
приймати науково-обгрунтовані рішення з питань охорони природи. Було 
б помилкою вважати, що в природоохоронних справах можна обійтися 
лише самими директивними установками і законодавчими актами , 
виділенням необхідних коштів абощо. Охорона довкілля – це образ 
мислення, важлива сфера формування сучасного світогляду. Саме на це 
орієнтовано навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі фізичної 
географії та геоекології географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.  

На даний момент особливого значення набувають екологічні 
проблеми, пов’язані з сільськогосподарським виробництвом та 
містобудівною діяльністю. Тобто процеси глобального забруднення 
довкілля, характерні для сучасного етапу розвитку суспільства, особливо 
згубно позначаються на територіях максимального зосередження 
населення (міські поселення) та територіях, що забезпечують людину 
продуктами харчування [2, 6, 8, 11]. Для розробки конструктивної позиції, 
для грамотних практичних дій дуже важливим стає систематизоване 
навчання всіх учасників виробничого процесу сутності взаємодії людини і 
природи з огляду на специфіку галузей господарської діяльності. 

Навчальна дисципліна “Основи агроекології та урбоекології” є 
однією з базових для підготовки фахівців з фізичної географії та 
геоекології, як для студентів спеціальності «Екологія ландшафту», так і 
студентів, що обрали спеціальність «Міжнародне екологічне 
співробітництво». Її орієнтовано на висвітлення кола теоретичних та 
прикладних проблем, які розробляє сучасна ландшафтна екологія, а також 
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на розгляд змісту і основних підходів таких її напрямів як 
сільськогосподарська та урбанізаційна екологія. Під час викладення 
лекційного матеріалу та під час проведення семінарсько-практичних 
занять аналізуються особливості розвитку цих двох галузей ландшафтної 
екології в світі та в Україні, подаються окремі найважливіші теоретичні та 
прикладні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу агро- та 
урбоекосистем на засадах сталого розвитку територій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Дослідженням аграрних та урбанізованих 
територій завжди приділялася значна увага. Вивченню і оптимізації їх 
біотичних компонентів присвячені численні роботи як східноєвропейських 
(Хромов Ю.Б., 1974; Кучерявий В.П., 1984, 1994, 1999; Вергунов А.П., 
1982; Белкин А.Н., 1987; Яблоков С.А., 1994; Лаптєв О.О., 1998; Исаченко 
А.Г., 1980; Аношко В.С., 1974, 1987 та ін..), так і західноєвропейських 
науковців, передусім, німецьких (Ацци Дж., 1959; Одум Ю., 1987; Richter 
G., 1981; Albertshauser E.-M., 1985; Leesch M., Ermer K. Та ін., 1996; Paul  
A., 2000 та ін.).  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід 
зазначити, що переважна більшість ландшафтно-екологічних досліджень 
середовища агро- та урбоекосистем, відзначаються певною однобічністю, 
відсутністю необхідної уваги до всього комплексу чинників, які  
впливають на стан і структуру ландшафтів сучасних міських поселень та 
територій сільськогосподарського призначення. При цьому, розвиток і 
ствердження сучасних природочуйних (екологічних) тенденцій у 
містобудуванні та сільському господарстві висувають жорсткі вимоги до 
комплексності даних про довкілля, необхідних для наукового 
обгрунтування планувальних заходів [12]. Тому ландшафтознавчий і 
ландшафтно-екологічний підходи до вивчення просторової організації 
міських та сільськогосподарських ландшафтів набуває надзвичайно 
важливого значення [1, 3, 5]. Такий підхід може забезпечити створення 
інтегрованого образу довкілля та здійснення необхідної для сучасного 
територіального планування комплексної ландшафтно-екологічної оцінки 
міських і сільськогосподарських територій. 

В процесі вивчення дисципліни студентам необхідно засвоїти такі 
поняття як агрогеосистема, урбогеосистема, ознайомитися з 
перспективами застосування ландшафтознавчого та ландшафтно-
екологічного підходів у сільському господарстві та містобудуванні тощо, а 
в конструктивному плані – проблеми збереження і оптимізації середовища 
існування людей. Управління та контроль якості довкілля у сільському 
господарстві та містобудуванні є особливою проблемою, яка потребує 
окремого розгляду [1, 7, 13]. 

Формулювання цілей статті. Основною метою викладання 
навчальної дисципліни є отримання студентами базових знань з сучасних 
агроекології та урбоекології та ознайомлення зі здобутками закордонних 
науковців у цій сфері, з методиками агроекологічних та урбоекологічних 
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досліджень, усвідомлення переваг екологічного землекористування на 
сучасному етапі розвитку українського суспільства. Цілі викладання курсу 
«Основи агроекології та урбоекології» полягають також у формуванні 
знань теоретико-методичної бази екологічних досліджень стану міського 
середовища, а також стану агроландшафтів, як процесу аналізу та оцінки 
ступеня антропогенного навантаження на сільськогосподарських та 
міських територіях, вивчення змін стану та структури природно-
антропогенних та антропогенних комплексів міст та територій 
сільськогосподарського призначення, ознайомлення з основними 
моделями розвитку сучасних міст, методами та способами екологічного 
управління міськими екосистемами та агроландшафтами тощо. 

Завдання, що ставляться перед студентами при цьому, зводяться до 
вивчення: 1) понятійно-термінологічного апарату сучасних 
агроекологічних та урбоекологічних  досліджень; 2) особливостей 
формування стану та структури екосистем і ландшафтів, що виникають під 
впливом сільськогосподарської та містобудівної діяльності людини; 3) 
покомпонентних змін міського середовища і впливу цих змін на здоров’я 
та добробут міського населення, а також змін у стані територій 
сільськогосподарського призначення в процесі їх використання; 4) 
напрямів, моделей і методів сталого розвитку як міського середовища, так і 
агроландшафтів, способів контролю та управління процесами 
природокористування на міських територіях та територіях 
сільськогосподарського призначення тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Навчальна дисципліна 
«Основи агроекології та урбоекології» викладається студентам кафедри 
фізичної географії та геоекології на 4-му курсі. Ії предмет – особливості 
стану, структури, динаміки та еволюції агро- та урболандшафтів, що 
сформувалися на земній поверхні, як природних, так і антропогенних, їх 
головні властивості, процеси, що в них протікають тощо. 

Знання, що формуються навчальною дисципліною, можна поділити 
на: 

теоретичні – розуміння системно-синергетичних основ аграрного та 
урбанізаційного природокористування, уявлення про екосистеми та 
ландшафти міських територій та територій сільськогосподарського 
призначення як про ноосферні об’єкти, прийоми використання 
теоретичних положень ландшафтознавства, ландшафтної екології та ряду 
інших наук при проведенні агроекологічних та урбоекологічних 
досліджень  

методичні – методики проведення агроекологічних та 
урбоекологічних досліджень, нормативна і законодавча база 
природокористування у містах та в межах агроландшафтів, процедура 
контролю та управління якістю міського середовища, схема проведення 
агроекологічного моніторингу та агроекологічного районування територій, 
моделювання сталого розвитку сучасного міста тощо. 

Уміння, яких набувають студенти, зводяться до наступних: 
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1) перевірка достовірності і достатності вихідних матеріалів та 
отримання нових даних на місцевості;  

2) опрацювання вихідних матеріалів;  
3) оволодіння методиками дослідження стану територій 

сільськогосподарського призначення, вивчення динаміки і функціонування 
агроекосистем тощо; 

4) оволодіння методиками проведення структурного аналізу міських 
територій різного функціонального призначення;  

5) дослідження кліматичного, рекреаційного та біоекологічного 
впливу близьких до природних екосистем на міських територіях тощо. 

Навички, що формуються в процесі навчання, – робота з 
нормативними та законодавчими матеріалами, картометричні дослідження 
міських територій та агроландшафтів, застосування гіс-технологій в 
агроекологічних та урбоекологічних дослідженнях, розрахункові методи 
оцінки стану середовища та структури територій сучасного міста тощо. 

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять 
складається з двох частин, «Основи агроекології» та «Основи 
урбоекології» відповідно. На засвоєння кожної частини відведено по 
одному семестру. 

Вивчення дисципліни «Основи агроекології та урбоекології» 
розпочинається з ознайомлення з агроекологією як науково-практичним 
напрямом людської діяльності. Головна увага приділяється об’єкту, 
предмету, методам і завданням сучасної агроекології. Обгрунтовується 
місце, яке посідає агроекологія в системі наук. Розглядається історія 
розвитку і становлення агроекології як наукової дисципліни. 

В темі «Агроекосистеми та агроландшафти» розкривається поняття 
агроландшафту, розглядаються історичні умови формування і становлення 
агроландшафтів, виявляються відмінності між природними і аграрними 
ландшафтами. Окремо розглядаються особливості структури 
сільськогосподарських ландшафтів. Студенти ознайомлюються з 
принципами та методами екологічного аналізу і оцінки агроландшафтів. 
Особлива увага звертається на проблему функціонування агроекосистем та 
агроландшафтів в умовах техногенезу. 

В рамках вивчення даної теми студентам стає зрозуміло які загальні 
положення лежать в основі поняття агроландшафту, в чому полягає 
різниця між агроекосистемою та агроландшафтом, які правила формальної 
логіки діють при класифікації агроландшафтів тощо. Студенти 
ознайомлюються з основними екологічними проблемами сучасних 
агроландшафтів та із змістом ландшафтних досліджень по відношенню до 
основних рівнів планування сільськогосподарського виробництва. 

В темі «Оптимізація агроландшафтів  і організація стійких 
агроекосистем» необхідно ознайомити студентів з основами 
оптимізаційних досліджень агроекосистем та агроландшафтів. Студенти 
повинні засвоїти значення ландшафтно-екологічного прогнозування при 
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обґрунтуванні сільськогосподарського природокористування та оволодіти 
основними методами оцінювання стійкості агроекосистем. 

Оптимізаційним дослідженням, а саме, проблемі збереження та 
оптимізації стану довкілля на територіях сільськогосподарського 
призначення, присвячена наступна тема – «Природоохоронна діяльність в 
сільському господарстві». Студенти повинні засвоїти основні принципи 
організації  охорони природи на сільськогосподарських землях. Значна 
увага приділяється вивченню екологічних та естетичних аспекти 
формування і охорони агроландшафтів. 

В другій половині семестру, присвяченого вивченню основ 
агроекологічних досліджень середовища, студенти ознайомлюються з 
особливостями формування і розвитку агроекосистем та 
агроландшафтів України,  досліджують сучасний стан агроландшафтів 
України та її окремих регіонів, а також перспективи використання 
агроландшафтів на засадах сталого розвитку. Особлива увага звертається 
на застосування ландшафтознавчого підходу у процесі планування 
природоохоронних заходів на сільськогосподарських землях. Студенти 
ознайомлюються з місцем і значенням ландшафтного аналізу довкілля для 
цілей раціонального природокористування у сільському господарстві. 

При розгляді наступної теми – «Агроекологічний моніторинг 
середовища», студенти повинні засвоїти поняття моніторингу 
навколишнього природного середовища, оволодіти науковими, 
методичними і організаційними основами його проведення. Теоретико-
методичні засади агроекологічного районування України розглядаються в 
заключній темі першого семестру вивчення навчальної дисципліни 
«Основи агроекології та урбоекології». Сьуденти повинні засвоїти основні 
принципи агроекологічного районування, зрозуміти, як співвідноситься 
агроекологічне районування з фізико-географічним та природно-
господарським, ознайомитися з таксономічною системою одиниць 
агроекологічного районування.  

Робота у другому семестрі 4-го курсу, над вивченням другої частини 
навчальної дисципліни «Основи агроекології і урбоекології», присвяченої 
основам урбоекологічних досліджень довкілля збудована таким же чином. 
Спочатку студенти ознайомлюються із змістом, завданнями і функціями 
урбоекології на сучасному етапі розвитку суспільства, потім вони 
вивчають історію формування і розвитку міських екосистем в світі та в 
Україні. В ході роботи над засвоєнням  навчального матеріалу студенти 
повинні оволодіти методикою ландшафтно-екологічної оцінки стану і 
структури міського середовища та практичними навиками формування 
оптимальної просторово-територіальної структури урболандшафтів,  
Важливе місце в структурі другої частини навчальної дисципліни займає 
також ознайомлення з основами раціонального природокористування і 
охорони міських ландшафтів. 

У першій темі другої частини курсу «Основи агроекології і 
урбоекології» студенти ознайомлюються не лише з об’єктом, предметом та 
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завданнями урбоекології як науково-практичного напряму людської 
діяльності. Їх увага звертається на вивчення територіально-планувальних, 
інженерно-геологічних, інженерно-технологічних, географічних, 
біологічних, гігієнічних, естетичних основ екології міста. Таким чином 
підкреслюється різноманіття зв’язків урбоекології з іншими науками, 
причому не лише фізико-географічними, та показується її значення у 
дослідженні різних аспектів стану, структури, функціонування тощо 
навколишнього середовища. Не залишається поза увагою студентів також і 
еволюція самого поняття – екологія міста. 

У темі «Урбоекосистеми та урболандшафти» розгляд міста як 
об’єкту екологічних досліджень розпочинається з розмежування понять – 
ландшафт антропогенний, ландшафт урбанізований, ландшафт міський. 
Cтуденти ознайомлюються з відмінностями між міськими та природними 
ландшафтами.  

Важливим є зрозуміти, як формувався та розвивався ландшафт 
міського поселення. Студенти звертають увагу на проблему генезису 
міських ландшафтів. Розглядаються особливості розвитку поселень до 
індустріальної революції (міста Стародавнього світу, міста раннього 
Середньовіччя та Середньовіччя, міста періоду Відродження, періоду 
бароко).  Підкреслюється значення природно-географічних умов для 
індустріального містобудування другої половини ХІХ–ХХ століть. 
Розмежовуються поняття технократичного урбанізму та органічного 
дезурбанізму. В якості перспективи ХХІ ст. вивчаються особливості 
природочуйного містопланування. Окрема увага присвячується вивченню 
історії містобудування в Україні. 

Найбільша кількість часу відводиться на вивчення теми, пов’язаної із 
змінами природних компонентів у міському ландшафті. Послідовно 
розглядаються антропогенні зміни літогенної основи сучасних міст, 
основні тенденції зміни форм поверхні, особливості формування 
грунтового покриву. Обов’язково звертається увага на те, що міста і 
приміські території є ареною формування антропогенних геологічних 
процесів та явищ, проводиться типізація цих процесів, розкриваються 
закономірності їх розвитку та поширення. Окремо на розгляд виносяться 
питання, пов’язані з захистом міських територій від небезпечних 
геологічних процесів та явищ. Проблеми водокористування на міських 
територіях вивчаються під час розгляду раціонального використання 
водних об’єктів у містах, питань оцінювання стану водойм та водотоків, а 
також якості води. Значна кількість часу відводиться на вивчення стану 
атмосфери у містах та особливості формування клімату на урбанізованих 
територіях. Особлива увага акцентується на такому цікавому 
кліматичному феномені сучасного міста як тепловий острів. Студенти 
повинні засвоїти також основні принципи та підходи, на основі яких 
формується комплекс заходів із покращення міських кліматичних умов. 

Важливе значення має біотична складова міського середовища, 
особливо зважаючи на кліматотвірний вплив міського рослинного 
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покриву. Студенти вивчають шляхи та особливості формування флори та 
фауни міст, ознайомлюються з роллю та функціями рослинності та 
тваринного світу у міських ландшафтах, з особливостями урбанізованих 
біогеоценозів та біотопів. Значна увага приділяється проблемам фіто 
меліорації міського середовища. 

На завершення курсу викладаються теми, пов’язані з вивченням 
моделей та методів сталого розвитку міського середовища, а також з 
контролем та управлінням якістю довкілля у сучасних містах. В рамках 
цих тем студенти ознайомлюються з поняттям екологічного 
містобудування, вихідними положеннями оптимізаційних досліджень 
міського середовища, оволодівають методикою комплексної еколого-
містобудівної оцінки територій та урбоекологічного районування. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Вивчення будь-якої 
дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичного матеріалу, 
апробацію отриманих теоретичних знань на практиці та самостійне 
поглиблення теоретичних і практичних навиків. Для цього студенти 
потребують сучасних навчальних та навчально-методичних посібників, в 
тому числі і інтерактивних. На даний момент це одна з найважливіших 
проблем, пов’язаних із викладанням навчальної дисципліни «Основи 
агроекології і урбоекології». В існуючих підручниках та навчальних 
посібниках комплексний ландшафтознавчий та ландшафтно-екологічний 
підходи не реалізуються або ж реалізуються недостатньо [2, 4, 6, 14]. 
Більшість наявних на сьогодні праць відзначаються сильною 
односторонністю у розгляді екологічних проблем на міських територіях та 
територіях сільськогосподарського призначення, в них панують 
функціональний та компонентний підходи до їх вирішення [9, 10, 14].  

Одним з основних завдань сучасного територіального планування є 
створення такої структури природокористування, що забезпечить добробут 
суспільства при збереженні оптимального для людини стану довкілля. 
Тому викладання такої дисципліни «Основи агроекології і урбоекології» на 
природничих факультетах ВНЗ залишається гостроактуальним. Головним 
результатом стане чітке усвідомлення майбутніми фахівцями-
геоекологами сучасних екологічних проблем, характерних насамперед для 
сільського господарства та містобудування, та основних шляхів їх 
вирішення. 
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Cавицька О.В. Мета та основні завдання дисципліни «Основи агроекології 

та урбоекології» у вищих навчальних закладах. В статті роглянуто мету, основні 
завдання і структуру викладання навчальної дисципліни «Основи агроекології та 
урбоекології» у вищих навчальних закладах України. Програма даної навчальної 
дисципліни розроблена автором статті. Спрямована на вирішення наступних завдань: 1) 
вивчення понятійно-термінологічного апарату сучасних агро- та урбоекологічних  
досліджень; 2) ознайомлення з особливостями формування стану та структури 
екосистем і ландшафтів, що виникають під впливом сільськогосподарської та 
містобудівної діяльності людини; 3) вивчення покомпонентних змін міського 
середовища і впливу цих змін на здоров’я та добробут населення, а також змін у стані 
територій сільськогосподарського призначення в процесі їх використання; 4) 
ознайомлення з напрямами, моделями і методами сталого розвитку як міського 
середовища, так і агроландшафтів, способами контролю та управління процесами 
природокористування на міських територіях та територіях сільськогосподарського 
призначення тощо. 

Cавицькая О.В. Цель и основные задания дисциплины «Основы 
агроекологии и урбоэкологии» в высших учебных заведениях. В статье 
рассматриваются цели, основніе задания и структура преподавания учебной 
дисциплины «Основы агроэкологии и урбоэкологии» в ВУЗахУкраины. Программа 
данной учебной дисциплины разработана автором статьи. Направлена на решение 
следующих задач: 1) изучение понятийно-терминологического аппарата современных 
агро- и урбоэкологических исследований; ознакомление с особенностями 
формирования состояния и структуры экосистем и ландшафтов, возникающих по 
влиянием сельскохозяйственной и градостроительной деятельности человека; 3) 
изучение покомпонентных изменений городской среды и влияния этих изменений на 
здоровье и благосостояние населения, а также изменений в состоянии 
сельскохозяйственных территорий в процессе их использования; 4) ознакомление с 
направлениями, моделями и методами устойчивого развития як городской среды, так и 
агроландшафтов, способами контроля и управления процессами природоиспользования 
на городских территориях и территориях сельскохозяйственного назначения и т.д. 

Savitska О.V. Goals, basic tasks and structure of teaching of educational 
discipline «Bases of agricultural eсology and urban eсology». 

Goals, basic tasks and structure of teaching of educational discipline «Bases of 
agricultural eсology and urban eсology» are examined in the article. The program of this 
educational discipline is developed by the author of the article. Article is directed on  tasks: 1) 
study of conceptual and terminological definitions of modern agroecological  and 
urboecological researches; 2) acquaintance with the features of forming of the state and 
structure of ecosystems and landscapes, arising up on by influence of agricultural and town-
planning activity; 3) study of component-specific changes of city environment and influence 
of these changes on a health and welfare of population and also changes of  agricultural 
territories state; 4) acquaintance with directions, models and methods of sustainable 
development of both city environment and  landscapes, by the methods of control and 
management the processes of nature management of city territories and territories of the 
agricultural setting etc. 
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Вступ. На географічному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка на п’ятому курсі викладається базова 
дисципліна «Геоекологія України» для студентів спеціальностей 
«Міжнародне екологічне співробітництво», «Рекреаційна географія та 
менеджмент туризму», «Менеджмент природних ресурсів». Її орієнтовано 
на засвоєння студентами основ геоекологічних знань, сучасних уявлень 
про цілі та методи геоекологічних досліджень, їх найголовніші теоретичні 
положення і закони, регіональні та локальні геоекологічні проблеми 
України, головні шляхи їх вирішення. 

Постановка проблеми. Методологічною основою раціонального 
використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища 
виступає принцип органічної єдності людини і природи. Останнім часом 
це набуває особливої актуальності у зв’язку із загостренням екологічної 
кризи, зверненням до геоекологічних досліджень, що обумовлено 
необхідністю комплексного всебічного аналізу особливо проблемних 
регіонів, а також роз’єднаністю і суперечливістю матеріалів, що 
використовувалися раніше. У загальному вигляді проблема полягає у 
визначенні порядку та предметного змісту кожної запланованої теми, а 
також їх картографічного забезпечення. Однією із складових проблеми є 
забезпечення спряженості різноманітних галузевих (зокрема, 
картографічних) матеріалів з урахуванням антропогенно-техногенних змін 
ландшафтів як важливого фактору збереження екологічної стабільності, 
біотичного і ландшафтного різноманіття території України та її окремих 
регіонів. Важливою складовою цієї проблеми є також послідовність 
використання цих матеріалів у навчальному процесі відповідно до їхньої 
значущості. 

Останні дослідження і публікації. Комплексна геоекологічна 
інтерпретація різних даних про територію дає можливість порівнювати, 
погоджувати між собою практично будь-яку природознавчу інформацію. 
Але ніяке скрупульозне дослідження окремих компонентів і властивостей 
природи на молекулярному й атомному рівнях ніколи не може замінити 
вивчення ландшафту як живої цілісної системи [1]. Людина взаємодіє не з 
окремими компонентами природи, а із складними природними і природно-
антропогенними комплексами, що у сукупності утворюють природне 
середовище. В останні роки відбувається розширення напрямів 
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геоекологічних досліджень, у тому числі для різних видів 
природокористування. Ці питання висвітлюються в багатьох працях Т.Д. 
Александрової, Л.І. Мухіної, В.А. Ніколаєва, В.С. Преображенського, А.Г. 
Ємельянова, В.В. Бєляєва, П.Г. Шищенка та ін. Але багатьом аспектам 
навчального процесу, зокрема використанню карт при вивченні такої 
важливої дисципліни, як «Геоекологія України», поки що приділяється 
недостатньо уваги. 

Невирішені частини проблеми. В процесі вивчення дисципліни 
студентам необхідно засвоїти такі поняття, як «екологічна ситуація», 
«екологічна проблема», «проблемна екологічна ситуація», «екологічний 
ризик», «екологічна безпека», зокрема, питання життєзабезпечення, а в 
конструктивному плані – проблеми збереження і поліпшення середовища 
існування людей. Раціональне використання природних ресурсів для 
різних видів виробництва є особливою проблемою, яка потребує окремого 
розгляду. 

Найважливіші сучасні геоекологічні проблеми України (такі, як: 
вичерпність мінерально-сировинних ресурсів, виснаження родовищ, 
погіршення якості; зміна структури і складу грунтово-земельних ресурсів; 
забруднення та зменшення запасів поверхневих і підземних вод; 
забруднення атмосферного повітря та зміна його хімічного складу; 
зменшення різноманітності рослинного і тваринного світу та зміни в його 
генофонді; порушення функціонування і зменшення біопродуктивності 
ландшафтів; погіршення соціально-екологічної ситуації тощо) мають бути 
викладені студентам таким чином, щоб вони також зрозуміли причини їх 
виникнення та можливі майбутні наслідки. 

Окремою невирішеною частиною проблеми можна вважати більш 
активне залучення аспірантів кафедр до навчального процесу. Зокрема, 
аспіранти, починаючи з першого року навчання у аспірантурі, мають не 
лише проводити практичні і семінарські заняття з даної дисципліни під 
суворим контролем викладача, а й намагатися розробити власну методику 
проведення цих занять. 

Постановка завдання. Метою означеної навчальної дисципліни є 
надання студентам базових знань про цілі та методи геоекології, її 
найголовніші теоретичні положення і закони, а також сучасні регіональні 
та локальні екологічні проблеми України. Головним завданням при цьому 
є пошук шляхів покращання засвоєння студентами лекційного матеріалу з 
наступною апробацією його на практичних заняттях. Серед найбільш 
актуальних завдань, які студенти мають чітко засвоїти, можна виділити 
наступні: 

 визначення місця геоекології в системі наук про Землю, ознайомлення з 
історією становлення геоекології як науки та її сучасною структурою; 

 дослідження причин та джерел розвитку сучасної екологічної кризи як 
на території України, так і в усьому світі; 
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 засвоєння основних пріоритетів сучасної національної екологічної 
політики України та формування розуміння концепції оптимального 
сталого розвитку; 

 вивчення наявності окремих природних ресурсів на території держави, а 
також основних проблем, пов’язаних з їх використанням і охороною; 

 розуміння основних причин виникнення енергетичної кризи в Україні, а 
також можливих шляхів її подолання; 

 дослідження основних медико-демографічних проблем і сучасної 
демографічної політики України; 

 ознайомлення з екологічним законодавством України, історією його 
становлення та основними природоохоронними законодавчими актами. 
Основний матеріал дослідження. Однією з найактуальніших 

методологічних проблем геоекології є визначення її місця в системі 
традиційних наук про Землю, а також виділення об’єкта і предмета 
досліджень [2, 3]. Студенти мають чітко засвоїти, що, оскільки геоекологія 
є міждисциплінарним напрямом, об’єктом її досліджень є геоекосфера ― 
еволюційна двоєдність, що вивчається у двох аспектах: геокомплексному 
(геосистемному, рівнозначнокомпонентному) та екосистемному 
(біоцентричному). При цьому дослідження всіх наук концентруються на 
одному предметі досліджень ― глибокому, всебічному вивченні 
параметрів геоекосфери, які є найбільш значущими для збереження 
цілісності, стабільності і саморегуляції [4]. 

Дуже важливою темою навчальної дисципліни «Геоекологія України» 
має бути вивчення екологічного законодавства і права в Україні. 
Студентам необхідно засвоїти історію становлення і найхарактерніші риси 
національного природоохоронного законодавства. Крім цього, ретельного 
вивчення потребує сучасний стан нормативно-законодавчої бази у галузі 
охорони природного середовища і використання природних ресурсів. 
Студентів також потрібно ознайомити з принципами екологічного права та 
головними джерелами (нормативно-правовими документами) екологічного 
права в Україні. На особливу увагу заслуговують проблеми створення 
правової, нормативно-методичної та організаційної бази, гармонізованої з 
європейською, яка має відповідати вимогам національної та 
загальноєвропейської екологічної безпеки. Також викладення потребують 
основні елементи економічного механізму природокористування та 
природоохоронної діяльності в Україні (зокрема, концепція платного 
природокористування). 

При вивченні теми «Природно-ресурсний потенціал та основні 
геоекологічні проблеми використання і охорони природних ресурсів 
України» студентам необхідно засвоїти, що під використанням природних 
ресурсів розуміється експлуатація природних ресурсів, залучення їх у 
господарський оборот, у тому числі усі види впливу на них у процесі 
господарської та іншої діяльності [6]. Природні ресурси не можуть 
визначати розвиток суспільства, і в той же час суспільство ні за яких 
обставин не може бути повністю незалежним від природи. 
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Також мають бути розглянуті такі поняття, як ресурсні цикли в 
техносфері (їх відмінність від природних обмінних процесів у біосфері); 
екологічного потенціалу території як частини природно-ресурсного 
потенціалу та здатність природного середовища відтворювати певний 
рівень якості на протязі досить довгого часу; еколого-економічного 
потенціалу тощо. Необхідно, щоб студенти чітко усвідомили, що 
геоекологія досліджує не лише природно-ресурсний потенціал як такий, а 
переважно геоекологічні проблеми, пов’язані з використанням, 
відновленням і охороною різних видів природних ресурсів в Україні [5]. 

З метою кращого засвоєння цього лекційного матеріалу доцільно 
використати такі карти, як: «Природно-екологічний потенціал ландшафтів 
України»; «Біотичний потенціал природного середовища України»; 
«Еколого-економічний потенціал території України»; «Екологічна 
ситуація» тощо. Аналіз цих карт стає основою виконання кожним 
студентом практичної роботи, тема якої обирається самостійно із 
запропонованих викладачем. Крім цього, на кожному семінарському 
занятті всі студенти відповідають на тестові запитання, складені на основі 
лекційного матеріалу. Тільки за умови позитивної оцінки (не менше 2/3 
правильних відповідей з усіх запитань) тема вважається засвоєною. 

При розгляді матеріалу, який стосується мінеральних ресурсів 
України, необхідно розкрити наступні проблеми: 1) геологічне вивчення і 
використання техногенних родовищ корисних копалин, що є відвалами 
видобутку та відходами збагачення і переробки мінеральної сировини; 2) 
гірничопромислові ландшафти та рекультивація земель в Україні (основні 
об’єкти рекультивації порушених земель в Україні, послідовні етапи 
рекультивації земель тощо); 3) масштаби впливу різних видів 
гірничопромислових ландшафтів на природу; 4) формування техногенного 
неорельєфу; 5) негативний вплив відкритих розробок корисних копалин на 
довкілля та ін. 

В процесі розкриття теми «Основні проблеми раціонального 
використання і охорони земельних ресурсів України» особливу увагу слід 
приділити причинам погіршення якості цих ресурсів. Наприклад, 
необхідно розглянути форми ерозії ґрунтів в залежності від переваги тих 
чи інших факторів, що впливають на хід ерозійних процесів; вторинне 
засолення, підтоплення, заболочування та висушування ґрунтів і головні 
причини виникнення цих явищ. Студенти також мають засвоїти основні 
групи заходів із запобігання та боротьби з вказаними негативними 
процесами. 

Окреме місце необхідно відвести антропогенному забрудненню 
ґрунтів України як наслідку техногенної міграції елементів. Студенти 
мають знати основні забруднювачі ґрунтів (важкі метали, радіоактивні 
елементи, добрива та пестициди тощо), орієнтуватися у сучасних 
проблемах хімізації сільського господарства та загальних принципах 
нормування вмісту забруднювальних речовин у грунтах України. При 
цьому слід проаналізувати такі тематичні карти: «Родючість та якість 
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ґрунтів України»; «Площі і ступінь зниження родючості орних ґрунтів»; 
«Деградація ґрунтів в Україні»; «Сучасний рівень та ймовірність 
підтоплення земель в Україні»; «Пестицидне навантаження на ґрунти 
України»; «Стійкість ґрунтів України до забруднення»; «Агроекологічна 
оцінка ґрунтів України»; «Основні заходи з охорони земель в Україні». 

У аналогічному ключі розглядаються й інші теми, що стосуються 
сучасного стану, використання, відтворення й охорони таких природних 
ресурсів, як водні, ресурси атмосферного повітря, кліматичні й 
рекреаційні, вторинні та біологічні ресурси України. В цьому контексті 
актуальним є використання послідовної серії галузевих карт відповідно до 
кожного виду природних ресурсів: «Річкова мережа та види 
господарського використання річок України»; «Забрудненість поверхневих 
і підземних вод України»; «Прогнозні ресурси підземних вод України»; 
«Основні заходи з очищення і охорони водних ресурсів в Україні»; 
«Забрудненість атмосферного повітря в Україні»; «Потенціал 
самоочищення поверхневих вод України»; «Основні заходи з охорони 
атмосферного повітря в Україні»; «Розміщення та об’єми промислових 
токсичних відходів в Україні» та ін. З кожної теми на семінарах 
складається окремий тест. 

Обов’язковим елементом при викладанні кожної теми має бути 
ознайомлення студентів і чітке засвоєння ними тих законодавчо-правових 
документів, які зараз діють в Україні і стосуються кожного виду 
природних ресурсів. 

Тему «Енергетична криза в Україні та її екологічні наслідки» слід 
побудувати наступним чином: спочатку треба визначити саме поняття 
енергетичної кризи та з’ясувати причини її виникнення; потім окреслити 
найважливіші можливі шляхи її подолання (основні напрямки 
енергозбереження, повільна ліквідація залежності від викопного палива і 
перспективи використання альтернативних та відновлюваних джерел 
енергії); охарактеризувати сучасний стан енергоресурсів та енергетичну 
політику України, у тому числі її участь у міжнародній співпраці у цій 
галузі. 

Розглядаючи техногенне навантаження на природне середовище та 
пов’язані з ним медико-демографічні проблеми сучасної України, 
особливу увагу слід приділити головним джерелам і факторам 
техногенного впливу на природне середовище в умовах техногенезу, а 
також потенціалу стійкості природного середовища та його окремих 
компонентів до техногенного навантаження. Демографічна криза 
розглядається як відображення сучасної геоекологічної ситуації в Україні. 
При цьому студенти повинні усвідомлювати причини виникнення та 
наслідки демографічної кризи і сучасну демографічну політику України. 
Важливо запропонувати студентам вносити свої власні можливі пропозиції 
щодо покращання демографічної ситуації в Україні. 

Серед рекомендованих карт у цих темах такі: «Перспективні регіони 
України з видобутку геотермальної енергії»; «Техногенне навантаження на 
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природне середовище України»; «Біотичний потенціал природного 
середовища України»; «Стійкість природного середовища України до 
техногенного навантаження»; «Показники смертності населення в 
Україні»; «Показники здоров’я населення України» тощо. 

Викладання навчальної дисципліни доцільно завершити темою 
«Геоекологічний моніторинг довкілля в Україні». Тут необхідно дати 
студентам базові знання стосовно державної системи моніторингу 
навколишнього природного середовища; рівнів, об’єктів та суб’єктів 
геоекологічного моніторингу, а також визначити місце геоекологічного 
моніторингу в системі природоохоронного законодавства України. 

Висновки і перспективи. Вивчення будь-якої дисципліни передбачає 
засвоєння студентами теоретичного матеріалу, апробацію отриманих 
теоретичних знань на практиці та самостійне поглиблення теоретичних і 
практичних навичок. На жаль, незважаючи на усвідомлену необхідність 
геоекологічного підходу до вивчення сучасних проблем України, 
результати фундаментальних досліджень ще недостатньо проникають у 
практику проектування і управління; це вимагає поглиблення та 
удосконалення єдиної теоретико-методичної бази геоекологічних 
досліджень, а також якісно нового навчання студентів (особливо 
геоекологічних спеціальностей) як майбутніх фахівців даної справи. 

Серед найбільш актуальних перспектив слід відзначити два головні 
аспекти. Перший стосується використання у процесі викладання основного 
лекційного матеріалу послідовної серії карт відповідно до кожної теми. 
Другий аспект пов’язаний з більш активним залученням аспірантів у 
навчальний процес; вони самостійно розробляють і узгоджують з 
викладачем методику проведення семінарських занять, а потім 
застосовують набуті навички на практиці. 

Отже, викладання такої дисципліни, як «Геоекологія України», у 
вищих навчальних закладах країни є сьогодні надзвичайно актуальним. 
Головним позитивним результатом при цьому має бути чітке усвідомлення 
студентами сучасних геоекологічних проблем (локальних, регіональних і 
глобальних), які покликана вирішити саме геоекологія з метою 
забезпечення виживання людства та стійкого оптимального розвитку 
України як незалежної держави. 
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А.В. Эволюция внешней комплексной оболочки Земли и глобальные геоэкологические 
проблемы современного этапа ее развития / А.В. Бережной // Вестн. Воронеж. ун-та. 
Сер. Геология. – 1999. ― №7. – С. 209-216. 3. Большой энциклопедический словарь. – 
М., 1991. – Т. 1. – 732 с. 4. Бочаров В.Л. Геоэкология как наука: структурирование и 
тезаурус, современное состояние и перспективы развития / В.Л. Бочаров // Вестн. 
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Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 р. 
№ 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України ― 08.10.1991. ― № 41. 

 

Гавриленко О.П., Діброва І.О. Деякі аспекти викладання геоекологічних 
дисциплін у вищих навчальних закладах України. Розглянуті головні завдання і 
структура викладання навчальної дисципліни «Геоекологія України» у вищих 
навчальних закладах України. Ключовими завданнями є наступні: визначення місця 
геоекології в системі наук про Землю, ознайомлення з історією становлення геоекології 
як науки та її сучасною структурою; вивчення наявності окремих природних ресурсів 
на території України, а також основних проблем, пов’язаних з їх використанням і 
охороною; розуміння основних причин виникнення енергетичної кризи, а також 
можливих шляхів її подолання; дослідження основних медико-демографічних проблем 
і сучасної демографічної політики України; ознайомлення з екологічним 
законодавством України, історією його становлення та основними природоохоронними 
законодавчими актами. 

Гавриленко Е.П., Диброва И.А. Некоторые аспекты преподавания 
геоэкологических дисциплин в высших учебных заведениях Украины. 
Рассмотрены основные задачи и структура преподавания учебной дисциплины 
«Геоэкология Украины» в высших учебных заведениях Украины. Ключевыми задачами 
являются следующие: определение места геоэкологии в системе наук о Земле, 
ознакомление с историей становления геоэкологии и ее современной структурой; 
изучение причин возникновения и развития экологического кризиса на территории 
Украины; а также основных проблем, связанных с использованием и охраной 
природных ресурсов; понимание основных причин энергетического кризиса в Украине 
и возможных путей его преодоления; изучение медико-демографических проблем 
Украины и др. В процессе изложения основного материала используется серия 
последовательных карт в соответствии с каждой темой. 

Gavrylenko O.P., Dibrova I.O. Some aspects of geoecology educational discipline 
teaching in higher educational establishments of Ukraine. Educational discipline 
«Geoecology of Ukraine» in higher educational establishments of Ukraine main tasks and 
teaching structure are considered. The program of this discipline is developed an author and 
includes the following contents: geoecology position in the sciences about Earth system, 
acquaintance with geoecology becoming as science stages and it modern structure; work-up 
of modern ecological crisis is on territory of Ukraine development; a study of natural 
resources is on territory of the state, and also main problems, related to their use and 
protecting; understanding of principal reasons of energy crisis in Ukraine origin, and also 
possible ways of its overcoming; research of basic medical-demography problems and 
modern demographic politics of Ukraine; acquaintance with the ecological legislation of 
Ukraine, by history of its becoming and main legislative acts. In the teaching of basic material 
process the logical series of maps are used in accordance with every theme. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ АЛЮВІАЛЬНОЇ ТОВЩІ В 

КАР’ЄРІ м. КОМСОМОЛЬСЬК (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 
 

1 жовтня 2009 року за сприянням дирекції Комсомольського ГЗК 
були зроблені дослідження алювіальної товщі в межах гірничо-
видобувного кар’єру, який розташований 10 км нижче впадіння Псла в 
межах виступу кристалічного фундаменту.  

Потужність алювіальної товщі в точці обстеження становить 10 м. 
Серед отриманих результатів найбільш цікавими можна назвати 
присутність: 1 – верстви гостроуламкового матеріалом (рис.1); 2 – лінз 
перевідкладеного ґрунту з добре збереженими рештками рослинності та 
кісток (рис.2). 

 

Рис. 1 –  Знімок верстви гостроуламкового матеріалу 
 

Загальний вигляд гостроуламкової товщі (потужність 20-30 см) 
показаний на рис.1. Видиме її простягання біля 10 м. Уламки представлені 
кварцитами, які видобуваються в кар’єрі, але які лежать значно нижче і 
відокремлені від алювіальної товщі відкладами палеогену. На зображенні 1 
рис.1 можна бачити загальний вигляд товщі; на зображенні 2 – її залягання 
серед алювіальних відкладів; на зображенні 3 – гострі форми уламків. 

Цей шар з уламками кристалічних порід є аналогічний шару піску з 
проверстками бурого вугілля в долині Самари [1]. Присутність обох з 
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позицій гідродинаміки руслових потоків не має пояснення. Тобто вони 
утворилися в умовах і процесами, які сьогодні ще недосліджені.  

Рис.2 – Лінза перевідкладеного ґрунту  
 
У лінзі перевідкладеного ґрунту були зустрінуті рештки деревини 

(пучок тонких гіллячок можна бачити на рис. 2), зіпріле листя та невеликі 
кістки. Присутність лінз перевідкладеного ґрунту у даній ситуації свідчить 
про його швидке переміщення та миттєву консервацію. 

Публікуючи ці факти, автори ставили за мету спонукати дослідників 
до подальшого вивчення цих та інших загадкових феноменів басейну 
Дніпра. 

 
Література 

1. Пазинич В.Г. До проблеми походження Самарської луки // Гідрологія, 
гадрохімія і гідроекологія. – 2009. – Т. 17. – С. 229-232. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО 
МІЖВІДОМЧОГО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

“ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ” 
 

Постановою ВАК України від 9 червня 1999 року міжвідомчий збірник 
наукових праць “ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ” внесено до 
переліку фахових періодичних наукових видань за спеціальностями “географічні 
науки” (“Бюлетень ВАК України”, № 4 за 1999 р.). 

 
Статті до збірника, обсягом ДО 10 (десяти) сторінок подаються до редколегії на 

електронних носіях (включаючи ілюстративний матеріал), а також у роздрукованому 
вигляді у 2-х примірниках (для рецензування).  

 
Редакційна колегія просить звернути увагу авторів на «Правила оформлення 

статей», викладених у Постанові ВАК України “Про підвищення вимог до фахових 
видань, внесених до переліків ВАК України» (№ 7-05/1 від 15 січня 2003 р.). 

 
Текст має бути набраний у WORD 2000/03/07, шрифт Times New Roman, шрифт 

14, інтервал 1,0; абзацний відступ 1,27 см.  
Ліворуч вказується:  

 на першому рядку – УДК,  
 на другому – ініціали та прізвище автора (курсив напівжирний, кегль 

14), науковий ступінь і вчене звання (звичайний стрічний, кегль 11) та повна 
назва організації (звичайний стрічний, кегль 11). 

 назва подається через рядок без переносів (напівжирний, прописний, 
кегль 14) 

 останній рядок – ключові слова. 
Через рядок розміщують текст статті. 
Малюнки і таблиці повинні бути розташовані строго в межах друкованого поля 

книжкової орієнтації сторінки і супроводжуватися підписами (рисунки) і заголовками 
(таблиця) (напівжирний, кегль 12) і мати посилання на них у тексті. 

Крім того, згідно пп. 3 та 4 Постанови: 
 
«3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір 

статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 
2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:   

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); 
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційної роботи 

зараховувати статті, подані до друку як фахові лише за умов дотримання вимог до 
них, викладених у п.3 даної постанови” 
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Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані 
Постановою ВАК України елементи статті окремими рубриками (скороченими 
підзаголовками). 

Література (назва – через рядок всередині, напівжирний, кегль 14); 
безпосередній перелік джерел – через рядок нижче, кожне джерело з власною 
нумерацією з абзацу. 

До тексту ОБОВ’ЯЗКОВО додаються анотації українською, англійською та 
російською мовами, обсягом не менше 5 рядків.  

 
РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО СКОРОЧУВАТИ ТА 

РЕДАГУВАТИ ПОДАНІ СТАТТІ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД.  
 
ПРЕТЕНЗІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.       
 
ДИСКЕТИ ТА РУКОПИСИ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. 
 
Адреса редколегії:  
 
Київ, МСП-680, проспект Глушкова, 2, географічний факультет, 
“Фізична географія та геоморфологія”. 
Телефон/факс:  521-32-28 
E-mail – dellamontag@ukr.net 
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