
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА 
ГАЗЕТА "КРАЄЗНАВСТВО. ГЕОГРАФІЯ. ТУРИЗМ" 

 

 
 
 
 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(з міжнародною участю) 

"Географія та екологія: наука і освіта" 

 
10-11 квітня 2014 року 

 
(до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка 
та до 60-тої річниці утворення Черкаської області) 

 
 
 
 

УМАНЬ 2014



 

 

 

2 

Редакційна колегія: 

Браславська О.В. – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри географії та методики її 
навчання, УДПУ імені Павла Тичини, голова оргкомітету. 

Половка С.Г. – доктор геологічних наук, професор, зав. кафедри загального землезнавства та геології,  
УДПУ імені Павла Тичини, заступник голови оргкомітету. 

Совгіра С.В. – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри хімії, екології та методики їх 
навчання, УДПУ імені Павла Тичини. 

Ярошинська О.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, УДПУ імені 
Павла Тичини. 

Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту природничо-математичної 
та технологічної освіти, УДПУ імені Павла Тичини. 

Денисик Г.І. – доктор географічних наук, професор, зав. кафедри географії, Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 

Топчієв О.Г. – доктор географічних наук, професор, зав. кафедри соціальної і економічної географії, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

Гончаренко Г.Є. – кандидат біологічних наук, доцент, зав. науковою лабораторією «Екологія і освіта», 
УДПУ імені Павла Тичини. 

Осадчий О.С. – кандидат с/г наук, доцент, УДПУ імені Павла Тичини. 

Серебрій В.С. – головний редактор газети "Краєзнавство. Географія. Туризм". 

Якимчук Р.А. – кандидат біологічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету, 
УДПУ імені Павла Тичини. 

Кравцова І.В. – кандидат географічних наук, доцент, УДПУ імені Павла Тичини. 

Миколайко В.П. – кандидат с/г наук, доцент, УДПУ імені Павла Тичини. 

Ситник О.І. – кандидат географічних наук, доцент, УДПУ імені Павла Тичини. 

Лаврик О.Д. –  кандидат географічних наук, доцент, УДПУ імені Павла Тичини. 

Черненко Т.М. – викладач кафедри загального землезнавства та геології, УДПУ імені Павла Тичини, 
відповідальний секретар. 

Географія та екологія:наука і освіта : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10-11 квітня 2014 р. / відп. ред. 

О.В.Браславська. – Умань ВПЦ «Візаві», 2014. – 371 с.  

Збірка містить матеріали, доповіді та тези, якими охоплено широкий спектр географічних і 

екологічних досліджень. Під час роботи конференції висвітлено такі питання:  

1. Фундаментальні та прикладні дослідження в географії: досягнення, проблеми, перспективи. 

2. Ландшафтно-екологічний моніторинг України. 

3.  Активні форми і методи навчання географії та екології в закладах освіти. 



 

 

 

3 

ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА І НАУКА НА ЧЕРКАЩИНІ: ЗДОБУТКИ Й 

ПЕРСПЕКТИВИ В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

Браславська (Тімець) О.В., доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри 
географії та методики її навчання 

E-mail:timets07@rambler.ru 
Половка С. Г., доктор геологічних наук, професор, зав. кафедри загального 

землезнавства та геології 
E-mail:serge_polovka@ukr.net 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Історичний зріз становлення кафедр географічного напряму. Сучасні 

тенденції соціально-економічного розвитку суспільства визначають особливу 
актуальність формування географічних знань. Одним із осередків підготовки 
педагогічних кадрів Центральної України, зокрема вчителів географії, є 
Уманський державний педагогічний університет (УДПУ) імені Павла Тичини. 
Як Інститут соціального виховання він був заснований у серпні 1930 року і мав 4 
відділення: фізико-математичне, соціально-економічне, біологічне та 
літературне, а також філії у Звенигородці, Тальному, Монастирищі. В історії 
формування та функціонування університету виділяють 8 періодів, упродовж 
яких відбувалася зміна структури навчального закладу, розвиваючись від 
учительського інституту до педагогічного, а потім Уманського державного 
педагогічного інституту ім. П.Г. Тичини і, нарешті, Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. Нині університет – вищий 
державний навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України. Об’єднує 4 інститути, 12 факультетів, на 
яких здійснюється підготовка за 24 ліцензованими спеціальностями. За період 
своєї діяльності університет підготував понад 50000 фахівців. 

Кафедра географії як окремий підрозділ природничо-географічного 
факультету Уманського учительського інституту була створена ще в перші 
повоєнні роки. Її завідувачем із моменту відкриття і до розформування у 50-х 
роках XX століття був М.А. Олійник. Після оголошення набору студентів на 
спеціальність «Географія» у 1990 році виникла гостра потреба у відновленні 
кафедри, що й було зроблено у 1993 році. Новостворену кафедру географії 
очолив канд. біол. наук, проф. Г.О. Казидуб. У травні 1994 року кафедра була 
реорганізована у кафедру географії та основ сільськогосподарського 
виробництва, в серпні 1997 року у кафедру географії та екології, яку очолив к. 
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геогр. н., доц. В.І. Затула (травень, 1996 р.). У 2003 році керівництво кафедри 
перейняла к. пед. н., доц. О.В. Тімець (нині Браславська); у 2007 році – к. с/г н., 
доц. О.С. Осадчий; у 2009 році – д. геогр. н., проф. Є.В. Єлісєєва. В 2010 році в 
результаті реорганізації двох кафедр – географії та екології і агробіотехнологій 
та хімії – було створено кафедру хімії, екології та методики їх навчання 
(зав. кафри д. пед. н., проф. С. В. Совгіра) й кафедру географії та методики її 
навчання, яку з 2011 року очолила д. пед. н. О.В. Браславська. 

До кінця 2011 – 2012 н. р. на кафедрі працюють: д. пед. н., проф. 
О.В. Браславська, д. геогр. н., проф. Г.І. Денисик, д. геол. н., проф. 
С. Г. Половка; доценти – О.С. Осадчий, В.П. Миколайко, І.В. Кравцова, 
О.І. Ситник, О.Д. Лаврик, ст. викл.: – І.П. Козинська; викл.: М.С. Кугай, 
Л.О. Безлатня, Л.М. Запорожець, Т.М. Копієвська, Ю. О. Бабій; лаборанти – 
Л.М. Максютова, О.А. Половка, І.М. Макаревич, Ю.М. Гуменна. 

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання фахових 
навчальних дисциплін географічного профілю на природничо-географічному 
(для спеціальності географія і біологія) та історичному (спеціальності історія і 
географія) факультетах; здійснює заходи науково-методичного та 
організаційного характеру на основі співпраці зі школами міста та району. У 
загальноосвітніх закладах і позашкільних установах проводяться дослідження з 
обґрунтування змісту, методів і організаційних форм шкільної та позашкільної 
краєзнавчо-туристичної роботи. 

1 червня 2012 р. розпочинається новий виток розбудови географічної освіти 
і науки в УДПУ імені Павла Тичини: часткова реорганізація кафедри географії 
та методики її навчання, з якої виокремився новий підрозділ природничо-
географічного факультету – кафедра загального землезнавства та геології, яку 
очолив д. геол. н., проф. С. Г. Половка. 

З 2013-2014 н. р. підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) 
на природничо-географічному факультеті УДПУ імені Павла Тичини 
географічного профілю здійснюють 2 кафедри: кафедра географії та методики її 
навчання (випускна, рис. 1) та кафедра загального землезнавства та геології 
(допоміжна, рис. 2). 

Нинішній склад випускної кафедри: 2 доктори наук, професори 
О. В. Браславська  (зав. кафедри, д. пед. н, проф.), Денисик Г. І. (д. геогр. н., 
проф.), 3 к. геог. н., доценти І. В. Кравцова, О. І. Ситник, І. П.  Козинська, 
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1 к. пед.  н. А. О. Максютов, 2 викладачі Кугай М. С., Запорожень Л. М., 
3 лаборанти І. М. Макаревич (ст. лаборант),  О.В. Поліщук, В. О. Красовський. 

 

Рис. 1. Склад кафедра географії та методики її навчання (2013-2014 н.р.) 
 

Професорсько-викладацький склад випускної кафедри забезпечує 
викладання географічних навчальних дисциплін фундаментального і 
методичного характеру, а саме: «Географічна номенклатура», «Географія 
культури», «Географія населення», «Географія світового господарства», 
«Географія світу», «Геоморфологія», «Геофізика і геохімія ландшафтів», 
«Гідрологія», «Економічна географія України», «Етногеографія», «Краєзнавство 
і туризм», «Метеорологія і кліматологія», «Методика навчання географії», 
«Методика навчання географії у вищій школі», «Методика дослідницької роботи 
на шкільному географічному майданчику», «Міжнародний туризм та туристичні 
ресурси України», «Основи демографії», «Основи ландшафтознавства», 
«Основи теорії суспільної географії», «Політична географія», «Проблеми 
соціально-економічного розвитку регіонів України», «Регіональна економічна 
географія», «Рекреаційна географія», «Соціальна географія України», «Фізична 
географія України». 

Нинішній склад допоміжної кафедри (рис. 2): 1 д. геол. н., 
проф. С. Г. Половка  (зав. кафедри), 3 кандидати наук, доценти О. Д. Лаврик, 
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В. П. Миколайко, О. С. Осадчий, 4 викладачі: Л. О. Безлатня, Т. М. Черненко, 
І. І. Миколайко, О. А. Половка та 3 лаборанти: Д. О. Панкратенкова 
(ст. лаборант), Н. А., Харченко, І. Ю. Шкварок.  

 

Рис. 2. Склад кафедри загального землезнавства та геології (2013-2014 н.р.) 
 

Нині співробітники допоміжної кафедри забезпечують викладання в 
основному базових фахових навчальних дисциплін (бакалаврам, спеціалістам і 
магістрам) на природничо-географічному факультеті, а саме: «Біогеографія», 
«Біотехнологія», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Географія 
материків і океанів», «Геоекологія», «Геоінформаційні технології в географії», 
«Геологія з основами геохімії», «Геоурбаністика», «Ґрунтознавство», «Загальне 
землезнавство», «Історична географія», «Історія розвитку географічної науки в 
Україні», «Картографія з основами топографії», «Основи океанографії», 
«Основи сільського господарства», «Основи технологій виробництва», 
«Радіобіологія». 

Кадровий склад кафедр географічного спрямування. У 90-х роках ХХ ст. 
початок навчального процесу вимагав відповідної кількості фахівців 
географічного профілю. На зорі становлення кафедри географії до проведення 
занять в УДПУ залучалися фахівці за суміщенням із Київського державного 
університету (КДУ) імені Т. Г. Шевченка, а саме: д. геогр. н., професор 
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В. В. Стецюк та кандидат географічних наук, доцент В.І. Мараховський. Були 
запрошені на постійне місце роботи на посади асистентів кафедри випускники 
географічного факультету КДУ імені Т. Г. Шевченка М. О. Синільник та 
О. В. Таранюк. 

Кафедру в різні часи розбудовували та допомагали її утвердженню фахівці 
вищої кваліфікації з різних навчально-наукових і науково-дослідних установ 
України, а саме: д. геогр. н., проф. І. І. Половина (Київський національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), д. геол.-мін. н., проф. 
О. Ю. Митропольський (Інститут геологічних наук НАН України) та д. геогр. н., 
проф. Г. І. Денисик (Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського, працює за суміщенням і до нині). 

Кадровий склад кафедри географії та екології на той час був поповнений у 
листопаді 1999 р. к. геол. н. С. Г. Половкою (тема дисертації: «Зв’язок сучасних 
морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного 
моря з глибинними структурами тектоносфери», фах 04.00.10 – «геологія 
океанів і морів»), згодом захистили дисертаційні роботи кандидатського рівня 
С. В. Совгіра (тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя до 
екологічного виховання старшокласників (на краєзнавчому матеріалі), фах 
13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти») і О. В. Тімець (тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-
туристської роботи з учнями», фах 13.00.04 – «теорія і методика професійної 
освіти»). 

Упродовж 2010-2011 рр. виконані й захищені докторські дисертації 
О.В. Браславською «Теорія і практика формування фахової компетентності 
майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки» (2011 р.), 
С.Г. Половкою «Історія морських геологічних досліджень в Україні» (2011р.); 
кандидатські дисертації – І.В. Кравцовою «Просторово-часовий аналіз 
формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного 
лісостепу України», О.Д. Лавриком «Антропогенні ландшафти річища та 
заплави Південного Бугу» (2011 р.), О.І. Ситником «Міжзональний геоекотон 
«лісостеп-степ» Правобережної України» (2011 р.). 

У 2013-2014 н. р. 2 співробітники кафедри географії та методики її 
навчання захистили дисертації кандидатського рівня, а саме: І. П. Козинська 
«Промислові ландшафти регіону видобутку уранових руд в Україні», фах 
11.00.11 – «конструктивна географія та раціональне використання природних 
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ресурсів та А. О. Максютов «Патріотичне виховання майбутніх учителів 
географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності», фах 13.00.07 
– «теорія і методика виховання». 

Викладачі кафедр є аспірантами та здобувачами провідних навчально-
наукових і наукових установ України. Нині проводяться науково-дослідні 
роботи дисертаційного рівня викладачами випускної кафедри: М.С. Кугай 
«Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів», 
Л.М. Запорожець «Підготовка майбутніх учителів до використання навчально-
ігрових технологій на уроках географії» в аспірантурі УДПУ імені Павла 
Тичини. 

Співробітниками кафедри загального землезнавства та геології також 
проводяться дослідження кандидатського рівня: Л.О. Безлатньою «Культурні 
ландшафти міжзональних геоекотонів Правобережної України» на кафедрі 
географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, Т.М. Черненко «Геоекологічний стан ландшафтів 
Придніпровської височини в межах басейну річки Синюха» на кафедрі фізичної 
географії Волинського національного університету імені Лесі Українки, 
І.І. Миколайко «Біологічні особливості розмноження та вирощування саджанців 
обліпихи крушиновидної із стеблових живців в умовах Правобережного 
Лісостепу України» на кафедрі садово-паркового господарства Уманського 
національного університету садівництва, О. А. Половка «Історія фізико-
географічних досліджень в Україні» та О. Д. Панкратенкова «Закономірності 
будови дна Чорного моря». 

Нині на кафедрах працює 3 доктори наук, професори (1 за сумісництвом), 5 
кандидатів наук, доцентів, 7 викладачів та 6 лаборантів. Враховуючи специфіку 
кафедр географічного спрямування природничо-географічного факультету 
УДПУ імені Павла Тичини, науковими інтересами професорсько-викладацького 
складу є вивчення натуральних та антропогенних ландшафтів, змін природних 
умов під впливом господарської діяльності людини, історії географії, 
геоморфології та палеогеографії, проблем безперервної географічної освіти і 
методики навчання географії тощо. 

Становлення наукових досліджень. Першим структурним підрозділом 
кафедри була наукова лабораторія «Екологія і освіта» (керівник к. біол. н. 
(доктор хабілітат) доц. Г.Є. Гончаренко), яка створена згідно наказу ректора 
університету №13 від 10.02.1992 року з метою реалізації на регіональному рівні 
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«Основ національної екологічної політики». Науковий координатор діяльності 
лабораторії – Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України. Нині дана 
лабораторія входить до складу кафедри хімії, екології та методики їх навчання. 

Іншими структурними підрозділами кафедр географічного спрямування є 
наукова геологічна лабораторія (керівник проф. С. Г. Половка) та лабораторія з 
проблем оптимізації ґрунту (керівник. доцент В. П. Миколайко). 

Під керівництвом С.Г. Половки в рамках роботи наукової геологічної 
лабораторії здійснено виконання держбюджетної теми «Геоекологічний 
моніторинг дендрологічного парку «Софіївка» в місті Умань». Науковою 
спрямованістю роботи цієї лабораторії є вивчення географічного середовища та 
його моніторингу. Дослідження проводяться за такими напрямами: 
геоморфологія та тектоніка; геоекологія та екологія; історія науки і техніки. 
Лабораторія упродовж багатьох років підтримує тісні творчі наукові зв’язки з 
Інститутом геологічних наук НАН України, які проявилися у виконанні науково-
дослідної теми за контрактом з Міністерством освіти і науки України 
«Геоморе», під час якої досліджувалась тектонічна будова північно-західного 
шельфу Чорного моря та Міжнародного проекту «Седимент МОК ЮНЕСКО» – 
вивчення зв’язку глибинної будови з поверхневими структурами дна Чорного 
моря та виконання господарського договору № 40 «Розробка системи 
моніторингу геологічного середовища в районі дендрологічного парку 
«Софіївка». 

На базі лабораторії з проблем оптимізації родючості ґрунту під 
керівництвом доцента В. П. Миколайко виконуються госпдоговірні теми: 
«Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» та 
«Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування 
високоякісної продукції садівництва». Членами лабораторії є викладачі УДПУ 
імені Павла Тичини, інших ВНЗ міста Умані та регіону, студенти наукових 
проблемних груп, учителі шкіл-лабораторій, учні МАН. За роки діяльності 
лабораторією розроблено 3 держбюджетні теми. 

Викладачі кафедр долучаються до виконання досліджень у рамках 
держбюджетної теми «Дослідження потенціалу ландшафтних екосистем 
Центрального Побужжя для формування екомережі України», що виконується 
лабораторією «Екологія і освіта». 
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 Ст. викладач І. П. Козинська співпрацює з кафедрою фізичної географії 
природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського де бере участь у розробці науково-
дослідної теми: «Регіональне антропогенне ландшафтознавство: теорія і 
практика». 

У вересні 2010 року відкрито геолого-географічний музей Євразії, який є 
структурним підрозділом кафедри загального землезнавства та геології. 

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу 
кафедр висвітлюються у наукових статтях, обговорюються на міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і т. п. За 2010-
2014 рр. співробітниками кафедри географії та методики її навчання і кафедри 
загального землезнавства та геології було опубліковано 7 монографій, 3 
навчальних посібники з грифом МОН України,  14 навчальних посібників та 
чисельні методичні розробки тощо. 

Професорсько-викладацьким складом кафедр здійснюється науково-
методичне керівництво діяльністю Малої академії наук (МАН) України (секція 
«Географія»), їхні вихованці – переможці Всеукраїнських конкурсів учнівських 
наукових робіт, олімпіад. 

Кафедри підтримують тісні творчі зв’язки з науково-дослідними та 
навчальними закладами України, а саме: Інститутом геологічних наук НАН 
України, Інститутом географії НАН України, Центральною геофізичною 
обсерваторією, Вінницьким державним педагогічним університетом 
імені Михайла Коцюбинського, Одеським національним університетом 
ім. І.І. Мечникова, Мелітопольським державним педагогічним університетом 
імені Богдана Хмельницького, Волинським національним університетом 
імені Лесі Українки, Дніпропетровським національним університетом імені 
Олеся Гончара, Українським державним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді, Державною академією статистики, обліку та аудиту тощо. 

З 1990 року кафедрою в різних її епостасіях були організовані та проведені 
11 конференцій та 12 експедицій. Результати науково-методичної роботи 
географічних кафедр апробуються викладачами у навчально-виховному процесі 
університету та шкіл міста, у роботі науково-практичних конференцій, 
опубліковуються в наукових виданнях. 
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Інтегруючись у наукову спільноту в 2004 р., співробітники кафедри 
географії стають членами «Українського географічного товариства», «Спілки 
геологів України», налагоджують контакти з неурядовими громадськими 
організаціями («Всеукраїнська екологічна ліга», 2002 р.) та урядовими 
організаціями (Державна комісія України по запасах корисних копалин при 
Міністерстві охорони навколишнього середовища України, 2010). 

Навчальна робота. Професорсько-викладацьким складом кафедр 
здійснюється активна робота зі студентською молоддю по залученню до 
розв’язання актуальних проблем сьогодення в рамках функціонування наукових 
гуртків та проблемних груп: «Україна: проблеми удосконалення політико-
географічного устрою», «Ми і довкілля», «Економіко-географічна 
характеристика Уманщини», «Сучасні зміни у географічній оболонці», 
«Краєзнавчі аспекти вивчення Уманщини», «Землезнавці», «Антропогенні 
фактори формування геоекологічного стану Придніпровської височини», 
«Антропогенні ландшафти річища Південного Бугу», «Екологічні проблеми 
сучасного землеробства». Студенти-гуртківці беруть активну участь у роботі 
міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських науково-практичних 
конференцій. 

Невід’ємною складовою підготовки фахівців є навчально-польові практики, 
які покликані удосконалювати теоретичні знання майбутніх учителів географії і 
біології про сучасний стан географічної оболонки загалом та окремих 
ландшафтів, тенденції їхнього розвитку, а також вміти проводити різнопланові 
спостереження за природними компонентами, здійснювати польові географічні 
дослідження. 

Навчально-польові практики студенти-географи проходять в Українських 
Карпатах, в Криму, на узбережжях Чорного і Азовського морів, на Поліссі, 
Побужжі, на базі Канівського заповідника, орнітологічного й іхтіологічного 
заказників Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького та в інших мальовничих куточках нашої країни. Крім 
того упродовж всього періоду навчання студенти досліджують фізико-
географічні та соціально-економічні особливості Умані та Уманського району, 
здійснюють експедиції, екскурсії та походи вихідного дня. 

Нині колективи кафедри географії та методики її навчання і кафедри 
загального землезнавства та геології природничо-географічного факультету 
УДПУ імені Павла Тичини мають потужний творчий науково-педагогічний 
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потенціал і примножують славні традиції своїх попередників, здійснюючи 
вагомий доробок у розвиток національної географічної науки та освіти для 
прийдешніх поколінь нашої держави.  

 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ І ТУРИСТСЬКО- 
ЕКСКУРСІЙНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ 

Арсененко І.А., к.геогр.н.,  доцент,  
завідувач кафедри туризму та соціально-економічної географії, 
e-mail: irina_arsenenko@mail.ru 
Сорокіна Ц.В., асистент кафедри туризму  
та соціально-економічної географії, e-mail: tsvetana@i.ua 
Тишлек М.В., магістрант спеціальності «Географія», 
e-mail: marinka-tyshlek@rambler.ru 
Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького 

На сучасному етапі проведення суспільно-географічних досліджень в 

Україні і Запорізькому регіоні зокрема, особлива увага належить визначенню 

проблем які  постали сьогодні у рекреаційній і туристсько-екскурсійній галузі та 

потребують негайного вирішення. 

До негативних чинників, які перешкоджають подальшому розвитку 

рекреаційної і туристсько-екскурсійної галузі у Запорізькому регіоні належать: 

– відсутність цілісної системи державного управління туризмом і курортами 

в регіоні; 

– незбалансованість використання рекреаційних і туристсько-екскурсійних 

ресурсів із урахуванням їхнього збереження; 

– незадовільний стан розвитку соціальної інфраструктури в регіоні; 

– повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток рекреаційної і 

туристсько-екскурсійної бази регіону; 

– відсутність відповідних об’єктів для розвитку рекреаційної і туристсько-

екскурсійної діяльності (ТЕД) у сільській місцевості; 

– невідповідність переважної більшості рекреаційних і туристсько- 

екскурсійних закладів міжнародним стандартам; 
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– недостатня забезпеченість рекреаційної і туристсько-екскурсійної  галузі 

висококваліфікованими фахівцями; 

– відсутність інноваційних проектів і наукових досліджень з питань 

розвитку туризму та курортів; 

– надмірний податковий тиск на підприємства галузі; 

– недосконалість бази даних щодо туристсько-екскурсійних об’єктів;  

– низький рівень маркетингових досліджень у рекреаційній і туристсько-

екскурсійній сфері, слабкість їх інформаційно-рекламного забезпечення на 

внутрішньому і, особливо, зовнішньому ринках.  

Створюють проблемні ситуації у  Запорізькому регіоні також такі чинники: 

а) стабільне зниження рівня народжуваності та зростання смертності, за 

останні роки призвело до збільшення від'ємного природного приросту 

населення, внаслідок чого у найближчому майбутньому потенційний попит на 

внутрішній туризм зменшиться; 

б) охорона історичних пам’яток забезпечується за кошти місцевих 

бюджетів, що не задовольняє нагальні потреби їх утримання і не забезпечує 

доступу до них громадськості, а також проведення науково-дослідних розробок 

(близько 60% об'єктів культурної спадщини перебувають у незадовільному стані 

та потребують проведення робіт з реставрації або реконструкції, облаштування 

їх для відвідувань туристами й екскурсантами); 

в) високий ступінь техногенного навантаження в регіоні негативно 

впливає на стан довкілля та значно  загострює проблему розвитку  рекреаційної і 

туристсько-екскурсійної галузі;  

г) розміщення в регіоні Запорізької АЕС суттєво зменшує інвестиційну 

привабливість його рекреаційних і туристсько-екскурсійних ресурсів, особливо 

для іноземних інвесторів; 

д) загалом води Азовського моря на території Запорізького регіону, згідно 

з комплексною оцінкою, класифікуються як брудні;   
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є) відсутність джерел питної води в південній частині регіону, зокрема 

уздовж узбережжя Азовського моря, спричинює незадовільну епідеміологічну 

ситуацію, що ставить під загрозу здоров’я туристів і екскурсантів. 

Ці проблеми, не дають можливість максимально використовувати потужний 

рекреаційний і туристсько-екскурсійний потенціал регіону. 

Отже, потребують негайного вирішення питання, які впливають на 

подальший розвиток рекреаційної і туристсько-екскурсійної галузі в 

Запорізькому  регіоні, а саме: 

1. Багатонаціональний склад населення Запорізького регіону може сприяти 

залученню культурних надбань національних меншин регіону до ТЕД, що дасть 

змогу розвитку її підвидів: етнографічної, релігійної, сільської „зеленої” та ін. 

2. Використання культурно-історичних ресурсів, територій та об’єктів ПЗФ 

у ТЕД може призвести до їх занепаду.  Тому на регіональному рівні потрібні 

цілеспрямовані дії щодо надання допомоги в раціональному використанні цих 

ресурсів і об’єктів. 

3. Необхідність  державної підтримки у створенні нових єврорегіонів, де 

реалізовуватиметься діяльність, яка сприятиме розвитку туристсько-

екскурсійного руху в прикордонній сфері шляхом ліквідації бар’єрів, які 

обмежують цей рух. У межах такого напряму можна ставити завдання щодо 

подальшої розбудови Приазовського курорту спільно з іншими областями 

(Донецька, Херсонська). 

4. Підняття рівня надання рекреаційних і туристсько-екскурсійних послуг 

до сучасних вимог та міжнародних стандартів, активізація відвідувачів та 

збільшення їх кількості за рахунок поліпшення матеріально-технічної бази 

регіону. 

5. Здійснення участі органів місцевого самоврядування у Всеукраїнському 

конкурсі проектів місцевого самоврядування з метою розбудови і поліпшення 

стану рекреаційної і туристсько-екскурсійної галузі в регіоні. 
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6. Розробка спеціалізованих програм розвитку та інших проектів, які 

сприятимуть залученню додаткових коштів у рекреаційний та туристсько-

екскурсійний розвиток регіону. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РАЙОНІВ І ЇХ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОГО ПРИАЗОВ’Я  
Арсененко І.А., к.геогр.н., доцент,  
завідувач кафедри туризму та соціально-економічної географії,  
e-mail: irina_arsenenko@mail.ru 
Топалова О.І.,  асистент кафедри туризму та соціально-економічної 
географії, e-mail: l.topalova@yandex.ua   
Гапонова О.С.,  студентка V курсу, спеціальність «Фізичне 
виховання» 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

Для організації рекреаційно-туристичної діяльності (РТД) в Запорізькому 

Приазовї складається просторове поєднання територій різного призначення, з 

урахуванням необхідних розмежувань та взаємозвязку між ними, тому має 

наступну структуру: рекреаційно-туристичні райони, рекреаційно-туристичні 

зони, рекреаційно-туристичні центри, рекреаційно-туристичні пункти, 

ландшафтно-туристичні території. 

Рекреаційно-туристичний район формується в районах концентрації 

рекреаційно-туристичних ресурсів і включає мережу закладів рекреаційно-

туристичного обслуговування, маршрутні траси, ділянки розміщення 

підприємств господарського призначення та інженерних служб. 

На наш погляд у Запорізькому Приазовї можна виділити наступні 

рекреаційно-туристичні райони: Кирилівський (Якимівський адміністративний 

район), Ботієвський (Приазовський адміністративний район), Приморський 

(Приморський адміністративний район), Бердянський (Бердянський 

адміністративний район, м. Бердянськ (міська рада). 

В залежності від характеру рекреаційно-туристичних ресурсів, які 

переважають, рекреаційно-туристичні райони поділяються на зони. 
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Рекреаційно-туристичні зони - території, які мають екскурсійно-пізнавальні 

і лікувально-оздоровчі рекреаційно-туристичні ресурси.  В межах Запорізького 

Приазовя можна виділити зони екскурсійно-пізнавального туризму, оздоровчо-

лікувального  та змішаного туризму. 

Зони екскурсійно-пізнавального туризму - території, в межах яких 

зосереджені обєкти, що мають значний пізнавальний  інтерес для огляду: 

памятки історії, культури, архітектури, археології, монументального мистецтва; 

природні, краєзнавчі, сільськогосподарські і виробничі обєкти. Вони 

зосереджені в Приморському, Кирилівському і Бердянському рекреаційно-

туристичних районах. 

Зони лікувально-оздоровчого туризму - території, які придатні для 

лікування, оздоровлення та відпочинку - лісопарки, лісосмуги, узбережжя 

водоймищ, рік, морів. 

 До зон лікувально-оздоровчого туризму відносяться Кирилівський, 

Ботієвський, Бердянський райони. Велике значення в цих зонах має природно-

охоронне використання приморських територій і тих, які прилягають до річок. В 

межах таких зон виділяють ландшафтно-туристичні території, що являють 

собою локальні природні території, які придатні в цілях рекреації і туризму. 

Середня норма площі на одну людину, яка дозволяє організувати 

прогулянковий відпочинок, без нанесення помітного збитку зеленим 

насадженням і луговому покриву складає 600 м2 на чоловіка. Їх ємкість 

визначається розмірами і ступенем багатства мисливських, рибальських і 

лісових угідь. 

До зон змішаного туризму відносяться Кирилівський і Бердянський райони, 

в яких для організації РТД сконцентровані рекреаційно-туристичні ресурси для 

організації екскурсійно-пізнавального і лікувально-оздоровчого туризму. 
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Всі рекреаційно-туристичні райони Запорізького Приазовя повязані між 

собою автошляхами - планіровочними осями, які створюють разом з прилеглими 

територіями ландшафтно-маршрутні коридори. 

Планіровочні осі І-го порядку. Ландшафтно-маршрутний коридор 

простягається по широтній осі через Приморськ-Бердянськ, вздовж автодороги 

Москва-Сімферополь і Одеса-Мелітополь-Маріуполь-Ростов та 

меридіональному Якимівка-Мелітополь-Запоріжжя. 

Осі І-го порядку повязують між собою рекреаційно-туристичні райони і 

здійснюють звязок з північними, південно-західними і східними областями 

України. 

Планіровочні осі ІІ порядку - дороги обласного та районного значення. 

Рекреаційно-туристичний пункт, який є транспортним вузлом і в межах якого 

розташовано рекреаційні і туристичні підприємства різного профілю. 

Планіровочні осі ІІІ порядку - повязують між собою окремі рекреаційно-

туристичні райони, представлені магістралями Всеукраїнського значення. 

Центрами планіровочної осі І порядку є рекреаційно-туристичні центри 

Якимівка, Приазовське, Приморськ, Бердянськ. Вони здійснюють функції 

організаційних ядер РТД всієї системи, тому виступають головними 

рекреаційно-туристичними центрами Запорізького Приазовя. 

Рекреаційно-туристичні центри ІІ порядку - Кирилівка, Степанівка, Ботієво, 

Преслав, Луначарське, Азов - опорні пункти для розміщення закладів рекреації і 

туризму. 

Рекреаційно-туристичні центри ІІІ порядку - Атманай, о. Бірючий, Шелюги, 

Охрімівка, Радивонівка, Багатир, Дмитрівка, Нововасилівка, Обитічна Коса, 

Коларівка, Юр'ївка, Андріївка, Софіївка, Червоне Поле, Осипенко, 

Новопетрівка. Дані центри забезпечують місця для зупинок, привалів для 

відпочинку, огляд туристсько-екскурсійних об’єктів на туристсько-екскурсійних 

маршрутах. 
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Таким чином, територія Запорізького Приазовя володіє значною кількістю 

рекреаційно-туристичних ресурсів, має мережу закладів рекреаційно-

туристичного обслуговування, маршрутні траси, ділянки розміщення 

підприємств господарського призначення та інженерних служб на основі яких 

визначені рекреаційно-туристичні райони та їх спеціалізація для організації РТД 

населення, а саме екскурсійно-пізнавального, лікувально-оздоровчого і 

змішаного туризму. 

 

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОБЕРЕЖНИХ РУСЛОВО-
ЗАПЛАВНИХ КОМПЛЕКСІВ ДНІПРА В МЕЖАХ М. КИЇВ 

Барщевська Н. М., к. геогр. н., науковий співробітник Інститут 
еволюційної екології НАН України           natageo@ukr.net 

Київська агломерація розташована на ділянках, які витримують 

довготривале антропогенне та техногенне навантаження, що докорінно змінило 

природні ландшафти. Складна геосистема, в якій функціонують і природна, і 

економічна, і соціальна складові, має вже свої закони існування, але природні 

процеси, що відбуваються у геологічному середовищі, повинні досліджуватися 

як з метою пізнання динаміки сучасних екзогенних процесів, так із метою 

передбачення виникнення та активізації небезпечних, руйнівних фізико-

географічних процесів та явищ, що формують поняття «геоекологічного 

ризику». 

Річка та заплава представляють собою ландшафтну єдність – заплавно-

річковий комплекс (ЗРК), провідну роль у якому має сама річка – її руслова та 

заплавна діяльність. 

Ландшафти як правобережної, так і лівобережної заплави Дніпра в районі 

м. Києва формувалися в умовах періодичного зволоження повеневими водами та 

під впливом неглибоко залягаючи ґрунтових вод, різноманіття рослинних 

комплексів та характеру і типу алювіальних порід  літогенної основи. Для більш 

детального дослідження РЗПК (руслово-заплавного природного комплексу) 

правобережжя р. Дніпро в межах м. Києва та розробки пропозицій для їх 
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збереження у майбутньому нами були вибрані дві тестові ділянки – 1) так звана 

«Оболонська ділянка» (куди входять затока Верблюд, озеро Редькіно, система 

озер Опечень) та 2) «Видубицько-Корчуватська ділянка» (Жуків острів і 

прилеглі території.  

Ширина правобережної заплави на Оболонсько-Подільській ділянці 

змінюється від 5 до 0,2 км, а на Видубицько-Оболонській ділянці від 0,1 (біля 

озера Видубичі) до 3,5 км ( в районі Жукового о-ва).  

Серед урочищ досліджуваної території переважають ландшафти низьких 

рівнів заплави, зокрема вирівнені піщані, з дерновими слабкооглеєними 

ґрунтами урочища, що сформувалися під осокорниками з вербою і вільхою та 

вторинними луками. В межах Видубицько-Корчуватської ділянки (Жуків о-в, о-

в Ольгін та ін.) досить широкого розвитку набувають підвищені сегментно-

гривисті, складені пісками, з дерновими та дерново-опідзоленими ґрунтами  

урочища, що сформувалися під заплавними дібровами, осокорниками та 

вторинними луками. На Оболонсько-Подільській ділянці на незабудованих 

територіях, де існують природні ландшафти, картуються також вирівнені піщані 

з дерновими глейовими ґрунтами урочища, що сформувалися під злаково –

різнотравними луками. В межах обох тестових ділянок поширені урочища 

давньоруслових видовжених знижень з заплавними болотними ґрунтами, що 

сформувалися під вологотравно-осоковими формаціями, закущеними вербою та 

вільхою, а також у пониженнях притерасні урочища, складені торфами різної 

потужності з лучно-болотними, болотними та торфово-болотними ґрунтами, що 

сформувалися під вологотравно-осоковими  чорновільшаниками. 

Оболонсько-Подільська ділянка.  

Найбільшої трансформації РЗПК цієї ділянки зазнали у кінці 70-х – на 

початку 80-х років ХХ ст., коли був намитий рефульованим піском житловий 

масив Оболонь. Сучасна площа масиву становить біля 500 га.  Позначки намиву 

коливаються від 98,0 до 99, 5 м. Трохи пізніше був забудований Мінський 

житловий масив, який також частково знаходиться на заплаві Дніпра. Окремі 
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ділянки заплави були також забудовані та змінені при проведенні трас лінійних 

споруд (теплопроводів, трубопроводів, ліній електропередач) та під час насипу 

залізничної гілки від ст. Петрівка до ст. Вишгород і будівництві вулиці 

Богатирської до Вишгорода та Московського проспекту. Ще у 30-40 рр. 

минулого століття природні ландшафти Оболонської частини ділянки були 

порушені при будівництві ТЕЦ-2 та комунікацій до неї. РЗПК Подільської 

частини ділянки були поступово знищені, ще починаючи з ІХ-ХІІ ст. при 

забудові м. Києва. За даними інженерно-геологічних вишукувань інженерних 

об’єктів на Подолі потужність насипного техногенного шару тут змінюється від 

3 до 7 і більше метрів.  

В північній частині правобережної заплави Дніпра в м. Києві окремі 

невеличкі зони природного ландшафту збереглися в районі вул. Вербової, 

Вікентія Хвойки, в районі Редькіного хутора, затоки Вовковатої та ін.  

 Видубицько-Корчуватська ділянка. 

До недавнього часу (60-70 рр. ХХ ст.) ця ділянка була відносно мало 

порушеною житловою забудовою та промисловим будівництвом. Основні 

промислові об’єкти, з відповідним насипом або намивом території та знищенням 

природних ландшафтів, знаходились в межах масиву Телички, де позначки 

поверхні були підвищені на 1,5-2,5 м. Після будівництва Київської ТЕЦ-5 на 

правому березі Дніпра, прилегла до неї територія була намита піском, 

потужністю від 2 до 4 м, для проведення комунікацій та захисту від затоплення 

повеневими водами Дніпра. Досить значно РЗПК були змінені при будівництві 

котеджних містечок, зокрема масиву Золоті Ворота. Внаслідок цього, в районі 

Конча-Заспи, була штучно значно зменшена ширина правобережної заплави 

Дніпра. Деякі невеликі зміни природного ландшафту відбулися при будівництві 

Дніпровського, Столичного шосе тощо. В тім на схід від Столичного шосе 

природні ландшафти правобережної частини заплави мають все ж широке 

розповсюдження і на сьогодні ще збережені.  
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Непорушеними РЗПК можна вважати ландшафти які приурочені до 

Ольгиного та  Жукового островів. 

Таким чином для правобережної заплави Дніпра в районі м. Києва 

характерні значні трансформації природних ландшафтів. Вони пов’язані з 

намивом території для житлових масивів, промисловою забудовою, прокладкою 

шляхів сполучення. На сьогодні біля 50% площі правобережної заплави в межах 

м. Києва трансформовані в антропогенно - перетворені ландшафти. 

 

«ОНУФРІЄВСЬКИЙ ПАРК»: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
Безлатня Л.О., викладач кафедри загального емлезнавства 
та геології   Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини 

«Онуфрієвський парк» розташований в Кіровоградській області, на околиці 

селища з однойменною назвою Онуфрієвка. Сьогодні парк має офіційний статус 

пам’ятки садово-паркової культури. Територія парку складає 64 га лісового 

масиву і 24 га водного плеса. Лісовий масив включає рідкісні породи дерев, які 

були завезені в Онуфрієвку з різних куточків земної кулі, і сьогодні в Україні 

вони збереглися лише в цьому парку. 

Старий Онуфріївський парк, взірець садово-паркової архітектури, був 

закладений графом Михайлом Дмитровичем Толстим на початку 20-х років XIX 

ст. Керували спорудженням парку німецькі та чеські майстри. Після смерті 

Михайла Толстого його маєтки успадкував син Михайло Михайлович (1834-

1898 рр.). У другій половині XIX ст. він завершив будівництво так званого 

"нового парку". У присадибному (старому) парку основним композиційним 

змістом пейзажів було розташування невеликих груп від 2 до 10 дерев різних 

порід (каркас, в’яз, софора японська, дуб та інші) на фоні галявин і алейних 

посадок. Куртини обсаджувалися декоративними чагарниками. Велику роль в 

оформленні відігравали, зокрема, садовий жасмин звичайний та різні форми 

таволги. 

Центральним композиційним вузлом усього парку було зроблено групу 
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ставків з величезними водними дзеркалами. Особливо приваблював своєю 

мальовничістю Нижній став з насипним островом, обсадженим вербами. На 

Нижньому ставу спорудили два штучних двометрових водоспади, розміщених 

по краях насипної греблі, звідки Сухий Омельничок поспішав далі вузькими 

штучними річищами, всипаними камінцями. Ще на території парку ці річища 

зливалися в одне русло і, звиваючись, по вибалках і ярах, річка прямувала до 

Дніпра. 

Через водоспади перекидалися ажурні містки оригінальної конструкції на 

кам’яній основі. Усього таких пішохідних містків було в парку 6: 2 — на 

водоспадах Нижнього ставу, 2 - на р. Сухий Омельник після його злиття з р. 

Омельничок, 1 — на греблі Селянського ставу, і, нарешті, останній місток 

з’єднував острів Нижнього ставу з територією Старого парку. 

Органічно вписувався до паркової архітектури ряд будівель. Різні сорти 

винограду обвивали веранди і бесідки. Старий парк прикрашали дві квіткові 

клумби, увінчані скульптурними фонтанами, та стара гармата, яка нагадувала 

Толстим про бойову славу їхніх предків. Один з фонтанів мав форму масивної 

круглої чаші, в якій стояв хлопчик і обнімав білого лебедя з розкритими 

крилами, а другий фонтан мав форму жаби зеленого кольору. 

Новий парк, як і Старий, мав густе плетиво гарних алей і доріжок. Вздовж 

усієї його південної межі тяглися гледичійова лісосмуга і глибока канава, які 

відігравали тут захисну роль. З північно-західних та західних околиць Нового 

парку відкривалися мальовничі дальні перспективи — розливи річок, широкі 

луки, ліси на пагорбах та "вікна" у безкрайній степ. В центрі Нового парку, 

поблизу Ялинової алеї, на насипному пагорбі стояв будинок сторожа, ніяких 

інших архітектурних будівель у Новому парку не було. 

У 1923 р, парк увійшов до володінь щойно створеного радгоспу 

"Онуфріївка" — так почалася нова історія "оази в степу". На превеликий жаль, 

чимало його природних і архітектурних цінностей не збереглося, бо були 

знищені у роки громадянської і Великої Вітчизняної воєн. Особливо великої 
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шкоди заподіяли парку німецько-фашистські загарбники — вони вирубали цілі 

гаї рідкісних деревних порід, знищили багато окремих дерев-екзотів та кущів, 

зруйнували ряд паркових будівель, перетворили на болото мальовничі 

онуфріївські ставки. 

У 1947 р. радгосп "Онуфріївка" було реорганізовано в державний кінний 

завод № 175. 29 січня I960 р. Онуфріївському парку був наданий статус 

пам’ятки садово-паркової культури. Онуфріївський парк — один з найстаріших 

на Україні. І хоча за кількістю різних порід цей парк ніколи не міг зрівнятися з 

такими дендраріями, як Тростянецький парк і "Софіївка", проте за місцем свого 

розташування та якістю деревних порід завжди виділявся серед інших. 

Онуфріївський парк розташований в центрі степової зони на 

Придніпровському плато, поверхня якого рівнинна, розсічена густою мережею 

річок та балок. Південно-східною околицею тече річка Сухий Омельник. 

Паркові масиви розкинулися на обох берегах цієї невеличкої степової річки, в 

яку на території парку вливається інша річка із співзвучною назвою - 

Омельничок. Обидві річки живлять водами Верхній та Нижній ставки. На 

Сухому Омельнику в Онуфріївці багато знижених місць.  

Таким був Онуфріївський парк у минулому. До ХХІ століття присадибний 

будинок графів Толстих не зберігся, від конюшні уцілів лише фронтон, а в 

графській Білій їдальні (пам'ятка архітектури місцевого значення) розміщується 

адміністрація парку. Збереглись також цегляна арка головного в'їзду, парадна 

огорожа (частково реконструйована 2011 року), будиночок керуючого садибою 

та винний льох. Регіональна служба охорони та реставрації пам’яток, яка 

сьогодні є балансоутримувачем парку, в 2012 році побудувала альтанки, 

встановила урни і туалети, відреставрувала один місток. 

В Онуфріївському парку відбуваються кінні прогулянки на англійських 

скакунах з прославленого кінного заводу № 175 (Філія ДП "Конярство 

України"), що розміщений на території колишньої економії графів Толстих.  
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Понад століття Онуфріївський парк був одним із найкрасивіших місць на 

території сучасної Кіровоградської області. Парк і сьогодні справляє враження, 

хоча в останні десятиліття йому не приділяли достатньої уваги. І тому тут 

поступово згасає краса. Греблі та водоспади, побудовані двісті років тому, 

розвалюються. Так званий новий парк заріс чагарниками. 

Так, багато чого із скарбів парку не пошкодував час. Але й те, що дійшло до 

наших днів, викликає неабиякий інтерес, становить велику історичну і 

культурну цінність. Парк не втратив свого значення як один з кращих зразків 

садово-паркової архітектури, створений в суворих умовах посушливого степу. 
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Долинно-річкові ландшафти здавна формували найбільш сприятливі 

осередки для життя людей і розвитку господарства. У результаті, кожна річкова 

долина зазнала докорінної трансформації. Комплексне та нераціональне 

використання річки Уманки з метою водозабезпечення, зумовило заміну 

натуральних ландшафтів її долини водними антропогенними.  

Річка Уманка − ліва притока Ятрані (басейн Південного Бугу) довжиною 43 

км. Протікає в межах Христинівського (7 км) та Уманського районів (36 км) 
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Черкаської області. Витік річки знаходиться у V-подібній долині між селами 

Вербоватою та Пеньожковим (ця частина річки отримала назву Верхня Уманка і 

має довжину 2 км). Площа басейну становить 411 км2. Ширина долини річки 

Уманки змінюється від 100-150 м до 200-300 м, глибина − до 40 м. Схили 

долини річки пологі, утворені лесоподібними суглинками. Заплава Уманки 

асиметрична, шириною до 200 м. Річище звивисте, шириною  3,5-5 м, подекуди 

− 10 м, глибиною в середній течії − 0,4-0,6 м. Похил річища становить 2,1 м/км, 

швидкість течії − 0,25 м/с. Річище глинисте, з домішками піску, рослинних 

решток і мулу, глибоко врізане в кристалічні породи каньйоноподібної долини 

[10, с.332]. Уманка від витоку до гирла приймає 17 приток, найбільші з них − 

Кам’янка, Паланка, Дмитрушка. Загальна кількість приток − 44 [6, с.49]. При 

впадінні Уманки в річку Ятрань збудований Заячківський став, площею 80 га, з 

крутими берегами та виходами граніту на поверхню.  

Водні антропогенні ландшафти долини річки Уманки представлені 

ландшафтно-технічними системами (ЛТхС): водосховищами, ставками і 

млинами.  

Антропогенні водойми на р. Уманці та її притоках збудовані 

перегородженням річища греблями та дамбами. Греблі із земляного або 

глиняного насипу розташовані під прямим кутом до напряму течії річки. У 

поперечному перерізі греблі мають форму трапеції різної довжини та ширини, 

висота їх не перевищує 2-2,5 м. Дамби споруджені для оточення руслових та, 

переважно, заплавних ставків у басейні Уманки і для спрямування потоку води у 

потрібному напрямі. 

Водосховище у басейні річки Уманки − на р. Олександрівка (ліва притока 

Уманки), будували із 1956 по 1964 роки. У 1934 р. споруджено насосну станцію 

водозабору на річці Олександрівка. У 1964 р., після реконструкції водозабору, 

збудоване Олександрівське водосховище площею водного дзеркала 58 га та 

об’ємом води − 2,8 млн. м3 [5, с.171]. Це руслова водойма, що використовується 

для водопостачання міста Умані. Олександрівське водосховище налічує пять 
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діючих резервних свердловин, насосну станцію та водоочисні споруди [1, с.48]. 

Для водосховища характерний мілководний тип ландшафту із трьома типами 

складних урочищ − глибоководдя, перехідної зони та мілководь.  

Активне будівництво ставків на річці Уманці розпочалося у ХХ столітті з 

метою водопостачання, поливу, риборозведення та рекреації. За даними 

краєзнавчих джерел, на річках Уманського району у 1925-1926 рр. побудовано 

25 ставків загальною площею 208,8 га, а в 1926-1927 рр. − 6 ставків площею 

154,3 га [7, с.148]. Зараз на Уманці та її притоках функціонує 106 ставків, з яких 

Осташівський, Городецький млин, Заячківський та ставки сіл Сушківка, 

Гродзеве є найбільшими. Це руслові та заплавні ставки, які докорінно змінили 

ландшафтну структуру заплави річки та зумовили формування ставково-

заплавного типу місцевостей. Ландшафтна структура ставків представлена 

трьома типами урочищ − глибоководдя, мілководдя та заболоченого верхів’я.  

Став Городецький млин створений у результаті перегородження річища 

Уманки земляною греблею довжиною 150 м. У греблі влаштовано водоскид із 

донним водовипуском. Площа водного дзеркала ставу становить 20,0 га, 

максимальна глибина біля греблі − 2,5 м, об’єм води − 300 тис. м3. Днище ставу 

замулене [9, с.51]. Прозорість води різна: на глибині 0,5 м вода прозора, 1,7 м − 

мало прозора. Нижче греблі, у правобережній заплаві Уманки, за допомогою 

земляних дамб збудовано 11 риборозплідних ставків.  

Осташівський став збудований земляною греблею довжиною 180 м. У тілі 

греблі з бутової кладки влаштовано два водовипуски діаметром по 4,5 м, 

перекриті шандорами. Укіс греблі з боку ставу закріплено кам’яним мощенням. 

Гребля обсаджена різними видами верби та клену. На верхній частині греблі 

розміщена дорога. Площа водного дзеркала ставу становить 58,5 га, 

максимальна глибина води біля греблі − 3,5 м, об’єм води − 994 м3 [9, с.51]. Став 

використовують для технічного водопостачання промислових підприємств: ПАТ 

«Вітаміни», ПрАТ «Технолог», ВАТ «Уманьпиво», які розташовані на 
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лівобережному схилі ставу. Правобережний схил зайнятий 

сільськогосподарськими та селитебними ландшафтами.  

Водні антропогенні ландшафти зарегулювали притоки Уманки − річки 

Паланку, Олександрівку, Кам’янку, Чіканку, Дмитрушку та ін. Досліджуючи 

природу Уманщини у 1913 році, П.Ф. Курінний описує долину р. Паланки: 

«…Ниже моего хутора протекает речка «Паланка»: маленькая, бесшумная, но 

покрытая прудиками и маленькими крестьянскими мельницами… С обоих 

берегов поднимается холмистая поверхность, с одной стороны покрытая 

красивыми перелесками, а с другой ровными пахотными полями…» [8, с.62]. 

Ставки будували для водопостачання та риборозведення. За краєзнавчими 

даними ставок на річці Паланка у 1900 р. приносив 30 крб. річного прибутку 

[4, с.41]. Ставки Тартак, Полігарня та Зарембовий збудовані земляними 

греблями із водоскидами шахтного типу. Площа водного дзеркала ставка 

Зарембова гребля становить 3,5 га, глибина біля греблі − 3,0 м, об’єм води − 54 

тис. м3. Ставок Тартак, площею 10,0 га, збудували у 1800 році. Максимальна 

глибина ставка біля греблі − 1,5 м, об’єм води − 75 тис. м3 [9, с.50].  

Трансформація долини річки Кам’янка розпочалася у 1796 р., під час 

будівництва дендрологічного парку «Софіївка». Саме тоді русло річки 

перегородили греблями з метою будівництва гідротехнічної системи парку. Суть 

її полягала у каскаді накопичувальних ставків верхнього рівня (Красноставський 

і Верхній Софіївський) та у використанні 22-х метрового перепаду висот для 

переміщення водних потоків у Нижній став. Загалом на р. Кам’янці збудовано 

п’ять ставків.  

Енергію річок у роботі млинів на Уманщині розпочали використовувати у 

ХVI-XVII століттях. Будівлі млинів із розмелюючими механізмами 

розташовували у заплавах річок, а колеса або турбіни − у річищах чи каналах. 

Для будівництва млинів використовували, переважно, граніти і гнейси. У 

1788 році на річці Уманка, в межах міста Умань, діяло 4 водяних млини: на 

Осташівській, Зарембовій греблях та на греблях біля підприємства «Іскра» і 



 

 

 

28 

навпроти заводу «Мегомметр» [2, с.18-19]. Наприкінці ХІХ століття активно 

розвивалась борошномельна промисловість, на Уманці почали функціонувати 

«водяні» млини: у селах Кочубіївка (3), Піківець (1), Гереженівка (1), Сушківка 

(1) та у місті Умань (по вул. Чапаєва) (1) [3, с.174, 226]; на річці Паланка − 4 

«водяні» млини [4, с.41]. Млини використовували для помолу зерна та розпилу 

деревини. Нині більшість із них є пам’ятками архітектури та використовуються 

як туристичні об’єкти. Будівлі Уманського і Піківецького млинів 

реконструйовані і використовують як готельно-ресторанні комплекси. 

Водні антропогенні ландшафти докорінно змінили долину річки Уманки та 

її приток. Підняття рівня води, в результаті будівництва ставків та водосховища, 

зміна профілю річища та затоплення заплави зумовили втрату її основної 

натуральної властивості − заплавності. Відсутність блоку управління 

ландшафтно-технічними системами призводить до поступового їх перетворення 

у власне річкові антропогенні ландшафти. У результаті відбувається 

забруднення поверхневих вод, посилення бічної ерозії, заболочення 

прибережних території, знищення окремих видів рослин. 
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The demographic development of Brussels has always been strongly dominated 

by migration over the past one and half centuries and this is not different today. The 

capital city has experienced a rise in population over the past few years and, just like 

all large European cities, the population composition is highly influenced by 

internationalization. The last census (socio-economic survey of 2001) enabled the 

nationality of origin to be taken into account. According to this criterion, Brussels had 

45 different nationalities with at least 1,000 inhabitants. The composition has 

diversified further since then and there has been an increase in inhabitants from 
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European Union countries. The region is characterized by a clear spatial 

differentiation between the poorer districts, mixed neighborhoods and the affluent 

areas of the city. The underlying structure of this spatial segregation according to 

socio-economic status has deep-seated historical roots and a high level of inertia. 

However, the arrival of new inhabitants, large construction sites within a number of 

districts, speculation and increasing property prices are slowly changing the 

composition of the population within some districts. 

The Brussels-Capital Region is comprised of 19 municipalities and has a surface 

area of 161.4 km2. The region is the core of a much broader morphological 

agglomeration made up of 36 municipalities with a total population of more than one 

and a half million inhabitants. The official population of the Brussels-Capital Region 

totalled 1,048,491 inhabitants on 1st January 2012 and is the youngest in the country 

with an average age of 37.8 years recorded in 2010.  

Brussels is a typical city of immigrants; people who were born outside Brussels 

and who, at a certain time in their lives, came to live in Brussels. In 1991, 50.8% of 

Brussels inhabitants were born in Brussels. Restricting ourselves to Brussels 

inhabitants aged 18 and over, this figure becomes 42.5%. In 2001, the share of 

Brussels inhabitants actually born in Brussels decreased slightly to 49.8% and 40.3% 

respectively, under the influence of recent higher immigration figures. The majority of 

Brussels inhabitants who were born outside the region come from abroad. In 2001, 

31.7% of Brussels inhabitants were born abroad, 8.4% in Flanders and 10.1% in 

Wallonia. 

Migration constitutes the most important demographic factor in the population 

composition of the Brussels region. Although a natural increase in the population has 

been the most important factor in population growth since 2003, migration flows 

continue to be the largest influence on the region’s composition. Each year, the region 

loses part of its population through internal migration, but experiences population 

growth due to international migration. Approximately one third of the population 

exchange between Belgium and other countries occurs through Brussels. The balance 
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of international migration (the difference between inflow and outflow from and to 

other countries) was distributed across the regions in 2006 as follows: 17,588 people 

for Brussels, 21,546 for Flanders and 10,402 for Wallonia. 

Due to continuous international inflow, Brussels makes an important contribution 

to the dynamic of internal migrations within Belgium. For decades, Brussels has 

experienced a negative net domestic migration balance. More inhabitants leave the 

capital city for the rest of the country than the number moving to Brussels from 

Flanders and Wallonia. As this mainly involves families with young children, this 

outflow contributes to the population growth and rejuvenation of the population in 

Flanders and Wallonia. Having remained relatively low from the middle of the 1990s 

onwards, this negative balance has once again risen above 10,000 people for a number 

of years. 

Net migration only provides the balance of very extensive annual movements. 

For example, the negative domestic migration balance is the final result of nearly 

60,000 annual movements between Brussels and the rest of Belgium. In 2010, no less 

than 21,351 people settled in Brussels from Flanders and Wallonia. The outflow for 

the same year amounted to 33,798 people, resulting in a negative domestic migration 

balance of 12,447 people. It is important to note that this exchange with Flanders and 

Wallonia is not neutral in terms of age and household status. 
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The inflow predominantly consists of young people who are often single and who 

will mostly rent accommodation. The outflow is dominated by slightly older age 

groups (see graph 1). More often than not, this involves households with children; 

which is shown on the graph in negative migration balances above 30 years and under 

15 years. The limited availability of affordable (and relatively comfortable) private 

housing is the most important motivation for moving out of the capital city. Within the 

Brussels-Capital Region, the relocation intensity also differs substantially according to 

the district. 

 

Graph. 1. Migration according to age: Brussels-Capital Region 2010  

Source:National Register, ADSEI, courtesy of Interface Demography 

 

The age structure of the immigration shows that mainly young people come to 

live in the capital city. The educational position of Brussels obviously plays an 

important role in this as many stay living in Brussels after graduating. Young 

employees, especially at an age when they do not yet have children, constitute another 

important group who come to live in the capital city in close proximity to their work. 
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The international migration is also mainly young. Both the migration of EU citizens as 

well as non-EU citizens has a predominantly young age structure. The result is an 

overrepresentation of young adults in Brussels compared to the rest of the country. 

The age structure of the (internal and international) migrants has an important 

impact on the age structure of the Brussels population. Brussels is the only region in 

which a relative rejuvenation of the population (slight increase in the share of those 

younger than 20 years and decrease in the share of those aged 60 and above) has been 

established. In 1991, the Brussels region was still the oldest region, whilst today it is 

the youngest, having therefore undergone a radical reversal over the course of the past 

20 years. Large differences have been established between the various municipalities 

or districts within the region, such that the Brussels region today encompasses both the 

youngest municipality (Sint-Joost-ten-Node/Saint- Josse-ten-Noode) as well as one of 

the oldest municipalities (Ganshoren) in Belgium. 

The absolute number of deaths has been falling for a number of years because of 

the declining share of elderly people within the population. Today’s oldest generations 

were the pioneers of suburbanization. A smaller share of elderly people together with 

a slightly increased life expectancy has led to a declining number of deaths. The 

population’s young age structure also ensures an increasing number of births. The 

combination of a slightly higher fertility rate among international migrants and a 

young age structure generates an increasing number of births, year after year. In 1995, 

the size of the Brussels population reached its lowest level since the Second World 

War. Since then, the steady progression of natural growth combined with a positive 

migration balance has ensured strong population growth. According to the population 

register, the population exceeded the one million mark in 2005. On 1st January 2008, 

the population stood at 1,048,491 inhabitants.  

The demographic evolution of the Brussels-Capital Region presents a great 

challenge to the future of our country. With the right policy measures, the 

demographic evolution of Brussels can make a positive contribution. Brussels not only 

contributes to a rejuvenation of the population, it also remains an economic engine for 
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the country because of the role that it plays in population growth. Brussels 

continuously attracts young people with an enormous potential for talent and new 

ideas. The presence of international and European institutions together with 

international migration also contributes to its dynamic character. Brussels is an 

interesting city with much cultural charisma at the edge of French and Dutch culture 

and open to the whole world. 

However, Brussels also requires a future-oriented project in order to make it a 

liveable city for the 21st century. Brussels needs to be a pleasant place to live, in all 

respects. The demographic evolution calls for special attention to be paid to 

development within the disadvantaged districts and especially to the situation of 

young people and children who live in these districts. There is a need for an integrated 

policy plan that focuses on the many facets of education, employment, housing, the 

living environment, health etc. The geographical embedding of the disadvantaged 

districts in Brussels gives, in contrast to the situation in some other countries, enor-

mous possibilities for addressing social segregation and to turn this city into a liveable 

city for everyone. 
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Сучасний розвиток освіти в Україні характеризується відходом від 

тоталітарної уніфікації і стандартизації  педагогічного процесу, інтенсивним 

переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і 

виховання.Однак аналіз стану навчально-виховного процесу у вищій школі 

свідчить, що результати навчання студентів, рівень їх пізнавальної активності, 

самостійності в значній мірі не відповідає вимогам суспільства.  Формування 

особистості сучасного вчителя вимагає нових підходів до організації  навчально-

виховного процесу, його технологізації. 

Проблема технологізації освіти знайшла своє відображення ще в працях 

А. Дистервега, Й.Г. Песталоцці, Я.М. Коменського, В.О. Сухомлинського, 

Ж.Ж. Руссо, Д. Дьюї та подальших дослідженнях вже сучасних педагогів та 

методистів В.П. Безпалька, Т.А. Ільїна, М.В.Кларіна, Т.О.Ващенка, 

А.П. Блонського,  М.О. Данилова, О.М. Пєхоти, Т.К. Селевка та інших, де 

значна увага приділяється дидактичним особливостям, обґрунтуванню 

актуальності інноваційних технологій, їх значимості в освітньому процесі. 

Основною метою статті є обґрунтування застосування найбільш 

ефективних інноваційних технологій навчання в процесі викладання 
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географічних дисциплін, розкриття їх сутності, з’ясування  дидактичних 

особливостей. 

На сьогодні жодного творчого викладача не може задовольнити “типовість” 

в організації і здійсненні навчально-виховного процесу, низький рівень якості 

освіти, що й зумовлює певну масовість у впровадження інновацій. Однак процес 

нововведень, як свідчать результати досліджень, у вищій школі відбувається 

стихійно, безсистемно, часто немає достатньої наукової обґрунтованості щодо 

впровадження, він позбавлений необхідної матеріальної і методичної бази. [1] 

З-поміж існуючих у практиці роботи вузів форм активізації навчання 

доцільно виділити найбільш придатні для здійснення методичної підготовки 

майбутніх учителів географії. Як свідчать результати виконання НДР 

«Інноваційні пошуки в географічній освіті», яка виконувалася упродовж п‘яти 

років на кафедрі географії Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського, це - логічне синтезування навчального матеріалу 

у формі конспектів - схем, проблемне викладання на лекціях, застосування 

комунікативно-діалогової, дослідницької, ігрової та інформаційної технологій 

навчання. 

На наш погляд, починати треба із серйозної перебудови лекційного 

курсу,теоретичний постулат про проблемність лекції звільняє викладача від 

необхідності обов’язкового тлумачення всієї інформації закладеної у навчальній 

програмі. Це дає змогу лекторові застосувати комунікативно-діалогову 

технологію навчання, коментувати проблему в такий спосіб, щоб без самостійно 

розробленої конкретизації її різнобічних аспектів не можна було б виконати 

практичні завдання. Тобто студент поставлений в умови, які передбачають 

необхідність самостійно здобувати ту частину знань, яка в поєднанні з 

аудиторною програмою становить закінчене ціле. Дана організація лекційного 

курсу передбачає відмову студентів-географів від заформалізованих схем і 

трафаретів, усвідомлення навчальної потреби творчого сприйняття матеріалу і 

наукового пошуку, який повинен стати органічною складовою професійної 
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самоосвіти.Уся методика викладання навчальної дисципліни ставить студента 

перед необхідністю (а не тільки за бажанням) самостійно поповнювати запас 

знань, акумулювати в конспектах і пам'яті необхідну для вчителя-географа 

науково-методичну інформацію. З цією метою доцільно використовувати 

різноманітні види графічної схематичної наочності (ОІС, СЛС тощо). 

З‘ясовано, що застосування засобів  інформаційної технології, а саме 

сучасних проекційних приладів, відео та комп'ютерної техніки, значно 

підвищують ефективність лекційних занять та сприяють вирішенню проблеми 

активізації пізнавальної діяльності студентів. Використання відео-фрагментів, в 

яких відтворюються різноманітні навчальні ситуації, що вимагають аналізу і 

відповідних обґрунтованих висновків, відеозаписів уроків кращих учителів 

географії, дають змогу ефективно проводити теоретичні заняття забезпечивши 

атмосферу творчої співпраці лектора зі студентською аудиторією. 

Підготовка і проведення такого типу лекцій передбачає копітку працю, 

високий професіоналізм викладача і певний рівень підготовки студентів, а саме: 

ґрунтовні знання з педагогіки, психології, географії, здатність логічно мислити, 

володіння прийомами аналізу, синтезу, узагальнення і порівняння, творчість та 

ініціативу. 

Як вже зазначалося, найбільшого поширення в практиці викладання 

географічних дисциплін набули: комунікативно-діалогова, дослідницька та 

ігрова технології навчання.Проведене дослідження переконує, що їх 

застосування у вузівській практиці має низку особливостей: по-перше, різні 

елементи географічних знань: поняття, причинно-наслідкові зв‘язки, 

закономірності, факти, уявлення вимагають спеціальних підходів до їх 

формування;по-друге, необхідно враховувати особливості змісту цілої низки 

географічних дисциплін і кожної конкретної теми, зокрема. 

Констатовано, що серед інноваційних технологій в процесі вивчення 

географічних дисциплін та методики викладання географії, особливо значимою і 

актуальною є комунікативно-діалогова технологія, а саме організація 
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навчального процесу як дискусії. На сьогодні вона  визначається як освітня 

діяльність, яка стимулює ініціативність студентів, їх творчість і розвиток 

мислення. Це цілеспрямований і впорядкований обмін ідеями, міркуваннями в 

групі задля пошуку істини. Звідси  увага до дискусії не лише як засобу 

активізації, але і як до способу поглибленої роботи зі змістом навчального 

матеріалу, виходу за межі засвоєння фактичних відомостей, творчого 

застосування знань на практиці.[2] 

Серед найбільш поширених форм проведення дискусії, які  апробовувалися 

викладачами  в навчальному процесі, визначені наступні: 

- «круглий стіл» – бесіда, в якій бере участь невелика кількість студентів під 

час якої відбувається обмін думками, як між ними так і з аудиторією (наприклад, 

в процесі вивчення курсу «Економічна і соціальна географія України» 

з‘ясовуються проблеми і перспективи розвитку галузей господарства; 

- засідання експертної групи, на якому спочатку обговорюється намічена 

проблема, а потім учасниками висловлюються свої позиції всій групі; 

- «симпозіум» – обговорення, в процесі якого учасники виступають з 

повідомленнями, які представляють їхні точки зору, після чого відповідають на 

запитання аудиторії; 

- «дебати» – обговорення, яке побудоване на основі попередніх виступів 

учасників-представників двох суперницьких команд і їх  спростування. 

У практиці навчання отримали поширення декілька моделей навчальної 

дискусії – це проблемна дискусія з висуванням проектів і дискусія в поєднанні з 

ігровим моделюванням,ця модель дозволяє наблизити обговорення до реальних 

соціально-економічних явищ. 

Отже, модель навчання на основі дискусії є одним з характерних втілень 

дидактичних досліджень які пов‘язані з організацією проблемного навчання, 

орієнтовані на спеціальну пошукову діяльність і формування прийомів 

логічного мислення. 
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У викладанні географічних дисциплін  значного поширення, як свідчать, 

результати  дослідження,також набули ігрові технології. 

Ігрова форма навчання – це спосіб організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів на основі ігрової моделі. Вони є своєрідною імітацією 

реальної ситуації  і спрямовані, насамперед, на досягнення певних дидактичних 

цілей (апробовувалися на заняттях з економічної і соціальної географії 

зарубіжних країн: «Засідання кабінету міністрів», «Міжнародна прес-

конференція). Однак, варто зазначити, що  систематично застосовувати ігрові 

форми у вищій школі недоцільно. По-перше, для їх проведення необхідний 

тривалий підготовчий етап, що вимагає чималих зусиль від суб‘єктів навчально-

виховного процесу, по-друге,  не кожна тема сприяє їх застосуванню (складний 

теоретичний матеріал, який спирається на роботу з різноманітними джерелами 

геоінформації). 

Значна увага упродовж експерименту приділялася дослідницькій технології. 

Встановлено, що особливістю навчально-дослідницької роботи студентів є  

суб‘єктивне відкриття ними нових знань на основі індивідуальної актуалізації 

попередньо засвоєних ними  знань та вмінь,  введення їх до особистісного 

пізнавального простору. Практика свідчить, що під час орієнтування навчання 

на застосування дослідницьких методів необхідно враховувати схильність 

студентів до дослідницької діяльності, яка в значні мірі є індивідуальною. Вона 

виявляється у своєрідності розвитку їхніх пізнавальних інтересів, аналітичних 

здібностей, змісту та обсягу знань, спостережливості, пам‘яті, уваги,гнучкості 

мислення, працьовитості, волі, спроможності до зосередженої і відповідальної 

праці. 

Отже, результати дослідження свідчить, що саме інноваційні форми та 

методи активізують розумову діяльність студентів, навчають працювати над 

великою кількістю різноманітних геоджерел, розвивають їх інтелектуальний 

потенціал.Завдяки їм формується вміння логічно і образно мислити, виявляти 

причинно-наслідкові зв‘язки, порівнювати та узагальнювати, вони підвищують 
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ефективність навчальної діяльності загалом та рівень педагогічної майстерності 

майбутніх вчителів географії. 

Список використаних джерел: 

1. Инновационная деятельность: становление, развитие, критерии 

эффективности // Директор школы – 2001. – №8 – С.6–8. 

2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии. – Рига : НПУ «Эксперимент», 1998. – 180 с. 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗНОДОРОЖНІХ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ 

Вальчук-Оркуша О.М., к.геогр.н., доцент, Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського     
Valchyko@mail.ru 

Проблема класифікації залізнодорожніх ландшафтів до цього часу 

невирішена, в багатьох аспектах є спірною і потребує детальної розробки. 

Існують класифікації доріг за видом транспорту: залізничні, автомобільні, 

гужеві тощо; за характером покриття: ґрунтові, гравійні, мостові, бетонні, 

асфальтові тощо; за підпорядкуванням: державні, обласні, місцеві; за 

функціональним призначення, за швидкістю переміщення транспортних засобів, 

за транспортним навантаженням, за екологічним станом. Це все галузеві 

класифікації доріг [1].  

За характером перевезень залізничний транспорт поділяється на 

пасажирський і вантажний. Залежно від ролі виконуваної роботи розрізняється 

залізничний транспорт загального і відомчого користування. Залізничний 

транспорт загального користування з’єднує окремі регіони і країни світу, 

забезпечує зв'язок між виробниками, споживачами і пасажирські перевезення. 

Залізничний відомчий транспорт (транспорт підприємств і організацій) 

перевозить сировину, матеріали й інші види продукції усередині підприємств 

промисловості, сільського господарства. За видами зв’язку і характером 

обслуговування розрізняють міжнародні і внутрішньодержавні залізничні 

зв’язки (для транспорту загального користування). 
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Колія й залізнодорожні ландшафти поняття не ідентичні. Залізничною 

колією прийнято називати таку колію, на якій колеса локомотивів і вагонів 

рухаються по особливих напрямних. Залізнодорожні ландшафти – складна 

система різнотипових антропогенних комплексів, до яких крім власне дороги 

входять придорожні лісові смуги, інженерні споруди, створені для 

функціонування доріг, численні кемпінги, станції обслуговування й кафе, бари, 

їдальні, базари тощо [1]. 

Дорожні ландшафтні комплекси об’єднані за Ф.М. Мільковим [2] у один 

клас – клас дорожніх ландшафтів. Підклас – залізничних дорожніх ландшафтів 

пропонується виділяти за видами транспорту, які мають вирішальний вплив на 

їх формування і подальше функціонування. Зонально-азональні типи 

формуються у відповідних антропогенних зонах України. Так, зокрема, у межах 

України виділяються лісопольові залізничні дорожні ландшафти. Зонально-

азональні типи залізничних дорожніх ландшафтів у відповідності з їх будовою 

поділено на варіанти – ґрунтовий, піщаний, гравійно-щебнистий тощо. Виділені 

варіанти залізничних дорожніх ландшафтів зустрічаються повсюдно, але їх 

особливості, як показують польові дослідження, багато в чому залежать від 

приуроченості до відповідного типу місцевості. Відповідно виділені залізничні 

дорожні ландшафти заплавного, надзаплавно-терасового, схилового, 

вододільного та інших типів місцевостей. Урочища дорожніх ландшафтів 

виділяються за формами доріг залізниць та прилеглих споруд (елементів), їх 

будовою, наявністю та характером рослинності (рис 1.). 

З ландшафтознавчого погляду, й це підтверджують польові дослідження, 

регіональні класифікації дорожніх ландшафтів найкраще проводити за 

принципом їх приуроченості до відповідних типів місцевості. Особливо це 

доцільно в регіональних ландшафтознавчих дослідженнях і при вирішенні 

конкретних практичних завдань.  

Список використаних джерел: 
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Рис. 1. Таксономічна система залізнодорожніх ландшафтів 

(Типи дорожніх урочищ виділяються за їх приуроченістю до відповідної форми 

рельєфу, покриття; види – наявністю придорожніх захисних смуг) 
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ГЕОГРАФ-ЭКСКУРСОВОД, ГЕОГРАФ-ГИД 

Witold Warcholik (Витолд Вархолик), 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

В связи с новыми правилами, которые действуют в Польше с 1 января 2014 

года, в случае отсутствия верификации знаний слушателей курсов на 

государственном экзамене, обнаруженные недостатки могут являтся причиной 

для унижения уровня приготовления кадров на рынке услуг гида.  

 Представлен анализ результатов симуляции теоретических 

государственных экзаменов для кандидатов в экскурсовода, а также в 

городского гида, которая была проведена с целью оценки знаний студентов 

географии – потенциальных кадров на рынке туристических услуг. 

Исследования были подняты в контексте проведенной в Польше в 2013 году 

дерегуляции упомянутых выше профессий и представляют собой дополнение 

группы работ проведенных в последних годах (Босиацкий 2001; Подемский 

2006; Шимановский 2006; Вилга 2008; Шиманская 2009; Роникиер 2012; 

Вархолик 2013), касающихся ожиданий туристического рынка в сфере обучения 

кадров для запросов туристики. 

В случае студентов факультета „география” были наблюдены высокие 

результаты при сдаче теоретического экзамена для экскурсовода, сравниваемые 

со студентами факультета „туристика и рекреация”, что позволяет, между 

прочим, прогнозировать их хорошое теоретическое приготовление в случае 

появления на рынке труда. Выделены тематические блоки с самыми низкими 

результатами решеных задач среди географов: историю культуры и искусства, 

обслуживание туристического движения, а также туристическую географию 

Польши. 

При указанных высоких результатах среди студентов географии, следует 

подумать об целеустремленности проведения, выпускниками географического и 
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туристического факультета, каких-нибудь курсов, обучающих кандидатов в 

экскурсоводы. 
 

Tab. 1. Aнализ результатов симуляции теоретических государственных экзаменов для кандидатов в экскурсовода 

 

Years & programs 

Symulation 

of the exam 

% of students 
with passresult 

% of 
completed 

tasks 

The average numer of 
comleted tasks per 

student 

The numer of 
examined 
students  

     

Bachelor in “geography” 24.1 51.9 16 220 

Master in geography 44.1 61.0 18 204 

Postgraduate in “geography” 41.0 59.7 18 78 

Bachelor in “tourism and 
recreation” 

22.9 54.4 16 279 

     

1st BiG*; full time students  13.6 50.8 15 44 

1st BiG; part time students 15.4 49.5 15 13 

2ndBiGfull time students 24.1 54.7 16 54 

2nd BiG; part time students 0.0 46.7 14 10 

3rd BiG; full time students  38.0 57.8 17 71 

3rd BiGpart time students 17.9 51.9 16 28 

1stMiG*;full time students 57.1 65.2 20 56 

1stMiGpart time students 14.0 54.4 16 50 

2ndMiG;full time students 64.4 64.0 19 45 

2ndMiG; part time students 41.5 60.4 18 53 

1St T&R*;full time students 20.4 53.4 16 54 

1St T&R;part time students 0.0 45.0 13 41 

2nd T&R;full time students 32.4 57.0 17 68 

2ndT&R;part time students 27.8 55.9 17 18 
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3rd T&R;full time students 31.0 58.3 17 58 

3rd T&R;part time students 20.0 56.6 17 40 

1stPostgraduate in Geography” 33.3 58.2 17 

2nd Postgraduate in Geography 53.3 61.1 18 
78 

Total 43.3 59.7 18 781 

 

% tasks completed 
Topics being covered on courses for tour guide 

applicants** Number of hours Number of 
the questions GEO TIR SUM 

History of Art and Culture 20 5 35.9 45.7 47.7 

Tourism Servicing. Tour Guide and his Group. 36+20 2+1 52.1 53.0 55.6 

Regulations of law in Tourism and Tourism 
Insurances. 10 4 74.4 74.8 81.4 

Tourism Geography of Poland. 20 6 43.1 32.9 50.3 

Tourism Geography of Europe. 20 4 64.1 62.4 73.7 

Safety, prevention and health care. 6 1 92.6 93.5 94.4 

Tourism in Poland and in the World -General 
Knowledge  6 4 53.1 65.5 62.3 

Knowlegdze about Poland and Conteporary World.  6 2 66.1 70.7 79.6 

Interpretation of the Heritage. 6 0 - - - 

Practical training. 4 days 
*explanation of abbreviations : BiG – Bachelor in Geography, MiG – Master in Geography, BiT&R – Bchelor in 
Tourism& Recreation, **- according to the state regulations (2011). 

В рамках такой учебы, теоретические и практические тематические блоки 

реализованы несомненно в большом количестве часов, чем во время курсов для 

кандидатов в экскурсоводы. Следует, однако, обратить внимание, чтобы 

прмерные симуляции спорных ситуаций, проведения экскурсий по объектам, 

высказывания на любую или заданную тему, автопрезентация, работа с картой, 

обозначения маршрута проезда итд. не были темами, которые будут обойдены 

вниманием в программе географического обучения. 

Определена четкая диспропорция уровня трудности теоретического 

экзамена для кандидатов в городоского гида по отношению к экзамену в 
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экскурсовода. Среди географов успешно сдает его очень мало людей, на уровне 

единичных процентов опрашиваемой популяции. 

Источники на польском языке: 

Босиацкий Стефан, 2001. Обучение в сфере туризма и рекреации на фоне 

международных стандартов/ Kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na tle 

standardów międzynarodowych, Wyd. AWF, Краков. 

Подемский K., 2006. Польские экскурсоводы и гиды о себе во время 

вступления Польши в Европейский Союз, Материалы из II Форум Эксурсоводов 

и Гидов/ Polscy piloci i przewodnicy o sobie w dobie wejścia Polski do Unii 

Europejskiej, Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Краков. 

Роникиер А., 2012. Анализ Обучения Кадров для Нужд Туризма, рапорт PIT/ 

Analiza Kształcenia Kadr Dla Potrzeb Turystyki, raport PIT (http://pit.org.pl). 

Шимановский П., 2006, Результаты экзаменов для экскурсоводов и гидов в 

отдельных воеводствах, Материалы из II Форум Эксурсоводов и Гидов/ Wyniki 

egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w poszczególnych 

województwach, Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Краков. 

Шиманская Э., 2009. Ожидания туристического рынка в сфере обучения 

кадров/ Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr, Economy and 

Management, 1. 

Вархолик В., 2013, Уровень знаний потенциальных туристических кадров – 

студентов факультетов „география” а также „туризм и рекреация” - в 

контексте дерегулации профессии гида и экскурсавода, Работы Комиссии 

Географии Промышленности PTG, t. 24/ Poziom wiedzy potencjalnych kadr 

turystycznych - studentów kierunków „geografia” oraz „turystyka i rekreacja” - w 

kontekście deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, Prace 

Komisji Geografii Przemysłu PTG, t. 24, Wydawnictwo Naukowe UP, Краков. 

Вилга М., 2008. Кадры с цензом, но без практики/ Kadry z cenzusem, ale bez 

praktyki, Rynek Turystyczny, nr 5 (272). 
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НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ З УСТАНОВАМИ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

В.П. Воровка, к. геогр. н., доцент, декан природничо-
географічного факультету, Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
е-mail: geofak_mgpu@ukr.net 

Стаття актуальна тим, що розкриває можливості, доцільність і необхідність 

тісної співпраці вчених з адміністраціями та співробітниками об’єктів і 

територій природно-заповідного фонду України. Перш за все це стосується 

новостворених територій, штат співробітників яких укомплектований ще досить 

слабо і в основному не фахівцями, не вузькопрофільними спеціалістами, які в 

межах своїх службових уповноважень повинні здійснювати наукову діяльність, 

проводити моніторинг стану біотичного та абіотичного середовищ, ландшафтів. 

Вчені з їх знаннями, досвідом і методиками можуть за досить короткий період 

часу навчити, підказати і показати особливості здійснення наукових досліджень 

у межах природоохоронних територій та навчити особливостям методики. 

Мета даної статті – показати можливі шляхи співробітництва вчених з 

адміністраціями та співробітниками установ природно-заповідного фонду 

України. Досвід несистемного співробітництва вчених м. Мелітополя з 

адміністраціями та співробітниками установ природно-заповідного фонду 

України налічує декілька десятків років. Однак певна робота у вигляді системи 

розпочалася з 2005 року, коли зусиллями ініціативної групи вчених було 

створене приватне підприємство «Центр екологічного управління» з широким 

статутним переліком послуг в області екологічного менеджменту. 

Крім співзасновників підприємства (а в їх складі – доктори і кандидати 

наук, докторанти) до виконання різноманітних видів наукових робіт 

залучаються провідні вузькопрофільні фахівці – теріолог, ентомолог, орнітолог 

та інші. В рамках діяльності підприємства були виконані ряд проектів, 

пов’язаних як зі створенням, так і з розвитком об’єктів і територій природно-

заповідного фонду та їх управлінням. Найбільший досвід був набутий при 

виконанні проектів організації національних природних парків та природних 
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заповідників, проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва, а також в області наукових обґрунтувань зі створення 

нових об’єктів і територій природно-заповідного фонду України.  

У числі виконаних робіт - проекти по всіх регіонах України: 

- проекти організації національних природних парків («Прип’ять-Стохід, 

«Азово-Сиваський», «Деснянсько-Старогутський», «Олешківські піски» та ін.); 

- проекти організації природних заповідників («Єланецький степ», 

«Древлянський»); 

- проекти утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва (парки Мелітополя, Запоріжжя, Одеської та Херсонської областей). 

Серед основних напрямів спільної праці вчених з працівниками і 

керівництвом установ природно-заповідного фонду, на наш погляд, можна 

виділити такі: 

а) спільні наукові дослідження з метою виконання Літопису природи; 

б) консультування за методиками наукових досліджень; 

в) спільне виконання Проектів організації території; 

г) спільна участь у конкурсних програмах і грантах; 

д) спільна організація і проведення наукових семінарів, конференцій і 

тренінгів. 

Перший напрям – щорічне виконання Літопису природи - обов’язкового 

документу, який підсумовує роботу наукового відділу парку за рік. Серед 

важливих розділів для виконання науковцями – дослідження на наукових 

полігонах, узагальнення та аналіз річних спостережень за абіотичним 

середовищем, змінами рослинного і тваринного світу, аналіз результатів та 

перспектив подальших наукових досліджень, участь співробітників парку у 

реалізації міжнародних конвенцій. Таке співробітництво особливо важливе для 

новостворених парків і заповідників, співробітники яких ще не мають 

достатнього досвіду наукової, рекреаційної, еколого-просвітницької, 

природоохоронної та управлінської діяльності. 



 

 

 

50 

Другий напрям співробітництва – консультування за методиками наукових 

досліджень. Оптимальний варіант – підготовка методичних рекомендацій з 

організації усіх видів діяльності у парку чи заповіднику, і в першу чергу - 

наукової: методика оцінки чисельності різноманітних видів тварин, методика 

флористичних досліджень, картографування території, створення баз даних ГІС 

і т.д. Третій напрям – спільне виконання Проектів організації території 

національного природного парку чи заповідника, регулярність яких становить 10 

років. Більшість розділів цього документу безпосередньо вимагають наявності 

знань і певних досліджень як у галузі фізичної, так і в галузі соціальної та 

економічної географії. Частина розділів Проекту організації виконується на 

основі вже існуючих матеріалів за попередній період або з використанням 

проектів створення, однак управлінська частина кожного проекту на майбутнє 

десятиліття виконується вченими-проектантами за активної участі адміністрації 

парків, співробітників відповідних відділів та служб. 

Четвертий напрям - спільна участь у конкурсних програмах і грантах. Таких 

прикладів багато, але в цьому випадку вчені можуть зорієнтувати адміністрацію 

та співробітників парку на особливості формулювання мети і завдань 

досліджень, а також особливості оформлення документів для участі в конкурсах 

різних рівнів, на можливості прикладного застосування грантової підтримки та її 

реалізації у межах парку чи заповідника. 

П’ятий напрям - спільна організація і проведення наукових семінарів, 

конференцій, тренінгів. Таких прикладів також доволі багато, але здійснюють 

таку діяльність тільки окремі установи, керівництво яких розуміє важливість 

таких заходів. Це необхідно для набуття нового досвіду, залучення інвестицій, 

залучення туристичних потоків, передачі власного практичного досвіду, 

узагальнення результатів наукової діяльності, удосконалення методик тощо. 

 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ  
СПЕЦКУРСІВ  ДЛЯ МАГІСТРІВ 
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Гавриленко О.П., к. геогр. н.,доцент,  
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка     olena.geo@gmail.com 

На географічному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка для магістрів першого року навчання спеціальності 

«Природнича географія» викладаються зокрема два спецкурси: «Геоекологія 

України» та «Конструктивно-географічні основи раціонального 

природокористування». Обидві дисципліни орієнтовано на засвоєння 

студентами основ геоекологічних досліджень, сучасних уявлень про цілі та 

методи конструктивної географії, її найголовніші теоретичні положення і 

закони, регіональні й локальні геоекологічні проблеми України та головні шляхи 

їхнього вирішення. 

У процесі вивчення дисциплін студентам необхідно засвоїти такі поняття, 

як «екологічна ситуація», «екологічна проблема», «екологічний ризик», 

«раціональне природокористування», «оптимізація» тощо, 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. 

Головним завданням при цьому є пошук шляхів покращання засвоєння 

студентами лекційного матеріалу з наступною його апробацією на практичних 

заняттях. Останнім часом популярності й актуальності серед викладачів і 

студентів набуває викладання лекційного матеріалу у формі презентацій з 

використанням мультимедійного обладнання. А особливості застосування тих 

чи інших методичних прийомів презентацій визначаються головними 

завданнями кожної дисципліни, серед яких можна обрати такі спільні: 

− визначення місця геоекології в системі наук про Землю, 

ознайомлення з історією становлення геоекології та конструктивної географії; 

− дослідження причин та джерел розвитку сучасної екологічної кризи 

на території України; 
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− вивчення наявності окремих природних ресурсів на території країни, 

а також основних проблем, пов’язаних з їхнім використанням і охороною; 

− дослідження основних видів природокористування (промислового, 

аграрного, рекреаційного тощо) та шляхів їхньої раціоналізації; 

− аналіз і прогноз можливих негативних наслідків нерегламентованої 

господарської діяльності людини з позицій конструктивно-географічного 

підходу до природоохоронних проблем; 

− ознайомлення з екологічним законодавством України, історією його 

становлення та основними природоохоронними законодавчими актами. 

Зокрема, при вивченні теми «Природно-ресурсний потенціал та основні 

геоекологічні проблеми використання і охорони природних ресурсів України» 

студентам необхідно засвоїти, що природні ресурси не можуть визначати 

розвиток суспільства, і в той же час суспільство ні за яких обставин не може 

бути повністю незалежним від природи [1]. Необхідно чітке усвідомлення 

студентами того, що геоекологія і конструктивна географія досліджують не 

лише природно-ресурсний потенціал території як основу природокористування, 

але й геоекологічні проблеми, пов’язані з використанням, відновленням і 

охороною різних видів природних ресурсів в Україні. 

Щодо висвітлення поняття «ресурсні цикли», дуже важливо, щоб студенти 

усвідомили: будь-який технологічний процес в техносфері починається з 

вилучення природного ресурсу із навколишнього середовища, а закінчується – 

поверненням у середовище різноманітних відходів і тих готових виробів, які 

відслужили свій термін. Цей процес у техносфері має кінцевий характер, що є 

джерелом істотних протиріч – антропогенна діяльність порушує розвиток 

природних циклів, виводячи їх зі стану стійкої рівноваги [2]. Необхідно 

наголосити на сучасній поступовій трансформації ресурсних циклів, що 

базується на природних принципах взаємозв’язку і замкненості і в решті решт 

веде до організації безвідходного виробництва, коли відходи одних 
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технологічних процесів використовуються як сировина для інших, що 

забезпечує повну утилізацію відходів. 

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 поновлюваних джерел енергії); 

охарактеризувати сучасний стан енергоресурсів та енергетичну політику 

України, у тому числі її участь у міжнародній співпраці в цій галузі. Ці 

проблеми наочно розкриваються через демонстрацію відповідних фотографій та 

відеороликів. 

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. Студенти також мають усвідомити причини 

виникнення та наслідки демографічної кризи і сучасну демографічну політику 

України. Важливо запропонувати студентам вносити свої власні пропозиції 

щодо покращання демографічної ситуації в Україні. 

З метою кращого засвоєння лекційного матеріалу 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 або компоненту природного 

середовища. 

Вивчення обох вищеозначених дисциплін передбачає засвоєння студентами 

теоретичного матеріалу, апробацію отриманих теоретичних знань на практиці та 
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самостійне поглиблення теоретичних і практичних навичок. На жаль, 

незважаючи на усвідомлену необхідність геоекологічного і конструктивно-

географічного підходів 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 досліджень, а також якісно нового навчання 

студентів (особливо географічних та 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 та 

відображення їх на слайдах презентацій. Другий аспект пов’язаний із 

залученням у навчальний процес відеоматеріалів; вони сприяють кращому 

розумінню нового лекційного матеріалу і також подальшому застосуванню 

набутих навичок на практиці. 

Отже, викладання таких дисциплін, як «Геоекологія України» та 

«Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування», у 

вищих навчальних закладах країни є сьогодні надзвичайно актуальним. 

Головним позитивним результатом при цьому має бути чітке усвідомлення 

студентами-магістрами сучасних геоекологічних проблем (локальних, 

регіональних і глобальних), які покликані вирішувати геоекологія і 

конструктивна географія з метою забезпечення стійкого оптимального розвитку 

України як незалежної держави. 

Список використаних джерел: 

1. Гавриленко О.П. Екогеографія України: навч. посібник / О.П. 

Гавриленко. – К.: Знання, 2008. – 646 с. 

2. Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и 

ресурсные циклы / И.В. Комар. – М.: Наука, 1975. – 211 с. 
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РОЗВИТОК ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ НА КУРОРТІ ДРАГОБРАТ 

Гамкало М. З. к. геогр. н., доцент кафедри туризму  
ЛНУ імені Івана Франка, hamkalo.m@gmail.com 
Паньків Н. М. к. геогр. н., доцент кафедри туризму  
ЛНУ імені Івана Франка 

Природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал Закарпатської 

області в поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи є 

вагомою передумовою розвитку туризму. Значні перепади висот у гірській 

частині Закарпаття сприяють розвитку гірськолижних курортів, які поступово 

диверсифікують свою діяльність освоюючи нові види активного туризму. 

Гірськолижний курорт Драгобрат є найвисокогірнішим в Україні, нижня 

точка витягів на Драгобраті майже на 30 м вища за найвищу точку 

наймасовішого українського гірськолижного курорту Буковель. Незважаючи на 

відсутність штучного насніження трас, стійкий сніговий покрив з’являється в 

другій половині листопада на висоті понад 1400 м над р.м. і протримується до 

кінця квітня.  

Станом на 1 січня 2014 року в межах курорту Драгобрат послуги з 

розміщення надавали 39 готелів та 4 приватні садиби. Більшість готелів є 

сезонними – функціонують з грудня по травень. Протягом року функціонують 

готелі: “Кремінь”, “Казка Карпат”, “У Степана”, “Хата Звіздарюка”, “Смерекова 

хата у Івана та Нелі”. Вартість проживання становить 200-500 грн з особи в 

зимовий сезон.  

Інтенсивно розбудовується гірськолижна інфраструктура курорту. У 

сезоні 2012-2013 рр. розширено трасу на горі Стіг, підготовлено новий бейбі-

ліфт біля лівого бугеля на головному схилі. Відкриваються нові розважальні 

комплекси («Хата магната»). 

На гору Стіг основним схилом прокладені два бугельні витяги від ТК 

Драгобрат, довжина кожного – приблизно 1 км.; наявні також кілька старих 

коротких витягів, які знаходяться на пологих схилах для дітей і новачків. Дані 
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витяги необхідно демонтувати або реконструювати, оскільки значну частину 

сезону вони не працюють. 

Туристичному комплексу «Вершина Карпат» належить бугельний витяг і 

крісельно-канатна дорога (введена в експлуатацію на початку 2010 р.), яка 

знаходиться в правій частині урочища Драгобрат. Друга канатно-крісельна 

дорога («Leitner» – 1200 м.) належить туристичному комплексу «Карпатська 

Чайка», введена в експлуатацію в сезоні 2010-2011 рр. Для професіоналів 

пропонуються фрі-райд тури з вершини Близниця (1883 м) – довжина траси 

понад 3 км. Вартість підйому на ратраках 100-150 грн за 1 підйом [1]. 

З метою встановлення конкурентних переваг гірськолижного курорту 

Драгобрат на регіональному ринку туристичних послуг нами було обрано 

курорти, які можуть конкурувати один з одним за рахунок наявних природних 

умов і ресурсів, інфраструктури, цінових пропозицій, тощо. Не бралися до уваги 

гірськолижні центри в яких відсутні канатно-крісельні дороги, та з кількістю 

витягів меншою ніж п’ять.  

Внаслідок проведеного дослідження встановлено, що гірськолижний 

курорт Драгобрат характеризується найгіршою серед інших курортів 

транспортною доступністю, що зумовлено: відсутністю прямого залізничного 

сполучення; наявні дві ґрунтові дороги протяжністю 8 і 16 км від смт. Ясіня 

знаходяться в аварійному стані.  

На конкурентоспроможність гірськолижних курортів впливають природні 

умови та ресурси, які зумовлюють особливості прокладання трас, можливості 

фрі-райду, проведення офіційних змагань із слалому і слалому-гіганту, 

створення системи штучного насніження трас тощо. 

Як видно з таблиці 1, однією з головних переваг курорту Драгобрат є його 

високогірне положення, верхня станція крісельного витягу «Карпатська чайка» 

розташована на висоті 1705 м над р. м., аналогів в Україні за висотою 

розміщення немає. Високогірне розміщення зумовлює збільшення тривалості 

гірськолижного сезону, внаслідок зменшення середньодобової температури з 
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висотою і збільшення кількості опадів; наявність безлісих схилів полегшує 

прокладання трас. Незважаючи на відсутність системи штучного насніження 

трас, сезон на даному курорті є найдовшим і становить 150 днів. 

За довжиною і різноманітністю трас, зокрема за їх широтою, Драгобрат 

істотно не відрізняється від існуючих гірськолижних курортів України. 

Максимальна довжина траси становить 2080 м. Перепад висот є найменшим 

серед досліджуваних курортів і становить 355 м (табл. 1.) 

Таблиця 1. 

Головні природно-ресурсні характеристики курортів  

Курорт 

Найвища 
станція 
витягів,  

м над р.м. 

Максимальна 
довжина 
траси, м 

Перепад 
висоти, м 

Середня тривалість 
сезону, днів 

Драгобрат 1705 2080 355 150 

Буковель 1372 2106 513 150 

Славське 1232 1700 340 120 

Пилипець  1160 2000 500 120 
Джерело: [1, 2, 3, 4] 

Зважаючи на відсутність значних водних артерій, прокладати систему 

насніження трас на Драгобраті є проблематичним і потребує значних 

капіталовкладень. Єдиним великим гірськолижним курортом, який має систему 

насніження на більшості трас є Буковель. З цією метою були створені 3 штучні 

водні резервуари, які в міру наповненості водою використовуються для 

насніження трас. 

За кількісними показниками встановлених витягів, а також їхньою 

специфікою (бугельні/крісельні) досліджуваний курорт займає третє місце в 

Україні після Буковелю і Славська. Проте зважаючи на зношеність витягів 

курорту Славське, більшість з яких були встановлені протягом 1968-1980 рр., 

єдиним реальним конкурентом в даному аспекті є гірськолижний курорт 

Буковель. 
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Найдешевші абонементи на разовий підйом крісельним витягом властиві 

для курорту Драгобрат і становлять 20 грн, бугельним – 10 грн (табл. 2.); 

аналогічна ситуація спостерігається і в цінових пропозиціях стосовно денних 

безлімітних абонементів. Найдорожчі абонементи характерні для курорту 

Буковель і становлять 336 грн – денний.  

Таблиця 2. 

Аналіз вартості абонементів на гірськолижних курортах, грн 

Вартість абонементів Прокат спорядження 
Курорт Разовий 

крісло/бугель 
Денний 

крісло/бугель 
Пів-дня 

крісло/бугель лижі борд 

Драгобрат 20/10 150-240/-- -/- 70-100 80-100 
Буковель 35 336 252 85-210 85-115 
Славське 25/10 200/180 120/- 70-100 80-100 
Пилипець  30/10 180/150 100/100 60-100 70-100 

Джерело: [1, 2, 3, 4] 

Головними лімітуючими чинниками гірськолижного курорту Драгобрат є: 

погане транспортне сполучення; ненадійність забезпечення електроенергією 

внаслідок високогірного статусу території (штормові вітри, вітровали, 

буреломи); відсутність централізованої каналізаційної системи, що зумовлює 

забруднення поверхневих вод; відсутність єдиного абонементу на гірськолижні 

витяги та прокати туристичного спорядження. 

Список використаних джерел: 

1. Гірськолижний курорт Драгобрат. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.dragobrat.org 

2. Сайт селища Славське [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.karpaty-slav.com/ 

3. Гірськолижний курорт Буковель. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.bukovel.com  

4. Гірськолижний курорт Пилипець. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.pylypec.com.ua 
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ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНІ ЯК ІСТОРИКО-
ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ 

Гаталяк О.М., 
Львівський національний університет імені  
Івана Франка 
E-mail: oksana.hatalyak@gmail.com.ua 

 Матеріали з дослідження історико-геогрфічних регіонів можна умовно 

поділити на три групи: 1) економіко-географічні описи; 2) статистично-довідкові 

матеріали; 3) картографічні матеріали. 

Звичайно, не всі писемні джерела, які мають навіть географічну 

номенклатуру, слід зараховувати до джерел, що використовуються в географо-

історичних дослідженнях. 

Одними з перших вагомих творів присвячених історії Волині були праці    І. 

Шараневича «Історія Галицько-Володимирської Русі» (Львів, 1863) і             Л. 

Крушинського «Исторический очерк Волыни» (Житомир, 1867), які мали 

оглядово-популярний характер. 

 У 80 - 90-х рр. ХІХ ст. - початку ХХ ст. з’являються монографії, які містять 

загальний нарис минулого Волині. Серед них: «Очерк истории Волынской земли 

до конца XIV ст.» О. Андріяшева (Київ, 1887), «Волынь. Исторические судьбы 

Юго-Западного края» П. Батюшкова (С.-Петербург, 1888), «Волынь в описании 

городов, местечек и сел» Н. Теодоровича (Почаїв, 1899), «Исторические судьбы 

Волынской земли с древнейших времен до конца XIV века» П. Шанова (Одеса, 

1895), «Волынская  губерния. Географическо-исторический очерк» С. 

Каретникова (Ковель, 1905), «Північно-Західна Україна» М. Кордуби (Відень, 

1917), «Коротенька історія Волині» П. Антоновича (Житомир, 1918). Писемні 

джерела були типовими для того часу статистично-галузеві характеристиками 

регіонів: описи географічного положення, занять населення, головних 

промислів, торгівлі, сільського господарства, міст, фінансів, укріплень тощо.   

У 30-х роках ХХ ст. з’являються монографії, які були присвячені як 

розробці історико-географічної тематики Волині, так і краєзнавчим 

дослідженням, а також населенню краю: О. Баранович «Залюднення 
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Волинського воєводства в першій половині XVII ст.» (Київ, 1930), А. Річинський 

«Старий город Волинь» (Львів, 1930), О. Цинкаловський «Стара Волинь і 

Волинське Полісся» (Вінніпег, 1984-1986). 

У 50-тих роках ХХ ст. виходять праці І. Левковича «Нарис історії 

Волинської землі (до 1914 року)» (Вінніпег,1953), В. Пашуто «Очерки по 

истории Галицко-Волынской Руси» (Москва,1950), О. Барановича «Магнатское 

хозяйство на юге Волыни в XVIII в.» (Москва, 1955) присвячені економічному 

розвитку Волині.  

Історії і археології Волині присвячені праці В. Ауліха «Зимнівське 

городище - слов`янська пам`ятка VI - VII ст. в Західній Волині» (Київ, 1972), М. 

Кучінка «Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині (від палеоліту до 

середини XIV ст.» (Луцьк, 1994), І. Крип`якевича «Галицько-Волинське 

князівство» (Київ, 1984) та багато інших. 

Питання про територіально-адміністративний устрій розглядається у 

роботах М. Крикуна «Кордони й повітовий поділ Волинського воєводства в XVI 

- XVIII ст.» (Київ, 1990),  Л. Войтовича «Волинська земля князівських часів (Х - 

ХІІ ст.)» (Київ, 1991), О. Маркової «Зміна адміністративно-територіального 

устрою України (1946 - 1964)» (Київ, 1994). 

Про виникнення й розвиток міст Волині писали М. Котляр «Формирование 

территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ - ХІІІ вв» 

(Київ, 1985), А. Заяць «Динаміка чисельності міських поселень Волинського 

воєводства XVI - першої роловини XVIII ст.» (Київ, 1992).  

Багато праць присвячено особливостям розвитку господарства Волині. 

Серед них можна відзначити такі: М. Корецький «Волинська область» (Київ, 

1959), Г. Ковальчак «Економічний розввиток західноукраїнських земель» (Київ, 

1988), О. Сидоренко «Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ - середина 

ХVII ст.» (Київ, 1992), С. Вронський «Суспільно-економічні відносини на 

Волині напередодні другої світової війни» (Київ, 1964), М. Карлін «Економічна 

характеристика розвитку промисловості Волинського воєводства в другій 
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половині 30-х років» (Луцьк, 1993), Ю. Поліщук «Розвиток торгівлі у 

Волинській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.» (Хмельницький, 1995),       Т. 

Комаренко «Волинь у тогових зв`язках України і Росії у першій половині ХІХ 

ст.» (Київ, 1992) та ін. 

Деякі аспекти дослідження населення Волині розглядаються у роботах      Я. 

Дашкевича, О. Компана, А. Перковського, С. Макарчука та ін.  

Серед статистично-довідкових матеріалів слід відмітити ециклопедії: 

«Енциклопедія українознавства» (Париж, Нью Йорк, 1955 -1984), «Українська 

загальна енциклопедія» (Львів - Станіславів - Коломия, 1938), «Географічна 

енциклопедія України» (Київ, 1989 - 1990), «Історія міст і сіл Української РСР”» 

(Київ, 1972); «Географическо-статистический словарь» П.Семенова-Тян-

Шанского; «Памятные книжки Волынской губернии на 1889, 1900, 1907, 1915 

гг.» Статистичні матеріали, шо характеризують населення і господарство 

Волинської губернії представлені довідниками: «Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи. Т.8. Волынская губерния» (1904), «Статистика 

Российской империи. Т.Х. Сборник сведений по России» (1890), 

«Статистический справочник. Вып. 1. Население и землевладения в России (по 

губерниям) и сравнительные данные по некоторым Европейским государствам» 

(1906). Серед матеріалів з статистики Волинського воєводства можна назвати: 

«Pierwszy Powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30. IX. 1921 r.», «Drugi 

powszechny spis  ludnosci z dn. 9. XII. 1931 r.», «Statystyka przemyslowa, 1932», 

«Statystyka rolnicza, 1932 – 1938». 

Картографічні матеріали, які включали територію Волині представлені 

такими творами: російська генеральна карта Європейської Росії Оппермана, яка 

охоплювала всі українські землі, що належали того часу до Російської імперії 

(1:840000); карта Східної Європи Стрільбицького (1:420000) з позначеним 

лісовим покривом; топографічні карти Волинського воєводства (1:100000, 

1:25000). Серед спеціальних карт варто виділити твори, які видавало Товариство 

дослідників Волині: «Археологическая карта Волынской губернии» В. 
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Антоновича (1901), «Общую геологическую карту Европейской России» В. 

Лескарева (1914) та ін. Серед найфундаментальніших картографічних джерел – 

«Атлас України і сумежних країв» В. Кубійовича (1937), а також «Історичний 

атлас України» І. Теслі і Є. Тютька (1980).  

Цінними для дослідження Волині є карта О. Барановича «Волинське 

воєводство, 1629 р. Поселення і володіння» (1939), карта Волинської губернії 

А.Ільїна (1930), «Wojewodztwo Wolynskie» Е. Ромера (1:1000000), 

адміністративна карта Української і Молдавської РСР (1970, 1:1500000), 

топографічні карти Волинської області (1982, 1:200000), Атлас Волинської 

області (1989). 

Незважаючи на різноманітність джерел щодо вивчення історико-

географічниго регіону Волині, існує нерівномірність у забезпеченні матеріалами 

різних періодів, деякі твори вимагають критичної оцінки, співставлення з 

іншими. Проте, використання як писемних, так і картографічних матеріалів 

допомагає краще зрозуміти історико-географічний процес розвитку Волині. 

 

ДЕ ВЗЯТИ ЛЮДСТВУ ЕНЕРГІЮ? 
Гетьман В. І. к. геогр. н., 
кафедра землезнавства та геоморфології, 
Київський національний університет імені  
Тараса Шевченка, 
e-mail – w.getman@pochta.ru 

 З низки найважливіших екологічних проблем людства (що стосуються 

його виживання в найближчій перспективі) особливо чільне місце посідає 

енергетична.Як ресурсна (забезпеченість енергією) вона буде третьою після 

демографічної і продовольчої. 

 Виходячи з закону (афоризм) екології (як міждисциплінарної науки) 

американського еколога БарріКоммонера [2] – Все зв’язане із всім, зазвичай 

зрозумілазумовленість енергетичної проблеми дефіцитом (більше споживаємо, 

ніж видобуваємо) енергетичних ресурсів на перенаселеній Землі.  
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Виходить, ситуація вже надто серйозна, а той критична. Недарма ще 

наприкінці 60- х років минулого століття вчені (американці Д. Форрестер, Д. 

Медоуз)“Римського клубу”, створеного італійцем АуреліоПеччеі, прогнозували 

у своїх песимістичних проектах (“Світова динаміка”), що людство до 2100 року 

чекають надзвичайно складні випробування і труднощі виживання.  

В історії людства відомі випадки загибелі цілих цивілізацій при втраті ними 

засобів до існуванні і, відповідно, контролю над навколишнім природним 

середовищем. Так, у межиріччі Тигру і Євфрату(Месопотамія) зникла древня 

цивілізація шумерів через недосконалість іригаційних систем, що призвело до 

засолення грунтів і зменшення урожаїв. 

Тобто, екологічна проблема  з часом переростає в економічну (чи навпаки), 

а та у політичну. Так, Західна Європа на 2/3 залежить від імпорту енергетичної 

сировини.Нинішня політична ситуація на Євразійському континенті, включаючи 

і Україну, пов’язана з ресурсною (енергетичною) і, відповідно, екологічною 

проблеми.  

Результати дослідження, їх обговорення.Вернемося до енергетичної 

проблеми. Що розуміють під енергією? Не станемо вдаватися в дискусію, бо це 

поняття (існує тільки з середини ХХ ст.) як багато інших у науковому світі 

(“множина” у математиці, “вартість” в економіці,“квант” у фізиці,“ландшафт” у 

географії) і досі не має точного визначення. Навіть Ісаак Ньютон не знав його. 

Він застосовував подібне - сила. Ми тлумачимо це поняття як здатність 

виконувати роботу.  

Не будемо детально розбирати кожний вид енергії. Однак – декілька слів 

про так звані нетрадиційні її види. Хоча поки що ніякої альтернативи 

традиційним вони не створюють. Чому? – Дуже малий коефіцієнт корисної дії 

від їх використання, мала енергоефективність. Візьмемо, приміром, сонячну 

енергію. Коли б використати ті 3-5% енергії, що попадає на Землю від Сонця, ми 

забезпечили б собі безтурботне життя на багато-багато років.  А при 
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сьогоднішніх технологіях довелося б через сто років 10 % земної поверхні 

покрити сонячними генераторами.  

Низька ефективність і вітрових установок. Виробництво та установка 

одного вітрогенератора коштує 3 млн. доларів! Щоправда, є ще одна, як на 

сьогодні, модна енергетична “прерогатива”. – Це бережливе використання як 

енергетичних ресурсів (корисних копалин), так і економія самої електроенергії. 

Йде мова щодо створення глобальної енергозберігаючої економіки[1]. 

Давайте зменшимо з 965-ти млн. кількість машин у світі (у США їх – 248 млн.). 

Зекономимо бензин (нафта)  і вирішимо водночас питання заторів (“пробок”) у 

містах (економія часу). Давайте перейдемо на велосипеди (створимо для них 

окремі полоси на дорогах) – надто великі у багатьох сідниці, щоб  поміняти авто 

на велосипед.  

Однак дане питання треба розглядати у площині екологічної культури. 

Необхідно міняти на протилежне наше відношення  до життя, до 

природизокрема, тобто формувати новий екологічний імператив. На думці слова 

німецького “класичного” філософа Іммануїла Канта: “Мораль - розум серця”. 

Міняти треба мораль нинішнього світу. А це не так просто і - чи можливо. Надто 

далеко ми вже зайшли. Навіть з того, що ми сьогодні знаємо про довколишній 

світ,про природне оточення, говорить про деградацію людських відчуттів(і, 

можливо, інтелекту).  

Не так, можливо, усе й погано у нашому житті. Спробуймо дещо 

обнадійливе сказати стосовно енергетичної перспективи. Маю на увазі ядерну і 

термоядерну енергію – два діаметрально протилежні ядерні процеси, що 

протікають з виділенням колосальної енергії: процеси розділу і синтезу ядер 

атомів.  

Ядерна енергетика. На даний час їй альтернативи ще немає. Як не як – у 26 

країнах світуфункціонує понад 400 ядерних реакторів, які виробляють 

електроенергії більше, ніж усі гідростанції світу. Паливною сировиною 

(ядерним паливом) є розповсюджені у природі ізотопи торію та урану. 
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У Франції атомні електростанції (АЕС) виробляють понад 80 % 

електроенергії. В енергобалансі України ядерна енергія складає більше 50 %. 

Скажете - Чорнобиль. Згідний. Так це “помилка” канальних радянських 

реакторів, модернізованих з ядерних реакторів атомних підводних човнів. До 

того ж - прискореними темпами (зазвичай, для кількості). Західні корпусні 

реактори з 2-3залізобетонним захистом себе показали краще. Хоча також були 

аварії вАйдахо-Фолсі у 1961 р.,на АЕС“Тримайл-Айленд” у Гарисберзі, 1979 р. 

(Пенсільванія) у США [4]. 

Скажете - радіоактивні відходи. Пора вже більш серйозно займатися 

освоєнням космосу і вивозити їх, якщо не на Місяць, бо надто близько, то 

супутниками транспортувати у далекий космос.  

А тепер - термоядерний синтез. Вирішивши цю проблему людство 

одержить грандіозне щодо потужності джерело енергії. Йдеться про долю 

людства і про безмежні можливості.Однак, постає питання, чи заслужила такий 

“подарунок долі” нинішня земна цивілізація? 

Проблема термоядерного синтезу може бути вирішена, якщо вдасться 

поставити собі на службу керовану термоядерну реакцію. Синтез ядер дає у 100 

раз більше енергії, ніж розщеплення атома урану. Тобто треба відтворити на 

Землі умови Сонця чи подібної зірки, де температури сягають тисячі, мільйони 

градусів по Цельсію. Уявляєте Сонце на Землі!Чи дозволить нам це Бог? 

І що дуже важливо – термоядерний процес отримання енергії не дає 

радіоактивних відходів! Сировиною для термоядерної реакції є дейтерій, важкий 

ізотоп водню. Також - інший більш важкий ізотоп водню – тритій. Дейтерій 

міститься у морській воді. Там його  колосально багато  – не менше 50 млрд. 

тонн. 

Перейдемо до особливостей проходження термоядерного синтезу.  Сама 

природа цієї реакції складна і створює великі труднощі. Щоб два ядра дейтерію 

(дейтерію і тритію) могли злитися та утворити ізотоп гелію (на чому і 
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побудована термоядерна реакція), вони повинні підійти досить близько одне до 

одного і мати велику енергію. 

Тобто маємо справу з плазмою, яка є четвертим станом речовини. Вона 

утворюється при температурах, вищих за температуру у внутрішніх областях 

зірок. У земних природних умовах плазма представлена обмежено: спалахами 

блискавки у мізерні долі секунди під час грози, полярні сяйва на полюсах. 

Головні труднощі полягають у тому, щоб ізолювати високотемпературну 

плазму від стінок апарату, в якому вона знаходиться. У чому реально вона може 

міститися? Справа за ефективним методом термоізоляції, який би 

унеможливлював контакт плазми з довколишніми предметами. Тобто плазма з 

усіх сторін повинна бути оточена вакуумним простором (подібно до умов 

космосу). Але як утримати плазму від витоку (випромінювання) у вакуум? 

Відповідь є! – Магнітне поле навколо плазми! Його силові лінії оточуватимуть 

плазму паралельно стінкам місткості, де вона перебуватиме.  

Другим ключовим питанням для успішного вирішення керованої 

термоядерної реакції є проблема стійкості плазми. На даний час виявлено умови, 

при яких гаряча щільна плазма, утримувана у вакуумі магнітними силовими 

лініями, буде залишатися  у рівновазі тривалий час.  

Третє питання, яке зараз фактично вирішене, - це нагрівання плазми до 

необхідних температур. Для цього пропонують різні шляхи, зокрема: 

пропускання сильних струмів через плазму, введення уплазмувисокочастотної 

електромагнітної енергії [3]. 

Яким буде термоядерний реактор? – Як зазначалося вище, при злитті ядер 

дейтерію виникає ядро гелію і нейтрон. Кінетична енергія цих продуктів синтезу 

становитиме термоядерну енергію.На нейтрони її приходиться 80 %. Тому 

використання термоядерної енергії зводиться до використання енергії 

швидкісних нейтронів. 

Висновки. 
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Енергію утворюваних при термоядерних реакціях нейтронів необхідно 

перетворити на тепло, яке грітиме воду, а її пара крутитиме турбіни. Подібний 

процес характерний  длятеплоелектростанцій. Питання, яке треба вирішити – 

перетворити термоядерну енергію в електричну напряму (без участі води і 

пари).  

При всіх позитивах термоядерного синтезу є одне “але”! - Може виникнути 

серйозна небезпека перегріву  біосфери.  Тому прийдеться обмежувати 

виробництво термоядерної енергії і шукати способи видалення з географічної 

оболонки лишків тепла. 
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Geography as a subject taught in schools provides a large amount of information, 
which describes the physical-geographical and social-economic space of a human. To 
meet all educational goals included in the curriculum in the best possible way, it is 
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necessary to employ active methods in the educational process, as well as support the 
presented contents through the didactic resources.  

In the process of geography teaching-learning there are many educational 
resources available. Their aim is to improve the instructive process. They allow the 
teacher to fully implement the planned academic goals and achieve the best school 
results (Piskorz 1997). Unequivocally, one of the most important educational 
resources in geography is a school geographical atlas. It is an important source of 
geographical information for the student. It allows world exploration through analysis 
of phenomena, processes or locations of objects, which are presented on its pages. The 
history of this educational resource in the Polish school dates back to 1908. That year 
the first school atlas by Eugeniusz Romer was published. Next to Romer’s outstanding 
work, a significant contribution to the Polish cartography in the 20th century was made 
by the Military Geographical Institute (MGI), which published atlases since 1919. 
Currently there is a large range of geographical atlases available on the market. They 
are both independent publications and elements of teaching curriculum structure. 
However, more often they take a different shape than before – an electronic form.  

The dynamic development of the information technology and its rapid spread 
caused the media environment to be very close to the student. This is why it is 
increasingly common to include these innovative technological solutions in the 
didactic process. These changes indicate an educational revolution of sort, which is 
now taking place. Traditional educational resources, i.e. textbooks or even 
geographical atlases are being replaced by e-books, or – as in the case of an atlas – 
multimedia atlases.  

This paper’s authors’ aim is an attempt to determine the place, role and future of 
the multimedia geographical atlases in Poland in the process of geography teaching-
learning. To accomplish such objective, a diagnostic survey method was used, whilst 
the research was conducted with the use of especially designed questionnaire.  

The research was carried out amongst the geography teachers in schools across 
Poland, in which the Multimedia Geographical Atlas is used during the lessons.  

Studies show that school geography is also a part of revolution. It is increasingly 
popular to implement such technical innovations into the learning process. Developed 
teaching materials more and more often are based on the Internet resources, and the 
computer becomes necessary to use them.  

Multimedia teaching materials in the teaching-learning process are gaining more 
importance, both from the teaching point of view and currently prevailing trends. 
Today almost every person is a user of a computer or a device with a built-in GPS 
application. Nowadays the information is no longer searched on the paper maps, but 
on the Internet. The example is the car navigation that completely replaced the use of 
traditional car atlas.  

The teachers use modern multimedia more frequently. However, the process of 
implementation is relatively slow, because those teachers are most often the ones only 
beginning their work at school. The experienced teachers use traditional teaching 
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materials, because they have no such skills as younger teachers in using the tools of 
information technology.  

Geography as a science and mainly as a school subject should familiarise the 
students with these solutions. The future society will not be able to escape from these 
novelties. Multimedia are now becoming the inseparable part of human’s every-day 
life, so in the future we can expect even bigger expansion of these solutions in the 
human life.  

In the school geography the teacher and the students have great opportunities to 
use various software and applications based on the Geographical Information Systems, 
which are replacing the traditional teaching materials, i.e. atlases. Most of these 
programmes are unfortunately only a source of geographical knowledge, and teaching 
any skills comes down to typing the name of a searched object and pressing the 
“enter” key. Therefore, while designing lessons the teacher must bear in mind to what 
degree the given measure will allow achieving the planned teaching goals in the field 
of geography, and how it will educate the students in using the new technologies.  

Multimedia geographical world atlas would surely deserve to be called a teaching 
material. The solutions used in it allow reaching the planned objectives through 
leading the analysis or performing simple exercises. Its great advantage, as indicated 
by the results of conducted study, is electronic form. Such form makes students more 
motivated to learn independently, and it increases their activity during the lessons.  

This resource in today’s school takes a rather complementary place. The leading 
role during the class still belongs to the traditional atlas. However, the multimedia 
atlas becomes increasingly important amongst young teachers and is a motivational 
element for students to work independently and deepen their geographical interests.  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ 
ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
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Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

З точки зору діяльнісного підхіду людство загалом займається пізнанням 

навколишнього світу. Діяльність вченого полягає в науковому пізнанні світу. 

Якщо цю діяльність розглянути ще конкретніше для фахівця з географії 

суспільства, то можна сказати, що він займається суспільно-географічним 

пізнанням світу. Отже, йдучи від загального до конкретного, ми приходимо до 

такої важливої категорії як "суспільно-географічне пізнання світу". 

Існуючий сьогодні досвід показує, що наукове (зокрема суспільно-

географічне) пізнання дійсності передбачає її розгляд в аспектах кількох 
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головних категорій [1], серед яких ми виділимо три: мінливість, організованість 

та функціональність. Покажемо їхню суть. 

Мінливість – це категорія, що позначає здатність дійсності до 

різноманітності свого прояву. 

Організованість – це категорія, що позначає здатність дійсності перебувати 

у зв'язках із собою. 

Функціональність – це категорія, що позначає здатність дійсності до 

саморуху і виконання певної роль в процесі своєї діяльності. 

На основі цих категорій формуються такі характеристики дійсності, як 

зміна, організація і функція. 

Зміна – це спосіб буття дійсності, що виявляється у її власній нетотожності. 

Організація – це спосіб композиції дійсності з її складових частин. 

Функція – це роль, яку виконує дійсність (або її частина). 

Сьогодні відомі три форми мінливості: простір, час, соціум. Мінливість у 

просторі називають розташуванням, локалізацією, розміщенням, мінливість у 

часі - рухом, зміною, трансформацією і т.д., мінливість у соціумі – це 

диференціація суспільних оцінок, усвідомлення, освоєння, суспільна 

стратифікація, суспільний поділ праці, суспільні шкали оцінювання явищ. 

На сьогодні відомі такі три форми організованості дійсності як система, 

мережа та хмара. 

Система передбачає наявність вертикальної організованості від системи в 

цілому через підсистеми до окремих елементів. Ця вертикальна організованість 

має як структурний, так і функціональний характер. У зв'язку з вертикальною 

ієрархією в системі формується ядро, що виконує специфічні системні керуючі 

функції. 

Мережа передбачає наявність горизонтальної (неієрархічної) 

організованості. Вона проявляється через горизонтальні зв’язки між елементами. 

Елементи мережі можуть характеризуватися функціональною різноманітністю і 

тому в ній можлива горизонтальна самоорганізація, виникнення кластерних 
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утворень. 

Хмара (поняття дуже нове і ще недостатньо розроблене) передбачає 

наявність віртуальної організованості в кіберпросторі. 

Ми будемо розрізняти поняття “геопросторова організація” і “знання про 

геопросторову організацію”, тому детальніше розглянемо, що таке дані, 

інформація та знання. 

Дані розуміємо, як значення ознак (сукупності ознак) досліджуваного 

об’єкта. Дані можуть мати різний тип (числовий, текстовий, логічний, графічний 

і т.д.), а також, незалежно від типу, вони можуть бути скалярними, векторними, 

матричними і т.д. 

Відповідно геодані – це значення ознак (сукупності ознак) досліджуваного 

геопросторового об’єкта. Геодані можуть відображати геопросторову 

локалізацію об'єкта, його якісні та кількісні характеристики. 

Інформація – це висловлювання (сукупність висловлювань) про дані. 

Висловлювання розуміємо так, як прийнято в математичній логіці, тобто воно 

може мати форму предикату – функції, яка приймає логічні значення. 

Геоінформація – це висловлювання (сукупність висловлювань) про геодані. 

Тому геоінформація може бути картографічною та атрибутивною. Геодані та 

геоінформація використовують у географічних інформаційних системах (ГІС). 

Знання розуміємо, як висловлювання (сукупність висловлювань) про 

інформацію. Отже, знання, як висловлювання про висловлювання, є якісно 

новою субстанцією. Знання використовують в експертних системах (ЕС). 

Інформація і знання з’являються в результаті взаємодії суб’єкта і об’єкта 

дослідження. 

Геознання – це висловлювання (сукупність висловлювань) про 

геоінформацію. У формалізованій формі вони фігурують у географічних 

експертних системах. У неформалізованій формі геознання є результатом 

географічних досліджень, а також предметом вивчення в освітніх закладах. 

Подивимось на “геопросторову організацію суспільства” з поняттєво-
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термінологічних позицій. Цей термін очевидно складається з трьох частин, тому 

визначимо кожну з них. 

Геопросторовість – це ознака, яка вказує на належність до геопростору. 

Під геопростором розуміємо двовимірну сферичну оболонку Землі. За своїм 

складом геопростір є сукупністю геомісць, які перебувають у топологічних та 

метричних відношеннях. 

Організація – це спосіб композиції дійсності з її складових частин. 

Суспільство – це сукупність людей, об’єднаних певною спільністю і 

розглядуваних з геосферних позицій. 

На основі цих трьох складових, розглядаючи їх як родові терміни першого 

порядку, можна утворити два похідних (видових) терміни другого порядку: 

“геопросторова організація” і “організація суспільства”, а також один похідний 

(видовий) термін другого порядку “геопросторова організація суспільства”. 

Визначимо кожен з них. 

Геопросторова організація – це спосіб геопросторової композиції дійсності 

з її геопросторових частин. 

Організація суспільства – це спосіб композиції суспільства з його 

складових частин. 

Геопросторова організація суспільства – це спосіб геопросторової 

композиції суспільства з його геопросторових складових частин. 

За проф. О.Шаблієм [3] геопросторова (територіальна) організація це: 

 взаєморозташування об’єктів у двовимірному просторі земної поверхні; 

 геопросторові зв’язки між розташованими у межах земної поверхні 

об’єктами; 

 територіальні суспільні утворення (формування, поєднання, системи, 

структури); 

 функціонування територіальних утворень. 

Це дає підстави вважати, що геопросторова організація суспільства має такі 
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чотири аспекти: геопозиційність, геореляційність, геоінтегрованість та 

геофункціональність. 

Геопозиційність відображає геопросторову мінливість геопросторово 

організованої дійсності. 

Геореляційність та геоінтегрованість відображають геопросторову 

організованість дійсності. 

Геофункціональність відображає геопросторову функціональність 

геопросторово організованої дійсності. 

Відповідно до цього, знання про геопросторову організацію включають такі 

чотири компоненти: 

 інформацію про геопозиційність, 

 знання про геореляційність, 

 знання про геоінтегрованість, 

 інформацію про геофункціональність. 

У зв’язку з вищесказаним, хочу висловити гіпотезу [2], що для 

стаціонарного суспільно-географічного комплексу (СГК) функціональна 

мінливість його території є наслідком і причиною геопросторової організації 

цього СГК. 
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Історія Золочівщини є частиною історії Галичини. У 1180 році в межах 

сучасного Золочева існувало місто Радече. Завдяки вигідному розташуванню, 

Золочів швидко став важливим торговельним центром, а 1523 року - отримав 

маґдебурзьке право. В околицях міста Глиняни знайдені знаряддя праці древніх 

часів, що є свідченням існування стоянок первісних мисливців. Головним їхнім 

заняттям було колективне полювання на великих тварин. У VIII ст. до н.е. на 

території Золочівського краю існували землеробсько-скотарські поселення. На 

території Золочівщини збереглися історичні пам’ятки ХУІ-ХУІІ ст. Це 

Золочівський, Поморянський замки, руїни замку у Гологорах, а також церкви з 

дзвіницями у багатьох населених пунктах. 

На 1 травня 2013 року чисельність наявного населення району становила 

69776 осіб, в тому числі у містах 28633 осіб, а в селах 41143 осіб. Загальний 

коефіцієнт народжуваності 11,3 проміле, а загальний коефіцієнт смертності 15,5 

проміле. Кількість шлюбів як і розлучень у містах більша 39 і 9 одиниць 

відповідно, а у сільській місцевості 34 і 3. Спостерігається маятникова міграція у 

Львів та Тернопіль, а також трудова міграція у Польщу, Росію, США. 

У районі є велика кількість могил, садиб і пам’ятників як пам’яток історії 

державного значення. Серед них назвемо пам’ятник українському композитору 

Лопатинському Я.О., у селі Гологірки, могили воїнів УГА у місті Глинянах, 

пам’ятник Січовим Стрільцям та пам’ятник воїнам УПА в Золочеві та інші. У 

районі є багато насипів, братських могил радянських воїнів 1944 року. 

Збереглась садиба Маркіяна Шашкевича, українського письменника, у селі 

Підлисся. Є памятники історії державного значення на честь скасування 
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панщини в селах Велика Вільшаниця, Вижняни, Великій Полюхів, Гончарівка, 

Підгайчики, Розворяни, Солова, Струтин. 

У Золочівському районі Львівської області є пам’ятки монументального 

мистецтва. У селі Підлісся є кілька пам’ятників присвячених Маркіяну 

Шашкевичу і кожен з них зроблений із різних будівельних матеріалів (автори 

О.Лушпинський, П.Палюх, О.Капустяк, Б.Якимів, Д.Крвавич, М.Посікір, 

М.Федик). Є пам’ятник Шевченку Т.Г. сконструйований Є.Дзиндрою. Також,є 

пам’ятники Тарасові Шевченкув селах Сновичі і Струтин. У селах Почапи та 

Словіта є пам’ятники Іванові Франку. 

Пам’ятки археології — матеріальні залишки людської діяльності, що 

збереглися на поверхні землі, під землею або під водою і є об'єктом 

археологічних досліджень. Вони є речовими доказами, що висвітлюють минуле 

людського суспільства. Великим є їхнє значення для вивчення найдавнішого 

дописемного періоду людства як єдиних історичних джерелам. До головних 

пам'яток археології належать: місця поселення (стоянки, городища, селища) й 

окремі житла, господарські споруди, залишки фортець і міст, могильники й 

окремі поховання, надмогильні й культові споруди, скарби, знаряддя праці та 

інші давні вироби, малюнки й написи на скелях і окремих каменях тощо.  

Найдавніші пам’ятки в районі є Могильник висоцької культури в селі 

Гончарівка, на північній околиці села датується X-IX ст. до н.е. і Могильник 

висоцької культури у місті Золочів на території автопарку, VIII-VII ст. до н.е. 

Перше поселення було виявлено у селі Почапи між шосейною дорогою і 

річкою Белзець VIII-VII ст. до н.е., інше виявлене у місті Глиняни, урочище 

Замістя кін. ІІІ тис. до н.е, а також у селі Ремезівці, урочище Кути І-ІІ ст. ст. н.е. 

Виявлене поселення нашої ери в селі Вороняки, 3 км на південь від села І - 

поч. ІІІ ст. н.е. і давньоруські городища у селах Сасів і Гологори XI-XII ст. 

Городище типу "притулку", знайдене в селі Колтів, на лівому березі Західного 

Бугу XII-XIII ст. 
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Пам'ятка архітектури є одним із різновидів пам'яток культури, тобто 

високохудожнім архітектурним твором, збудований у минулі історичні періоди. 

До архітектурних пам’яток відносять: замки, палаци, культові споруди. 

Головну роль у туризмі району відіграють замки. У Золочеві відомими є 

замок 1634-1686рр., Бастіонні укріплення 1634-1636р.р., надбрамний корпус, 

1634-1163рр, палац 1634-1636,1872р.р., Китайський павільйон, 1634-1686р.р. У 

Поморянах є Замок-палац ХУІ-ХУІІ ст. 

На Золочівщині є велика кількість культових споруд. У селі Вижняни є 

найстарший Костел Святого Миколи, побудований у 1400-1651рр. Більшість 

церков у районі сягають ще 17 ст. Культові споруди, які досягають 1600 років: у 

Золочеві Церква Воскресіння Господнього 1624-1627р., у селі Білий Камінь - 

Костел Успіння Богородиці 1613р., у селі Махнівці – Церква і дзвіниця Святих 

Кузьми і Дем’яна 1697р., у смт. Поморяни – Церква і Дзвіниця Собору 

Пресвятої Богородиці 1690р., в селі Красносільці - Церква Воздвиження Чесного 

Хреста ХУІІ ст. 

Культові споруди, які побудовані з 1700 років: у Золочеві Церква Святого 

Миколи 1765р., Костел Вознесіння Господнього, 1731-1763р.р. і Корпус келій 

1731-1736р.р., Дерев’яні церкви у селі Бібщани, місті Глиняни, селах Коропець 

Красносільці, Мала Вільшанка, Підлисся, Плугів, Сасів, Чижів. 

Культові споруди 19-го століття, це: у Золочеві Дзвіниця церкви Святого 

Миколи, 1886р., Дзвіниця церкви Воскресіння Господнього ХІХст., у селі 

Митулин дерев’яні Церква Покрови Богородиці, 1863р. і Дзвіниця церкви 

Покрови Богородиці, 1863р. 

Наймолодшою культовую спорудою пам’ятником державного значення на 

Золочівщині є Дзвіниця церкви СвятогоМихаїла у селі Мала Вільшанка, 1925р. 

Пам’ятки місцевого значення поділяють на житлові будинки, каплиці, вїзні 

брама, садиби, палаци, адмінбудинки, церкви, дзвіниці, костели.  
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У місті Золочеві є шість таких житлових будинків, які побудовані у 18–19 

століттях, а також Каплиця, побудована у 19 столітті, в’їзна брама, 1833 р. і 

адмінбудинок, поч. ХХ ст.  

Церкви місцевого значення є у всіх селах, але вони є різні за віком, зокрема 

найстаршою церквою, початку 18 ст. є Церква Воскресіння Господнього у селі 

Стінка. Церков 18 століття залишилось небагато, вони є у селах Бортків, Зашків, 

Підгайчики, Підлипці, Погорільці, Тростянець, Трудовач, Чижів. Дещо більшою 

кількість церков 19-го століття. Це села Ремезівці, Боготин, , Гологори, Жуличі, 

Залісся, Зарваниця, Кривичі, Почапи, Скнилів, Торгів, Ясенівці місто Глиняни. 

Церкви 20-го століття, є у місті Глиняни, в селах Городилів, Княже, Поляни, 

Розваж, Сновичі, Шпиколоси, Ясенівці. Також у Золочівському районі є костел, 

який не перейменували у греко-католицьку церкву, це Костьол Святого 

Миколая, XVIIIст. у місті Глиняни.  

Окрасою району є збережений Придорожний пам`ятник – вежа, 1670 рр., у 

селі Гологори і Келії монастиря Василіанок 1843 р. в селі Словіта. 

Аналіз памяток місцевого значення показує, що найбільше збереглося 

церков. Всі ці церкви є «довгожителі» і головною їх проблемою є те, що вони 

деревяні. Якщо деревяні церкви, державного значення, оберігаються державою, 

то церкви місцевого значення знаходяться на обліку сільських рад і там не 

вистачає фінансів для забезпечення охорони таких об’єктів. Тому більшість з 

них знищується, або згоряє. Тому, необхідна більша увага держави та 

громадськості до цих культових споруд, бо вони є основою туризму у 

Золочівському району. 

Головними історико-культурними центрами району є Золочів, Глиняни, 

Гологори, Підлисся, Поморяни. 

Золочівський оборонний замок з Китайським і Великим палацами є 

унікальною пам'яткою архітектури першої половини XVII ст. і візитною 

карткою міста. Від давнини залишилася церква Святого Миколая на лінії 

колишніх оборонних валів, з кінця XVI ст., зі слідами оборонної архітектури, 
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старим хрестом біля храму. Василіянський монастир у Золочеві був закладений 

1569 року. Заслуговує уваги копія чудотворної ікони Підгорецької Божої Матері 

(XVIII ст.). У місті є некрополь — старий міський цвинтар, де, зокрема, можна 

знайти поховання кінця XVIII — початку XIX ст. Також є ще, Парафіяльний 

Вознесенський костел, Воскресенська церква, греко-каталицька церква 

Блаженного Миколая Чарнецького та синаґоґа 1724 року. 

Місто Глиняни - одне з найстаріших поселень Львівщини (перша письмова 

згадка про нього датується 1379 роком). З ХVIII століття Глиняни відомі як 

центр ткацького промислу - килимарства. Біля міста розташована відома 

пізньопалеолітична Глинянська стоянка. Серед пам’яток міста є: Костел Святого 

Духа XVII століття, Дерев'яна церква Успіння ПР. БОГОРОДИЦІ, де 

зберігається образ розп'яття кінця XV ст., Греко-католицька церква св. Миколая 

(1894), Православна церква Св. Анни. 

У Гологорах був оборонний замок з вежами, збудований у XV ст. Він не 

зберігся, але його залишки ще можна побачити в північно-східній частині села. 

На початку XX ст. у містечку був костел та два храми. Сьогодні залишились 

лише храми Св. Юрія і Пресвятої Трійці. 

У селі Підлиссі, що біля підніжжя Білої гори, створено музей-садибу 

уродженця села поета Маркіяна Шашкевича (1811-1843). А на Маркіяновій Білій 

горі до сотої річниці від дня його народження, встановлено великий залізний 

хрест, який у гарну погоду видно за десятки кілометрів.  

У містечку Поморяни теж є замок, який тут побудували ще у ХV столітті на 

місці дерев'яної фортеці, спорудженої в 1340-1350 рр. за наказом короля 

Казимира Великого. З давніх пам'яток у Поморянах збереглися дерев'яна церква 

кінця XVII ст. з інтер'єром, кам'яний мурований костел початку XVII ст.; 

мурована церква з інтер'єром кінця XIX ст., а також Василіанський монастир. 
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ПАРАГЕНЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ У ЛІСОВИХ МАСИВАХ 
(НА ПРИКЛАДІ СТАРОБЕРДЯНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА) 

Гришко С.В., асистент, 
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Університет імені Богдана Хмельницького 
gryshko245@gmail.com 

Старобердянське лісництво розташоване за 18 км на північний схід від 

міста Мелітополь і знаходиться між селами Новопилипівка і Вознесенка на 

березі річки Молочної. Лісництво закладене у 1846 році І.І. Корнісом, а у 

1859 році на його базі створене степове лісництво «Бердянське». У 1879 році 

лісорозведення продовжив П.М. Савицький, який за колекцію дерев у цьому 

лісництві одержав бронзову медаль Всесвітньої Паризької виставки. Разом із 

ним працював і Г.М. Висоцький – відомий ґрунтознавець, який вивчив вплив 

гідрокліматичних і ґрунтових умов на розвиток рослин лісу, а також вплив лісу 

на природне середовище та водний баланс ґрунтів [1]. На сучасному етапі 

Старобердянське лісництво входе до складу Мелітопольського держлісгоспу, 

який також включає Семенівське, Богатирське, Приазовське і Шелюгівське 

лісництва, базисний розплідник та цех переробки [4]. 

Старобердянське лісництво є одним з найбільш мальовничих кутків 

Мелітопольщини і вирізняється не тільки площею масивних насаджень деревно-

чагарникових видів (1132 га), але і їх універсальністю та екзотичністю. В його 

межах зростають черемха віргінська, софора японська, бундук дводомний, 

маклюра яблуконосна, бархат амурський, форзиція плакуча, айлант найвищий, 

гледичія звичайна, а також 14 різновидів верби. Тут мешкають лосі, косулі, 

білки, куниці, борсуки, кабани, зайці, лисиці. З птахів – сова вухаста, омелюхи, 

снігурі, жовтоголовий корольок – найменший птах нашої країни [2]. 

Старобердянський ліс у значній мірі відрізняється від інших лісових масивів 

степової зони: видовим складом рослин і тварин, ландшафтними умовами тощо. 

Відміни обумовлені його розташуванням: ліс знаходиться у пониззі, в заплаві 

долини річки Молочної. 
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Лісництво – це зелений оазис серед посушливого приазовського степу, в 

якому чітко прослідковується природне співіснування і взаємодія степу, лісу й 

природного водного об’єкта – річки Молочної. Старобердянське лісництво як 

антропогенний ландшафт не ізольований від навколишнього середовища: зразу 

після утворення він вступив в тісний взаємообмін речовиною і енергією з 

суміжними комплексами, утворивши з ним своєрідну парагенетичну систему. З 

одного боку, антропогенний ландшафт (як і природний) залежить від оточуючих 

комплексів, прямий вплив яких може бути досить значним. З іншого боку, 

антропогенні ландшафти самі впливають на суміжні комплекси, утворюючи 

умови зворотнього впливу. 

Функціональну парагенетичну систему в даному випадку утворюють ліс та 

прилеглі до нього ділянки поля (степу), річки, населеного пункту та 

автомагістралі. В результаті різних типів взаємодії змінюється мікроклімат 

(зменшується швидкість вітру, помітно знижується випаровування), 

співвідношення деревно-чагарникових і трав’яних видів, біорізноманіття, 

ландшафтні умови. Лісовий масив сприяє більш рівномірному розподілу і 

накопиченню снігу, в результаті чого знижується поверхневий стік та 

збільшується рівень ґрунтових вод, що так необхідно в умовах посушливого 

степу, збільшується вологість ґрунтів. Один з найактивніших елементів 

взаємодіючої системи лісу і поля це тваринний і рослинний світ. 

Спостерігається збагачення флори і фауни у порівнянні з безлісою місцевістю 

(трав’яниста злакова рослинність переходе у чагарниково-деревну, степові 

переважно маленькі гризуни змінюються ссавцями, збільшується кількість 

птахів). Тобто збільшується біорізноманіття і степ переходе у галявину з 

функціями лісостепу. 

Наступна взаємодіюча система це ліс та річка. Близьке співіснування лісу і 

річки сприяє закріпленню її берегів, що так необхідно в умовах ерозійних 

процесів на цій території, змінюється мікроклімат (зменшується випаровування, 



 

 

 

81 

підвищується вологість), збільшується біологічне різноманіття і підземний стік 

та як наслідок підіймається рівень ґрунтових вод. 

Ліс вступає у взаємозв’язки не тільки з природними, але й з 

антропогенними об’єктами, наприклад, населеним пунктом. Близьке 

розташування населеного пункту впливає практично на всі складові лісу, а саме: 

регулювання біологічного різноманіття (вирубка лісу, полювання тощо), 

використання лісу у рекреаційних і туристичних цілях, засмічення побутовими 

відходами. Лісовий масив у свою чергу теж здійснює вплив на населений пункт, 

але його дія менш помітна і носить позитивний характер. Вона виражається у 

зміні мікроклімату (зменшується швидкість вітру, помітно знижується 

випаровування), збільшенні біорізноманіття (з’являються нові види птахів і 

ссавців). Таким чином, таке співіснування лісу і населеного пункту носить більш 

позитивний характер для населеного пункту, ніж для лісу. 

Наступна взаємодіюча система це ліс↔автомагістраль. Безпосереднє 

співіснування лісу та автомагістралі має в своїй більшості негативні наслідки, 

ніж позитивні, тому що автомагістраль є екологічним бар’єром в природному 

середовищі і виступає перепоною для мешканців тваринного світу, але в той же 

час затримує танення снігу, збільшуючи цим підземний стік. Лісовий масив в 

свою чергу виступає повітряним бар’єром, тим самим зменшуючи швидкість 

вітру, а також сприяє покращенню естетичних функцій ландшафту. 

Таким чином, наявність парагенетичних взаємозв’язків призводить до 

необхідності вивчення лісокультурних ландшафтів не самих по собі, а в 

комплексі з оточуючим середовищем. Ці ж парагенетичні взаємозв’язки 

зобов’язують при проектуванні уважно і глибоко вивчати те природне 

середовище, на яке накладаються антропогенні комплекси. Необхідно, щоб 

новоутворені антропогенні комплекси найбільш раціонально і гармонійно 

вписувалися в же існуючі ландшафти. В цьому і є найважливіший принцип 

антропогенного ландшафтознавства – принцип природно-антропогенного 

сумісництва [3]. В даному випадку започаткування Старобердянського 
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лісництва у безлісому сухому степу досить раціональне, гармонійне і 

економічно вигідне рішення. Тисячагектарний масив лісу здійснив помітний 

вплив на місцевий клімат, постав захистом від несприятливих антропогенних 

процесів (водної і вітрової ерозії, пилових бур, зсувів ґрунту тощо), відновив і 

примножив біологічні та рекреаційно-туристичні ресурси території. 
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Напрямок фундаментально-прикладних досліджень кафедри фізичної 

географії і геології МДПУ імені Богдана Хмельницького пов’язаний з вивченням 

сучасних геолого-геоморфологічних процесів і динаміки схилів та узбережжя 

Азовського моря. На кафедрі упродовж 2010-2013 років виконується наукова 

тема «Динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного 
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узбережжя Азовського моря та їх екологічні наслідки» (робота зареєстрована в 

УкрНТІ за номером 0107U00144) за рахунок бюджетних видатків. 

Тема, що виконується, є початком цілеспрямованого комплексного 

дослідження геоструктур Приазов’я (зона розчленування Українського щита і 

Причорноморської западини) з точки зору оцінки типів техногенного впливу на 

них, що обумовлює відповідний ризик території. Напрями дослідження 

визначені важливими державними законодавчими актами, програмними 

документами (Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями 

державної політики України в області охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки тощо). 

Не дивлячись на великий і в цілому позитивний досвід проведення 

заходів по нормалізації геолого-геоморфологічних процесів, до теперішнього 

часу він не знайшов теоретичного узагальнення і обґрунтування, а на багатьох 

ділянках такі роботи і до тепер проводяться в рамках так званої боротьби зі 

зсувами, обвалами, суфозіями, ерозією тощо. 

До останнього часу в практиці переважало положення, при якому 

проводити різні заходи щодо ліквідації несприятливих геолого-

геоморфологічних процесів починали лише тоді, коли вони вже відбулися в 

результаті природного розвитку або господарської діяльності. У цих випадках 

часто потрібні значні зусилля для усунення наслідків руйнування. 

На території Північно-Західного Приазов’я тільки останніми роками 

відмічено багато випадків несприятливих явищ, які можна було попередити на 

різних стадіях (не допустити виникнення осередків руйнування або 

ліквідовувати їх у цей момент). До явищ з таким характером розвитку можна 

віднести і зсуви, що виявилися на узбережжі Азовського моря. Запобігання 

геолого-геоморфологічних процесів в одних місцях вимагало своєчасного 

регулювання стоку, в інших – усунення порушень сталого рівноважного 
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профілю схилу, в третіх – недопущення перевантажень, в четвертих – 

збереження рослинного покриву тощо. 

На сучасному етапі усвідомлено всіма, що оперативне вирішення 

завдань попередження несприятливих геолого-геоморфологічних процесів 

дозволяє значно знизити витрати на ліквідацію їх наслідків і подальші 

укріпні роботи. Штучні зміни (порушення) обстановки, що склалася, можуть 

повністю змінити картину їх розвитку. Незначні, на перший погляд, зміни 

рослинного покриву, умов поверхневого і підземного стоків, профілю схилів 

можуть призвести як до виникнення зсувів, обвалів, так і до припинення процесу 

руйнування, що почався. Проте прояви геолого-геоморфологічних процесів, які 

пов’язані з тектонікою і охоплюють значні маси матеріалу, вимагає іноді 

виконання великих об’ємів робіт, величезних витрат матеріальних і трудових 

ресурсів, деякі ж процеси взагалі не піддаються регулюванню сучасними 

технічними засобами при економічно виправданих витратах. 

Можливість і доцільність штучної дії на характер протікання геолого-

геоморфологічних процесів, їх регулювання, проведення укріпних заходів 

визначаються у зв’язку з потребами освоєння територій. Схеми захисту від 

несприятливих геолого-геоморфологічних процесів розробляються на основі 

комплексних досліджень, що передбачають всебічне вивчення ділянок, які 

підпадають під ці процеси, оцінку їх стійкості, обґрунтування рекультивації 

порушених земель і вироблення рекомендацій по використанню геологічних 

процесів в господарських цілях. Від повноти дослідження ділянок, які 

захищають, залежать технічна і економічна ефективність здійснюваних заходів. 

Економія на дослідженнях небезпечна крупними прорахунками. 

Генеральні схеми протизсувних заходів в Україні розроблені для узбережжя 

Азовського моря. Спеціальні схеми складаються для розвитку генеральних схем. 

Детальні (локальні) схеми захисту територій від руйнівного і катастрофічного 

прояву геолого-геоморфологічних процесів розробляються у складі проектів 

забудови територій, будівництва крупних промислових і цивільних об’єктів. 
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У кожному конкретному випадку при проектуванні і застосуванні укріпних 

заходів з метою регулювання геолого-геоморфологічних процесів треба враховувати 

такі основні положення: 

 стимулювання здатності схилів як природних систем до авторегуляції і 

самовідновлення динамічної рівноваги; 

 обліку циклічності, ритмічності і стадійності прояву процесів; 

 адекватності виконуваних заходів, характеру і масштабам прояву геолого-

геоморфологічних процесів; 

 комплексності проведення заходів і вибірковості дії окремих з них; 

 сумісності регулюючих і захисних заходів з інженерною підготовкою 

території, елементів захисних систем з елементами конструкцій будівель і споруд. 

У кожному конкретному випадку проектування укріпних заходів вимагає 

дослідження умов розвитку геолого-геоморфологічних процесів. При здійсненні 

укріпних заходів дуже важлива їх комплексність, спрямованість на усунення 

всіх чинників, що діють. Разом з вимогою комплексності захисних заходів 

необхідно також дотримуватися принципу вибірковості, який орієнтований 

насамперед на усунення основних чинників, що приводять до порушень 

(наприклад, при переважаючому впливі абразії виконується берегоукріплення, 

при переважному впливі ґрунтових вод – дренаж і т. д.). 

Роботи по зміцненню, впорядкуванню, інженерній підготовці територій 

повинні проектуватися і виконуватися спільно. Проведення протизсувних заходів 

на схилах у відриві від освоєння і впорядкування схилів часто не 

виправдовується. В більшості випадків для схилів узбережжя моря, долин 

рівнинних річок впорядкування території, впорядкування стоку, озеленення є 

вирішальними в підвищенні стійкості схилів, і навпаки, невпорядкованість, 

безгосподарність викликають руйнування схилів, знижують ефективність 

укріпних робіт. 
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Отже, сучасний досвід попередження руйнівних і катастрофічних проявів 

геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я на практиці 

зводиться до наступних положень: 

 аналіз геологічних, геоморфологічних, топографічних матеріалів, даних 

спостережень для виявлення порушених ділянок, які підпадають під дію 

ерозійних, гравітаційних, дефляційних та інших процесів, з можливістю 

руйнівного і катастрофічного прояву останніх; 

 встановлення сучасного стану досліджуваної території, спрямованості дії 

процесів, що викликають порушення сталої рівноваги, визначення небезпеки, 

пов’язаної з проявом несприятливих геолого-геоморфологічних процесів; 

 здійснення укріпних заходів в межах території, яка підпадає під дію 

несприятливих геолого-геоморфологічних процесів з метою запобігання 

руйнівного і катастрофічного прояву цих процесів; 

 усунення техногенних порушень, які можуть спричинити руйнування. 

 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕКРЕАЦІЙНИЙ ГЕОЕКОТОН» 

Денисик Б.Г., магістрант, географічний 
факультет  
Київський національний університет ім. 
Тараса Шевченка           Ipod30@rambler.ru 

Антропогенний геоекотон поняття загальне. Воно об’єднує всі натурально-

антропогенні й антропогенні геоекотони, що формуються і функціонують в 

результаті взаємодії різнорідних ландшафтних комплексів як у окремих класах 

антропогенних ландшафтів, так і між ландшафтними комплексами цих класів 

(рис. 1). Їх різноманіття та тісний взаємозв’язок і залежність від антропогенних 

ландшафтів дають можливість класифікувати антропогенні геоекотони. Польові 

дослідження антропогенних геоекотонів показують, що в процесі їх класифікації 

доцільним є використання схеми класифікації антропогенних ландшафтів. 
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Рис.1. Антропогенні геоекотони формуються в результаті взаємодії 

різнорідних середовищ: 

– в середині класів антропогенних ландшафтів 
 
      – між різними класами антропогенних ландшафтів 
 
    – між натуральними й антропогенними ландшафтами 
 

Рекреаційний геоекотон формується в результаті рекреаційної діяльності 

людей. Однак, не завжди рекреаційна або туристично-рекреаційна діяльність 

може призвести до формування й функціонування рекреаційного геоекотону. 
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Якщо в процесі рекреаційної діяльності сформувався рекреаційний 

ландшафтний комплекс і він взаємодіє з іншими – поступово зароджується і 

починає функціонувати й рекреаційний геоекотон. Якщо туристично-

рекреаційна діяльність не призводить до формування рекреаційного 

ландшафтного комплексу – не виникає й рекреаційний геоекотон. 

У процесі польових досліджень встановлено, що рекреаційні геоекотони 

формуються у трьох випадках: 

а) при взаємодії натурального й рекреаційного ландшафтних комплексів 

(рис. 2а). Цей геоекотон буде рекреаційним, а не натуральним тому, що 

«ініціатором» його формування є рекреаційна діяльність; Рис. 2а. Рекреаційний 

геоекотон сформований натуральним і рекреаційним ландшафтними 

комплексами–  натуральний (а) і рекреаційний (б) ландшафтні комплекси, 2 – 

зона їх контакту – рекреаційний геоекотон, 3 – лінія стиковки ландшафтних 

комплексів, 4 – межі геоекотону, 5 – межі суміжних ландшафтних комплексів.)  

при взаємодії рекреаційного з будь-яким іншим антропогенним (польовим, 

лісовим, селитебним тощо) ландшафтним комплексом (рис. 2б) 
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Рис.2б. Рекреаційний геоекотон сформований іншим антропогенним та 

рекреаційним ландшафтним комплексами 

Ландшафтні комплекси: 1 – рекреаційний, 2 – антропогенний, 3 – 

рекреаційний геоекотон, 4 – лінія контакту ландшафтних комплексів, 5 – межа 

геоекотону, 6 – межі: а) рекреаційного й б) іншого антропогенного 

ландшафтного комплексу.  

в) при взаємодії двох рекреаційних, але різноякісних (водного й лісового, 

лучного й лісового) ландшафтних комплексів (рис. 2в) 

Рис. 2в. Рекреаційний геоекотон сформований при взаємодії двох, але 

різнотипних рекреаційних ландшафтних комплексів. 

1 – різноманітні суміжні рекреаційні ландшафтні комплекси, 2 – 

рекреаційний геоектотон, 3 – лінія контакту різноманітних рекреаційних 

ландшафтних комплексів. Межі: 4 – рекреаційного геоекотону, 5 – рекреаційних 

ландшафтних комплексів. 

 Висновок. Під рекреаційним геоекотоном доцільно розуміти складні 

просторово-часові утвори, що формуються на контакті рекреаційних об’єктів 

і ландшафтних комплексів з середовищем. Рекреаційний геоекотон похідна 

структура результатів лише одного виду діяльності людей – рекреаційної. Це 

поняття значно вужче ніж антропогенний геоекотон. Як і загалом антропогенні, 

рекреаційні геоекотони можна формувати цілеспрямовано для задоволення 

необхідних рекреаційних потреб, або переривати їх функціонування при 

наявності негативних тенденцій розвитку. 

   1  

2  

3  

4  

5    



 

 

 

90 

 У майбутньому необхідно детальніше дослідити структуру рекреаційних 

геоекотонів, розробити їх типологію. Перспективними також будуть 

дослідження рекреаційних геоекотонів не як перехідних або контактних зон, а, 

можливо, як основного каркасу організації сучасних рекреаційних ландшафтів. 

Більше уваги необхідно звернути й на раціональне використання рекреаційних 

геоекотонів.  

 

ДОСЛІЖДЕННЯ МІКРООСЕРЕДКОВИХ ПРОЦЕСІВ  ЯК НОВИЙ 
НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА  

Денисик Г.І., д. геогр. н., професор,  
завідувач кафедри географії 
Вінницький  державний  педагогічний 
університет        ipod30@rambler.ru 

У сучасному ландшафтно і екологічно  і екологічно дестабілізованому 

середовищі аномально швидкими темпами відбувається зміна структурної 

організації геокомпонентів і ландшафтних комплексів та взаємозв’язків між 

ними. В результаті виникають нові феномени у їхній реакції на зовнішні, 

частіше антропогенні, впливи, що призводять до непередбачуваних трендів у 

розвитку навколишнього середовища [1,2,3,4,5]. У таких умовах широкого 

розвитку набувають мікроосередкові процеси. 

Мікроосередковіпроцеси не що інше, як первинний, зародковий прояв 

нових(ландшафтних,екосистемних,енергетичних,речовинних, інформаційних 

тощо) зв’язків, що формуються у ландшафтних комплексах. Активне вивчення 

мікроосередкових, особливо антропогенних, процесів розпочалося наприкінці 

ХХ ст., завдяки низки досліджень: в Росії під керівництвом В.С.Залетаєва [2,3,4] 

та Н.М.Новікової [5], співробітників Інституту водних проблем при РАСХ; в 

Україні на початку ХХІ ст. – Г.І.Денисик, Л.І.Стефанков, М.О.Шмагельська [1]. 

Ці та інші дослідження показали, що глобальні зміни природного середовища є 

сукупним результатом дії процесів різних масштабів, серед яких і 

мікроосередкові, інколи незначні, мало помітні, а тому не завжди, фіксовані. 
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Мікроосередки трансформацій у ландшафтній сфері, у випадку їх значної 

кількості, суттєво  впливають на стан ландшафтних комплексів, особливо біоти, 

і можуть визначити характер і напрям подальшого розвитку природних 

(натуральних і антропогенних) ландшафтів 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 формування екотонної структури замість зональної.  

В окремих випадках мікроосередкові ландшафти 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. Усе разом свідчить про те, що вивчення 

антропогенних мікроосередкових процесів є перспективним. З одного доку, 

вони розкривають причини і механізм 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. 

Наявність мікроосередків визначається при аналізі характеру мозаїчності 

рисунку просторової структури ландшафту досліджуваної території. Польові 

дослідження показують, що необхідно розрізняти натуральну, натурально-
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антропогенну й антропогенну мозаїчність. Натуральна мозаїчність структури 

ландшафту є його основною властивістю, яка відображає ступінь зрілості 

ландшафту, забезпечує його стійкість, функціонування без кризових ситуацій 

тощо. Прикладом натуральної мозаїчності у межах Подільського Побужжя є 

вільшняки, що включають до свого складу мілководдя, перезволожені ділянки, 

сплавники,ламані, осокові купини, пристовбурні мікропідвищення вільхи тощо. 

Усі ці елементи мозаїки об’єднанні між собою в єдиний ландшафтний комплекс 

– вільшняк. 

Натурально-антропогенна мозаїчність – явище вторинне, що часто на 

локальних ділянках викликає ускладнення структури ландшафтного комплексу. 

Як приклад, ускладнення просторової структури прибережних ландшафтів 

рівнинних річок під впливом підтоплення водосховищами. Тут формується 

екотонна система «вода-суша», де виділяється від трьох до п’яти  смуг 

трансформації ландшафтних комплексів. Ускладнення структури натурально-

антропогенної мозаїчності зумовлене антропогенним чинником, але в 

подальшому її формування й функціонування проходить за природними 

закономірностями. 

Антропогенна мозаїчність - зумовлена і розвивається під впливом 

антропогенного чинника. Вона може повністю відрізнятися від початкової, 

натуральної мозаїчності. Типовий приклад – кар'єрно-відвальний комплекс,  що 

формується при розробці корисних копалин. Тут створюється складна структура 

непритаманних для навколишнього середовища антропогенних ландшафтних 

комплексів. Коефіцієнт мозаїчності розробок корисних копалин у 2-3 і більше 

разів перевищує коефіцієнт попереднього натурального ландшафту.  

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 прилад, гідромеліорації будь-

якого напряму – зрошення чи осушення. Разом з тим, супутні їм явища, що 
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обов’язково виникають як наслідок цілеспрямованих змін, уже відносяться до 

категорії «несприятливих». За Н.М.Новіковою [5], 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 плющ мікроосередків, а лише 

підтримують їхнє функціонування; згасаючі – поступово втрачають притаманні 

їм властивості, що призводить до знищення мікроосередків; агресивні –процеси, 

що активно «само- розвиваються» 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 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 мікросередкові процеси (індикат) і 

визначити їхнє співвідношення з площею ландшафтного комплексу – урочища, 

місцевості чи регіону загалом. 

Отже, 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 
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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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Однією із найважливіших складових географо-краєзнавчої характеристики 

населення конкретної території є його національна (етнічна) структура, оскільки 

розселення національних (етнічних) груп визначає культурне (матеріальне і 

духовне) середовище регіону й окремих поселень. Географічне вивчення 

етнонаціональної сфери важливе тому, що конкретна територія (через 

сукупність своїх географічних умов) виступає своєрідним середовищем впливу 

як на окремі етнічні групи, так і на їх міжетнічні взаємодії, що в кінцевому 

підсумку визначає хід етнічних процесів: еволюційних і трансформаційних, 

об’єднавчих і роз’єднавчих. Актуальність етногеографічних досліджень 

зумовлена пізнанням етнокультурного різноманіття, проблемами збереження і 

примноження культурної самобутності народів. Строкатість етнічної структури 

населення регіону, через відмінності етнічних культур, що матеріалізовані 

цікавими об’єктами туристичної індустрії, мають значну туристичну 

атрактивність і сприяють розвитку етнічного туризму. 

Особливістю етногеографічного положення території Черкаської області є 

те, що це не окраїнна, а одна із небагатьох (шістьох) внутрішніх областей 

України, які не мають прямого виходу до державного кордону, а також етнічних 

мереж. Територія Черкаської області є однією з найбільш центральних 

українських земель і значно віддалена від інших етнічних земель. Проте етнічна 

структура населення області не однорідна і має певні територіальні відміни. За 

даними першого Всеукраїнського перепису населення у Черкаській області були 

зареєстровані представники 101 етносу, які об’єднані у 11 мовних сімей, 22 

мовні групи, 3 народи розмовляють на ізольованих  мовах. Індоєвропейська 

мовна сім’я представлена 34 народами 9 мовних груп: слов’янської (1381878 

осіб), германської (1971 особа), романської (1964 особи), вірменської (1749 

осіб), індо-арійської (1112 осіб), балтійської (257 осіб), іранської (167 осіб), 

грецької (123 особи), албанської (25 осіб); алтайська мовна сім’я включає 28 

народів 3 мовних груп: тюркської (2040 осіб), тунгусо-маньчжурської (15 осіб), 

монгольської (10 осіб); уральська мовна сім’я (13 народів) представлена 3 
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мовними групами: фінно-угорською (592 особи), прибалтійсько-фінською (5 

осіб) і самодійською (2 особи); 13 народів північно-кавказької мовної сім’ї 

об’єднані у 2 мовні групи: нахсько-дагестанську (195 осіб) і абхазо-адигейську 

(34 особи); 2 народи афразійської мовної сім’ї представляють 2 мовні групи: 

семітську (102 особи) і західно-семітську (64 особи); грузини (419 осіб) є 

представниками картвельської групи картвельської мовної сім’ї, в’єтнамці (17 

осіб) – в’єт-монгольської групи австроазіатської мовної сім’ї; сино-тібетська 

мовна сім’я представлена 2 народами китайської мовної групи (14 осіб); 2 

народи належать до чукотсько-камчатської мовної сім’ї (2 особи); ескімоси (4 

особи) входять до ескімосько-алеутської мовної сім’ї, а кети (2 особи) – до 

єнісейської мовної сім’ї. Представники 3 етносів (за лінгвістичною 

класифікацією народів) розмовляють ізольованими мовами – корейці (151 

особа), чуванці (12 осіб) і нівхи (3 особи). Ще 52 особи вказали свою 

приналежність до групи «інші національності» (за межами 132 названими під 

час перепису). Відносно значна кількість людей взагалі не вказала своєї 

національності (5332 особи, що становить 0,38 % населення області). 

Національну основу складають українці (93,05 %), їх частка у розрізі 19 

адміністративних районів перевищує 90 %: від 98,2 % (Монастирищенський 

район) до 92,0 % (Смілянський район); найменша частка українців у 

Черкаському районі (85,3 %), що пояснюється підвищеною питомою вагою 

національних меншин в обласному центрі.  

Найчисельніша національна меншина – росіяни, які становлять 5,40 % 

кількості населення. Вони є другою нацією в усіх адміністративних районах і 

містах області. 82,2 % росіян – міські жителі, тому їх частка у містах більша: в 

Черкасах – 13,2 %, в інших 5 містах обласного підпорядкування від 6,1 % 

(Умань) до 9,6 % (Канів), у містах районного значення – від 2,1 % (Жашків) до 

5,1 % (Чигирин). Серед сільського населення області росіяни становлять 2,1 %. 
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Другою національною меншиною є білоруси – 0,28 %, вони виступають 

третьою національно групою у 12 адміністративних районах, четвертою – в 7 

районах і п’ятою – в 1 районі. Майже 3/4 білорусів – міські жителі. 

Серед не слов’янських народів своєю чисельністю виділяються: вірмени – 

1749 осіб (вірменська мовна група), молдовани – 1617 осіб (романська група), 

євреї – 1484 особи (германська група), цигани – 1108 (індо-арійська група). 

Третьою етнічною групою (після українців і росіян) вірмени виступають у 4 

районах (Городищенському, Золотоніському, Тальнівському і Чорнобаївському), 

молдовани – у 2 (Катеринопільському і Шполянському), цигани – у 2 

(Жашківському і Чигиринському). 

3 національні групи нараховують від 500 до 1000 осіб: поляки – 729 (західні 

слов’яни), азербайджанці – 595 і татари – 537 (тюркської мовної групи); 

представники 5 народів, які належать до різних мовних груп трьох мовних сімей 

нараховують від 200 до 500 осіб: німці – 469 (германці), грузини – 419 

(картвельці), болгари – 384 (південні слов’яни), іспанці – 262 (романці), узбеки – 

212 (тюрки); 9 етнічних груп, чисельністю від 100 до 200 осіб, представляють 5 

мовних груп (чотирьох мовних сімей): тюркську (туркмени, чуваші, казахи), 

фінно-угорську (угорці, мордва), балтійську (литовці), грецьку (греки), 

семітську (араби) і 1 ізольовану мовну – корейці. Ще 11 етнічних груп 

нараховують понад 50 осіб (латиші, таджики, башкири, гагаузи, румуни, естонці, 

ассирійці, даргінці, удмурти, осетини, чеченці) і належать до 7 мовних груп: 

балтійської, іранської, тюркської, романської, фінно-угорської, західно-

семітської, нахсько-дагестанської; 7 народів чотирьох мовних сімей (уральської, 

північно-кавказької, алтайської, індоєвропейської) мають чисельність 26-50 осіб 

(карели, лезгини, киргизи, марійці, комі, чехи, фінни); 8 етнічних груп 

нараховують від 11 до 25 осіб, 10 груп – від 6 до 10 осіб, а представники 41 

народу – від 1 до 5 осіб. За рівнем етнічної однорідності населення [для 

визначення рівня етнічної строкатості населення регіону використано індекс 

етнічної різноманітності (Ер), який залежить від кількості етносів, 
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чисельності кожного з них у регіоні та рівня їх генетичної спорідненості 

(Джаман В.О., 2006)] Черкаська область (із показником Ер = 0,133) посідає 

дев’яте місце серед 25 регіонів України.   Населення 15 адміністративних 

районів Черкаської області за рівнем етнічної різноманітності характеризується 

як «майже моноетнічне» із показником Ер < 0,100: від 0,036 

(Монастирищенський район) до 0,097 (Чигиринський район). Тільки 5 районів, у 

яких районними центрами виступають найбільші міста області – міста обласного 

підпорядкування, за величиною Ер є «перехідними»: від 0,107 (Золотоніський 

район) до 0,267 (Черкаський район). Рівень урбанізованості районів корелюється 

із величиною індексу етнічної різноманітності населення з коефіцієнтом 

рангової кореляції К = +0,753, а власне Ер міського населення (0,196) є більшим 

від Ер сільського населення (0,055) у 3,6 рази. Тому рівень урбанізованості 

території визначає ступінь етнічної різноманітності населення. 

На етнічну різноманітність впливає величина людності міст: 1) у великому 

місті (Черкасах) перепис населення зафіксував представників 88 народів (ще 33 

особи ідентифікували себе до групи «інші національності», 4754 особи не 

вказали своєї національності); 2) у середніх містах (Умань і Сміла) 

зареєстровано, відповідно, представників 51 і 55 етносів (3 особи назвали інші 

національності і 209 осіб – не вказали національності); 3) у малих містах із 

людністю 27-28 тис. осіб (Золотоноша і Канів) проживає по 40 етносів (1 особа 

належить до групи «інших», а 15 – не вказали); 4) у малих містах із 19-20 тис. 

мешканців (Ватутіне, Звенигородка, Шпола) – 28-32 народи (1 – «інші», 1 – «не 

вказали»); 5) у малих містах із 15 тис. жителів (Жашків, Городище, Кам’янка) – 

24 – 25 етносів; 6) у найменшому місті області – Монастирище (9 тис. осіб) – 20 

етносів ( 2 особи – не вказали національність). Кореляція між людністю міст і 

кількістю етносів дуже велика – К =  +0,899. Отже, міста «приваблюють» до 

себе етнічні  меншини, є центрами їх локалізації, виступають поліетнічними 

поселеннями і потенційними центрами етнічного туризму. 
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НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЯК БАЗА РОЗВИТКУ 
ЕТНОТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Джаман Я.В., 
Чернівецький національний університет 
 імені Юрія Федьковича    ydzhaman@mail.ru 

Одним із видів пізнавального туризму, що інтенсивно розвивається,  

є етнотуризм, оскільки духовна і матеріальна культура кожного народу 

(незалежно від його розмірів) – унікальне надбання усього людства. Відмінності 

етнічних культур проявляються за найрізноманітнішими ознаками: одягом, 

житлом, побутом, архітектурними особливостями споруд, мовою, піснями, 

танцями, обрядами, звичаями, психологією, релігією, менталітетом, розміром 

сім’ї, рівнем освіти, продуктами харчування і національною кухнею, культурою 

землеробства і особливостями ведення особистого господарства, рівнем 

урбанізованості, промислового та економічного розвитку тощо. 

Потенційно найпривабливішими регіонами і центрами для розвитку 

етнотуризму виступають етноконтактні поліетнічні території, на яких постійно 

проживають у значній кількості представники декількох (чи багатьох) народів. 

Яскравим прикладом етноконтактності й поліетнічності є територія 

Чернівецької області. По-перше, тут дотикаються три етнічні землі: українська, 

румунська й молдавська; наявне взаємоперекриття етнічних територій  

і утворення етноконтактних зон. По-друге, область займає територію двох 

історико-географічних країв: Північної Буковини і Північної Бессарабії,  

а на південному заході – частину історико-етнографічної області Гуцульщини, 

що входять до українських етнічних земель, та невелику частину румунської 

етнічної території (Дорогойщини). По-третє, у межах прикордонних територій 

Румунії та Молдови є українські етнічні землі з компактним проживанням 

українців. По-четверте, Чернівецька область межує з українськими етнічними 

історико-географічними краями – Галичиною і Поділлям та історико-

етнографічними областями – Покуттям і Гуцульщиною. Сусідство з етнічними 

землями, історико-географічними краями та історико-етнографічними 
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областями відображається впливом етнічної та етнографічної культури на 

населення Чернівецької області. 

Специфіка етнографічного положення Чернівецької області та міграційні 

процеси визначили поліетнічну структуру населення. За даними 

Всеукраїнського перепису населення в Чернівецькій області проживають 

представники 76 народів, що об’єднуються в 17 мовних груп 6 мовних сімей  

(2 народи належать до групи ізольованих мов, що не об’єднані у мовні групи  

й сім’ї). Національну основу населення складають українці – 75%; значну частку 

становлять два сусідні народи: румуни – 12,5% і молдовани – 7,3%; відносно 

велику питому вагу займають росіяни – 4,1%; серед інших національних 

меншин найчисельніші: поляки, білоруси, євреї, німці, азербайджанці, вірмени, 

болгари, татари, грузини, латиші (понад 100 осіб),  

15 етнічних груп нараховують від 26 до 100 осіб, ще 15 народів від 6 до 25 осіб, 

а представники 32 народів – до 5 осіб. Така етнічна різноманітність створює 

багатогранну та строкату культурну самобутність населення краю. 

Серед кількісних показників, що відображають рівень поліетнічності 

населення регіону, є індекс етнічної різноманітності (Ер). Для Чернівецької 

області Ер=0,435 і характеризує населення як поліетнічне. Місто Чернівці  

та 3 адміністративні райони (Глибоцький, Новоселицький і Сторожинецький) 

характеризуються поліетнічною структурою населення і виступають 

найпривабливішими для туристів. За етнічною структурою в Глибоцькому 

районі в 17 населених пунктах (із 38) переважають українці, у 18 – румуни,  

у 2 – молдовани, у 1 – росіяни. Із 43 населених пунктів Новоселицького району: 

молдовани є переважаючою нацією у 26 поселеннях, українці – у 15, румуни –  

у 2. У Сторожинецькому районі українці чисельно переважають у 29 населених 

пунктах (із 40), румуни – в 10, поляки – в 1. 

Для населених пунктів притаманне спільне проживання в одному поселенні 

декількох етнічних спільностей, що за величиною Ер характеризує їх як 
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поліетнічні : 6 – у Глибоцькому та по 7 – у Новоселицькому і Сторожинецькому 

районах. 

 

Changes of hydrographic network in Tarnobrzeg Plain in XX century saved on 
archival maps 

Witold Jucha 
Institute of Geography, Pedagogic  
University of Kraków, Poland 
witold.jucha@gmail.com 

Interdependence between human economic activity and natural environment is 
nowadays the main scientific and application problem of geography and ecology. The 
subject of this research was mutual relations between human’s changes in drainage 
network on study area and side effects of these changes: decrease of wetland areas, 
periodic water deficiency in the area. 

Tarnobrzeg Plain is a part of Sandomierz Basin, bordered by Vistula and San 
valleys and Kolbuszowa Plateau. Since XIX century has been marked impact of 
economics activities upon hydrographic conditions of his area (Wilgat, Kowalska 
1975). Drainage works in XX century has been caused big increase of drainage 
network and big decrease of wetland areas of this territory (Kędzior 1929, Pietrucień 
1993). 

The aim of this presentation is showing of changes in hydrographic network of 
Tarnobrzeg Plain saved on archival maps from different periods of time. All 
hydrologic elements from archival materials were subjects of this study. 

First map analysed was Austrian Spezialkarte (“special map”) from 1914. This 
map was used as point of reference. Next maps used in study were map published by 
Wojskowy Instytut Geograficzny (polish Army Geographic Institute) (1936) and 
Topographic Map of Poland (1975) published by GUGIK (Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii – national geodhetic and cartographic bureau). All maps were calibrated in 
GIS program and vectorized. Entrance data was processed and submitted into raster 
analysis. Results were shown by chorochromatic method on the maps. 

Differences between particular periods of time are caused not only by human 
and natural changes of hydrographic elements in environment. They are also 
dependent on construction and content of entrance materials. Maps were made in 
different mathematical bases (projection, scale, generalization). For example: First 
map is in scale 1:75 000, second map is in 1:100 000, third map is in scale 1:50 000. 
Cartographers used different guidelines and definitions of hydrographic and 
topographic elements. First map is made in black and white so is difficult to 
interpretation and vectorization. But this is the only way to observe spatial changes in 
environment. 
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GIS technology is useful to many applications, in them comparison of data from 
many sources, like archival maps. Because of differences in maps the data are mainly 
visual compared. Precise statistical comparison has the big margin of error. 

Wetland areas were declined into 20% of its first measurement from Austrian 
map. The drainage network in this period of time has increased more than two times. 
There are established new streams and water reservoirs (mostly fish ponds). 

On research area was placed a big opencast mine of sulfur near Tarnobrzeg 
(Pawłowski et al. 1985). The mining in Tarnobrzeg industrial area is the biggest 
individual change in environment caused by human economic activity on this territory. 
Nowadays the main area of former mine is flooded by water reservoir called Zalew 
Machowski. 

New elements of drainage network served a purpose of collective farming or 
drain opencast mine. After 1990 collective farms have had been abandoned. 
Nowadays a part of drainage channels is formed and wetland areas are gradually 
returning into old places. This and next changes are discovered by remote sensing – 
new cartographical tool in research of geographical environment. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ЗЕМЛЕРОБСТВА  
В УКРАЇНІ ДО ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО СТАНУ  

Добровольска Н.В., аспірантка,  
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна 
e-mail: natalie-d@mail.ru 

Поява землеробства прискорила соціально-економічний розвиток і прогрес 

суспільства, інтенсифікувавши процеси природокористування, а також 

спричинила виникнення нової форми господарювання, яка призвела до глибоких 
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змін первинних ландшафтів, деградації та виснаження земель. По мірі розвитку 

землеробства удосконалювалися методи, способи та технології виробництва 

продукції рослинництва, використання землі та відтворення родючості ґрунтів.   

З 80-х років ХХ ст. століття в Україні застосовуються індустріальні методи 

ведення сільського господарства, які забезпечили значне зростання виробництва 

сільськогосподарської продукції. Хоча регіональні системи землеробства (СЗ) 

розробляються переважно за агроландшафтним підходом, на сьогодні 

екологічний стан орних земель свідчить про недосконалість  впроваджених СЗ, 

які спричиняють надмірне забруднення, виснаження, зниження родючості 

ґрунтів. Значні прощі орних земель розташовуються на схилових землях, що 

призводить до посилення ерозії ґрунтів. Площа еродованої ріллі в Україні 

щорічно збільшується на 90–100 тис. га, при цьому втрачається до 20 млн. т 

гумусу [1]. Недосконалість та застарілість агротехніки призводить до зниження 

родючості ґрунтів через їхнє переущільнення, втрати грудкувато-зернистої 

структури, водопроникності, окрім того сільськогосподарські угіддя 

перенасичені пестицидами та іншими хімікатами.  

На сьогодні в Україні існують також інші проблеми, що заважають 

переходу землеробства до екологічно збалансованого стану, серед яких можна 

виокремити наступні: високий ступінь розораності сільськогосподарських угідь; 

нераціональна організація сільськогосподарських угідь, перевантаження їх 

інтенсивними культурами; недостатня кількість внесення органічних добрив, 

незбалансованість і порушення технології внесення мінеральних добрив; 

недостатня питома маса багаторічних трав як фактора поновлення ґрунтової 

родючості тощо. 

Беручи до уваги перелічені проблеми, одним з найважливіших напрямів 

наукового пошуку в землеробстві є розробка заходів з відтворення ґрунтової 

родючості без втрати продуктивності виробництва якісної продукції. Наукові 

розробки в галузі землеробства повинні передувати впровадженню нових 

прийомів обробітку ґрунту, ґрунтозахисних систем землеробства в різних 
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регіонах країни. Завданням сучасного землеробства в рамках концепції сталого 

розвитку є надання існуючим системам землеробства суворо збалансованого 

характеру управління наявними ресурсами, в першу чергу земельними.  

Зростаюча екологічна загроза внаслідок інтенсивного ведення землеробства 

в європейських країнах сприяла пошуку альтернативних СЗ, які краще 

відповідали б життєвим інтересам суспільства. У своїх попередніх дослідженнях 

під такою науково обґрунтованою альтернативною СЗ нами було запропоновано 

розглядати екологічно збалансоване землеробство (ЕЗЗ), під яким ми розуміємо 

інтенсивне, високопродуктивне, стійке, ґрунтозахисне, екологічно безпечне і 

економічно ефективне виробництво, здатне забезпечити прогресивне зростання 

високоякісної продукції, з обмеженням застосування синтезованих хімічним 

шляхом добрив, пестицидів і фармпрепаратів [2, 3].   

Ефективне використання земельних ресурсів потребує застосування 

повного спектру організаційних та агромеліоративних заходів з попередження 

процесів деградації ґрунтів, збереження і відновлення їх родючості та організації 

раціонального використання земельних ресурсів як основи для подальшого 

ведення ЕЗЗ [1, 4], серед яких необхідно виокремити наступні:  

• організація ландшафтного методу господарювання, при якому досягається 

найкращий виробничий, економічний та природоохоронний ефект (створення 

агроландшафтів зі збалансованими складовими – площею сільгоспугідь, ріллею, 

луками, пасовищами, сіножатями, багаторічними плодово-ягідними 

насадженнями, лісами, лісосмугами, водними джерелами тощо); 

• підвищення родючості ґрунтів завдяки раціональному використанню 

місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів та удосконаленню агротехнологій; 

• припинення втрат гумусу шляхом скорочення ерозії, дефляції, закислення, 

забруднення та інших деградаційних процесів; 

• збільшення норм внесення органічних добрив шляхом повернення в ґрунт 

до 70% біомаси вирощуваних рослин; 
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• організація диференційованого навантаження сільськогосподарськими 

культурами різних технологічних груп земель; 

• перехід до технології мінімізації обробітку ґрунту. 

Висновки. На сьогодні в землеробстві України існує перелік проблем, що 

гальмують його перехід від інтенсивного до екологічно збалансованого. 

Запропоновані найважливіші організаційні та агромеліоративні заходи, що 

стануть основою для подальшого становлення ЕЗЗ в Україні. Науково 

обґрунтована розробка ЕЗЗ повинна вирішити існуючі проблеми 

сільськогосподарського виробництва екологічного та економічного характеру.  
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ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Дубенюк А.А, магістрантка кафедри географії  
спеціальності «географія і екологія» Вінницький державний  
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського      
nastia-dubenyk@mail.ru 

Туристична діяльність має серйозний вплив на економіку країни. У зв'язку з 

цим її значення зростає. Інтенсивний розвиток туристичної галузі, а також 

приріст добробуту жителів країни та її економіки в цілому дозволили зробити 

розвиток туризму одним з пріоритетних напрямів.  

Одним із способів отримати реальні переваги на ринку, а також покращити 

популярність території у  туристів є створення такого територіально-галузевого 

об'єднання, як туристичний кластер. 

Туристичний кластер у перекладі з англійської означає «гроно», «група», 

«скупчення» і являє собою концентрацію на певній території підприємств 

індустрії туризму, які взаємодіють між собою з метою створення туристичного 

продукту. 

В структурі туристичного кластеру доцільно виділяти чотири основних 

сектори: 

– сектор виробництва туристичних послуг; 

– сервісний сектор; 

– допоміжний сектор; 

– сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру [1, с.101]. 

Сектор виробництва туристичних послуг об’єднує підприємства, які 

безпосередньо створюють туристичний продукт. Перш за все, це туроператори 

та турагенти. Сюди відносять установи індустрії гостинності (заклади 

розміщення, харчування), компанії, які забезпечують перевезення туристів 

(залізниці, авіакомпанії тощо), заклади з організації дозвілля туристів (музеї, 

театри і т.д.; заклади розваг; природоохоронні установи – заказники, національні 

природні парки тощо).  
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Сервісний сектор включає навчальні заклади туристичного профілю, 

страхові компанії тощо. Ці підприємства надають освітні, фінансові, страхові 

послуги іншим компаніям кластеру.  

Допоміжний сектор складається з трьох головних елементів: підприємств з 

виробництва товарів туристичного призначення, сувенірів тощо; поліграфічних 

та картографічних організацій, телерадіокомпаній; органів державної влади, 

регіональних установ з туризму. Останній сектор пов’язує між собою інші 

сектори, забезпечуючи їх взаємодію та спільну діяльність. Але варто зазначити, 

що така структура туристичного кластеру не є сталою, тому що склад учасників 

може розширюватися.  

В Україні проблемами кластерізації починають займаютися такі 

дослідницькі організації: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства 

економіки, Науково-дослідні інститути ( Національний інститут стратегічних 

досліджень) та інші. 

Протягом останніх десятиріч у зарубіжній та вітчизняній науковій 

літературі все більше уваги приділяється вивченню кластерів як особливих 

територіальних об’єднань та нових форм організації виробництва. Суттєвий 

вклад у розвиток концепції кластеризації внесли роботи М. Портера, М. 

Енрайта, М.Фельдмана, Дж. Хертога, М. Стейнера, В. Прайса, Е. Бергмана, Б. 

Гаррета, С.Девіса, Д. Джереффі, М. Кастельса, П. Кругмана, К. Моргана, Е. 

Менсфільда, Б.Харрісона. 

Дослідженню проблем, які виникають при формуванні та функціонуванні 

кластерів, присвячено численні праці вітчизняних науковців, зокрема, 

Ю. М. Бажала, П. Ю. Буряка, М. П. Войнаренко, С. В. Мочерного, А. О. Прочан, 

С. І. Соколенка, та ін. Можливості діяльності кластерних утворень у 

рекреаційно-туристичній сфері розкриті у працях Ю. Г. Дробенко, 

О. В. Мельник, І. Ю. Швеця та інших України. Однак у дослідженнях 

вітчизняних вчених існує ряд невирішених питань, що потребують подальших 

комплексних досліджень. Зокрема, не розглядається можливість використання 
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кластерної моделі для згрупування галузей економіки України навколо 

туристичної індустрії.  

На території  України створення туристичних кластерів було започатковано 

на Хмельниччині у 1998р., в результаті  чого у 2001 р. народжується  

туристичний кластер «Кам’янець». 

Кількість кластерів в Україні наразі збільшується повільно, незважаючи на 

зростаючий інтерес до нових виробничих систем та пошуку шляхів підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а також здійснену низку 

заходів, спрямованих на підвищення конкурентомпоможності України, її 

окремих регіонів та сфер економічної діяльності. Сьогодні кластерні системи в 

Україні не є розвиненою формою внутрішньогалузевого і міжгалузевого 

співробітництва зацікавлених суб`єктів. Адже наразі існують досить недосконалі 

умови для позитивної взаємодії суб'єктів господарювання [2]. 

Формування кластерів на певній території зумовлено наявністю переваг у 

підвищенні продуктивності за рахунок зниження витрат, пов`язаних з поділом і 

комбінуванням ринкових відносин, покращення обміну інформацією, а також 

тим, що місцеві організаціїї з більшою готовністю реагують на спеціалізовані 

потреби кластера. Недолік полягає в гостро відчутному конкурентному тиску з 

боку аналогічних фірм при організації кооперативних форм взаємодії [3]. 

Таким чином, активна кластеризація туризму в Україні дозволяє даній 

галузі вийти на відчутно новий рівень. Це привалює  до нашої держави  більшу 

кількість перспективних туристів із інших країн, що дозволяє туристичній галузі 

бути конкурентоздатною віхою економіки України. 
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РОЛЬ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Запорожець Л.М.,  викладач 
Уманський державний педагогічний 
 університетуімені Павла Тичини 

Вибір майбутньої професії - це серйозний крок, який випускники роблять 

на підставі інформації отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з 

профілюючих предметів та власних природних здібностей. Вступ до вищого 

навчального закладу є для них важливим життєвим проектом, над яким майбутні 

абітурієнти працюють разом з вчителями.                          

Завдання вчителів: виявлення задатків підлітків та надання їм інформації 

про оптимальну для їх розвитку діяльність та професію; організація роботи 

гуртків, у яких можна поглибити і розвинути свої можливості, підготуватися до 

вступних іспитів; стимулювання участі у предметних олімпіадах і конкурсах 

МАН, міжнародних освітніх проектах для школярів; організація та проведення 

позакласних заходів щодо можливостей працевлаштування з використанням 

новітніх розробок у різних галузях науки.  

Ефективна профорієнтаційна робота – робота, яка здійснюється за 

допомогою  ключових методів. Методи профорієнтації – це способи колективної 

діяльності вчителя й учнів, що зумовлюють обов’язкове досягнення мети – 

підготовку школярів до «усвідомленого та обґрунтованого професійного 

самовизначення. При виборі методів профорієнтаційної роботи повинні 

враховуватися особливості її змісту та методики проведення на різних вікових 

етапах навчальної діяльності учнів, час, відведений на реалізацію 

профорієнтації, вікові особливості розвитку учнів, рівень їхніх здібностей, 
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освіченості, вихованості, матеріально-технічна база навчального закладу, 

теоретико-практична та методична підготовка вчителя. 

Загалом методи поділяються на пояснювально-ілюстративні (бесіда, 

розповідь, пояснення, лекція, демонстрація), інформаційно 

пошукові (проблемний виклад, евристичні бесіди, спостереження, робота з 

літературою), активні (ділові ігри, ігри-вправи, контекстне навчання, «мозковий 

штурм», тематичні дискусії, ситуативні задачі, змагання).  

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу 

методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних 

педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку 

- чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, які 

можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються 

навчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється на 

уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб 

спонукання, стимулювання до навчальної діяльності. 

У процесі гри освоюються правила поведінки та ролі в них соціальних 

груп класу, що переносяться потім у «велике життя»; розглядаються можливості 

самих груп, колективів, аналогів підприємств, фірм, різних типів економічних і 

соціальних інститутів у мініатюрі; здобуваються навички спільної колективної 

діяльності, відпрацьовуються індивідуальні характеристики учнів, необхідні для 

досягнення поставлених ігрових цілей;  накопичуються культурні традиції, 

привнесені у гру учасниками, учителями, притягнутими додатковими засобами: 

наочним приладдям, підручниками, комп'ютерними технологіями. 

За дидактичною метою ігри поділяються на актуалізуючі, формуючі, 

узагальнювальні, тренінгові, контрольно-корекційні. За характером 

педагогічного процесу — пізнавальні, виховні, розвивальні, репродуктивні, 

продуктивні, творчі, діагностичні, профорієнтаційні тощо. За формою взаємодії 

учасників — індивідуальні, групові, змагальні, компромісні, конфліктні. За 

рівнем проблемності — проблемні, непроблемні.  
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Гра – школа професійного та сімейного життя, школа людських відносин. 

Але від звичайної  школи вона  відрізняється тим, що людина, навчаючись у ході 

гри, і не підозрює про те, що чомусь вчиться. У грі немає джерела знань, що 

пізнається легко, немає учнів. Процес навчання розвивається мовою дій, учаться 

й учать усі учасники гри в результаті активних контактів один з одним. Ігрове 

навчання ненав'язливе. Гра здебільшого добровільна й бажана.  

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, сполучення 

елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння вчителем 

функцій педагогічних ігор. 

У старших класах сюжет гри повинен бути наближений до реальності, але 

в той же час зберігати емоційно-привабливі ігрові риси. Досить  важливим є 

єдність сюжету, який пов’язує застосування навчальної гри по матеріалам 8-го 

класу, з грою, що побудована на матеріалах 9-го класу. Оскільки місце дії 

навчальної гри в кожному з цих курсів займає всю територію України. 

Проблеми взаємодії людини і природи змикаються з економічними та 

соціальними проблемами нашої країни.  

Навчально-ігрове дослідження в більшій мірі зосереджується на окремих 

проблемах та шляхах їх вирішення, розглядаючи природні характеристики, 

економічні процеси та соціальні ситуації в комплексі. 

 Етап ігрової технології навчання, який використовується при вивченні 

географії у 9-му класі, зберігаючи риси сюжетно-рольової гри являється вже 

імітаційною діловою грою, роботою дослідницьких груп. При цьому майже всі 

підготовчі дії до початку імітаційної гри, учитель здійснює разом з учнями. 

Дослідження, які проводять школярі в межах гри, завершуються висновками, що 

мають реальне практичне значення. Суттєво змінюється набір ігрових ролей, 

розподіл яких між учнями враховує орієнтацію на майбутню професійну 

діяльність. 

Ігрові методи доречно використовувати у процесі професійного 

орієнтування  школярів оскільки вони мають значну популярність та спрямовані 



 

 

 

112 

на розкриття і вдосконалення пізнавальних здібностей учнів, усвідомлення і 

закріплення (у ненав’язливій, цікавій для дітей формі) матеріалу 

профорієнтаційного спрямування та його перспективне практичне застосування. 

Використання імітаційного моделювання як одного з поширених та 

активних методів профорієнтаційної роботи зацікавлює учнів у першу чергу 

підвищенням їхнього інтересу до вирішення свого майбутнього, стимулює їх до 

самовизначення, створює необхідні для учнів умови максимального наближення 

до різних виробничих процесів і ситуацій, сприяє формуванню в них власного 

майбутнього професійного вибору, а ділова гра як форма імітаційного прийняття 

молоддю рішень дає змогу реалізовувати відповідні до ситуації ролі 

(індивідуальні чи групові) за придуманими чи реальними правилами та 

сценаріями у штучно створених ситуаціях шляхом їхнього «виконання». 

Ділова гра профорієнтаційного напряму є методом підготовки та адаптації 

до трудової діяльності, налагодження соціальних зв’язків, методом активного 

навчання, що сприяє теоретичній та практичній підготовці фахівця, побудові 

реальної дійсності, досягнення конкретних завдань. 
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ПЕРЕДУМОВИФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ 
СИСТЕМ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО СІРКОНОСНОГО БАСЕЙНУ 

Іванов Є. А., докторант, к. геогр. наук, 
Клюйник В. В., викладач, завідувач 
лабораторією, Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
e-mail: eugen_ivanov@email.ua 

У районах розроблення самородної сірки формуються 

гірничопромисловіландшафти, які є складними природно-господарськими 

системами, особливістю яких є складність їхнього подальшого господарського 

використання на сучасномупостмайнінговому етапі розвитку. Такі постмайнінгові 

ландшафтні системи привернули увагу науковців, головною метою досліджень 

яких є встановлення закономірностей формування водного середовища та 

відновлення ґрунтового і рослинного покриву на окремих елементах ландшафтних 

систем та їх придатності для господарського використання чи рекреації. Напрям 

та інтенсивність цих процесів на сучасному етапі зумовлена передумовами, 

сформованими за часів активного видобування і збагачування самородної 

сірки.Коротко розглянемо особливості антропогенної трансформації 

гірничопромислових ландшафтних системПередкарпатського сірконосного 

басейну. 

Екологічні наслідки експлуатації родовищ самородної сірки спостерігали вже 

на етапігеолого-розвідувальних робіт і підготовки до експлуатації родовищ 

корисних копалин. Перш за все, відбуваються зміни у системі розселення регіону 

майбутніх гірничих робіт. Так, у районі Яворівського ДГХП “Сірка” поступово 

відбулося повне (с. Вільшаниця) або часткове відселення низки сіл і хуторів, а 

для працівників сірчаного комбінату збудоване м. Новояворівськ (28,8 тис. осіб). 

У процесі розбудови підприємства зникли дороги, лісові масиви, стави та інші 

господарські об’єкти. 

У процесі експлуатації сірчаних родовищ відкритим (кар’єрним) способом 

відбувалися докорінні зміни природного середовища, які носили незворотній 

характер. Кар’єрне розроблення родовищ сірки використовували у випадку 
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неглибокого залягання сірчаних руд. Експлуатація сірчаних карʼєрів пов’язана із 

вилученням та переміщенням значних обсягів гірських порід: пісків, глин, 

вапняків, гіпсів й ангідритів, а також зміною гідродинамічного режиму єдиного 

для них водоносного горизонту сильномінералізованих вод із високим вмістом 

сірководню (до 50 мг/дм3). Сірчані кар’єри займали значні площі: Яворівський 

(932 га), Подорожненський (420 га) і Роздільський (263 га). Об’єми порушеного 

простору сягали 200–280 млн. м3, а глибина кар’єрних виїмок – 70–110 м. 

До інших екологічних наслідків розроблення покладів самородної сірки та 

трансформації природно-господарських систем належать: відведення земельних 

угідь під зовнішні відвали, гідровідвали, відстійники, хвосто- і водосховища; 

зміна гідрографічної мережі та гідрохімічного режиму поверхневих і підземних 

вод; прояв небезпечних екзогенних процесів (зсувних, карстових, абразійних 

тощо) та утворення загрози для населення, житлових та інженерних споруд, 

природного середовища. У зв’язку з цим суттєві зміни відбулися у структурі 

землекористування районів розроблення самородної сірки. 

Під час експлуатації сірчаних родовищ закритим (свердловинним) 

методомвидобувними свердловинами до пластів сірки закачували нагріту до 

165 ˚С воду. Вона розплавляла сірчану руду, а виплавлена сірка відкачувалася на 

поверхню. Гаряча вода після віддачі тепла поверталася на поверхню (відкритий 

цикл) або повторно подавалася для виплавляння сірки (замкнутий цикл). При 

експлуатації родовищ із відкритим циклом до 60 % 

сильномінералізованоготеплоносія викачували на поверхню, охолоджували й 

відправляли для очищення від сірководню. Така технологія є енергоємною та 

екологічно небезпечною для природного середовища. Рудники ПВС сплачували 

значні кошти за водозабір і скиди стічних вод, що визначало високі 

експлуатаційні витрати. Технологія виплавляння сірки при замкнутому циклі 

енергоощадніша й суттєво зменшила негативний вплив на природне 

середовище. 
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У районах підземної виплавки сірки існувала значна небезпека фізичного 

забруднення теплоносієм і механічними частками (пилом), хімічного забруднення 

поверхневих і підземних вод внаслідок самовиливів пластових вод, забруднення 

атмосферного повітря двоокисом сірки, окисом азоту і сірководнем. 

Діяльність підприємствзбагачення і перероблення сірки призводила до 

утворення величезних обсягів залишкових продуктів (хвостів, шламів). Так, у 

хвостосховищах Яворівського ДГХП “Сірка” накопичено понад 120 млн. т 

відходів. При цьому відбувається інтенсивне забруднення поверхневих і 

підземних вод внаслідок відсутності гідроізоляції дна і бортів хвостосховищ, а 

також фільтрації або проривів промислових стоків з відстійників. Це докорінно 

змінило гідрогеологічні умови довкола цих об’єктів, призвело до утворення 

гідрогеохімічних аномалій та погіршило якість питної води. Зокрема, в зоні 

впливу Роздільського ДГХП “Сірка” питні води й нині мають мінералізацію 

1,9 г/дм3, вміст сульфат-іону – 1,2 г/дм3, фосфору – 1,4–34,0 мг/дм3. Екологічно 

небезпечною була й продукція сірчаних комбінатів: сірчана кислота, сірчані глини, 

мінеральні добрива, а також гранульована, мелена і масляна сірка. 

Технологічні процеси збагачення і перероблення сірки спричиняли значні 

викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря. У 1990 р. обсяги викидів лише 

Яворівського ДГХП “Сірка” становили 456,1 т, у т. ч. сірководню – 179,8 т. Разові 

концентрації сірководню у повітрі сусідніх сіл вдвічі перевищували ГДК. 

Після завершення експлуатації сірчаних родовищ у 1992–1998 рр. 

наступиветап ліквідації і рекультивації гірничопромислових об’єктів 

(постмайнінговий етап), екологічні наслідки якогорозглянуто в інших 

публікаціях [1–4]. Відзначимо, що у 1992–2002 рр. роботи з ліквідації і 

рекультивації сірчаних карʼєрів практично не проводили через відсутність 

належного фінансування. Із залишкових ємностей карʼєрів вимушено 

відкачували високомінералізовані сірководневі води, забруднювалися 

атмосферне повітря, поверхневі води і ґрунтовий покрив. 
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На етапі ліквідації і рекультивації обʼєктів сірчаного виробництва 

відбуваються відновлювано-технологічні впливи на антропогенні ландшафтні 

системи, у результаті яких утворюється постмайнінговий (рекультивований) 

ландшафт, що має покращені екологічні, естетичні та рекреаційні властивості. 

На сучасному етапі відбуваються такі відновлювано-технологічні впливи: 

переформування та вертикальне планування порушених земель; інженерні 

заходи щодо відновлення самоплинності гідрографічної мережі; біологічна 

рекультивація; протизсувні і протикарстові заходи; осушення і дренування 

території тощо. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОЙКОНІМІВ БАРСЬКОГО 
РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Квасневська О.О., асистент кафедри географії, 
Вінницький державний  педагогічний університет 
 імені Михайла Коцюбинського  e-mail: kvasnevska-
lena@mail.ru 

Назви населених пунктів утворювалися переважно після їх заснування. 

Вони донесли до сучасності інформацію про час та причини закладення 

поселень на певній території, приналежність населеного об’єкта засновникові чи 

власникові, родову, племінну чи етнічну ознаку перших мешканців, їх заняття. 

Ойконіми є унікальними мовними пам’ятками, які допомагають висвітлити нові 

факти з історії народів, простежити їх культурні зв’язки та мовну взаємодію на 

різних рівнях. 

Фундаментально й одночасно дослідити всю ойконімійну систему України 

практично неможливо. Тому доцільним є здійснення такої роботи в межах 

окремих історико-етнографічних, історико-географічних чи аміністративно-

територіальних регіонів. 

В досліджені ойконімів Барського району Вінницької області розглядаються 

населені пункти, що відносяться до Подільського Побужжя: Антонівка, Бар, 

Васютинці, Гармаки, Гайове, Глинянка, Горяни, Діброва, Івановецьке, Іванці, 

Зоряне, Комарівці, Лука-Барська, Шевченкове, Широке,  

Історія села Антонівка тісно пов’язана з історією села Городець. З середини 

XIV століття землі городецького поміщика сягали до річки Чаква. У 1837 році 

жителі с.Городець вирішили побудувати цегляну церкву. У Київському літописі 

згадується, що у XIV столітті на території села був цегляний собор. Пам’ять про 

його місце розташуваня не збереглася. Це пов’язано з тим, що на правому березі 

р. Вирки, до цього часу є рештки кургану, де поховані люди, які померли від 

чуми. Для будівництва необхідні були кошти. У села цих коштів не було, тому 
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вони звернулись до поміщика. Внаслідок переговорів 40 десятин землі на березі 

річки Чаква було продано 4 жителям села Городець у власність, одним із 

власників був Антон. Так жителі села Городець побудували церкву у 1837-

1839р.р., а сім’ї, які купили землі в пана, заснували поселення, яке стало 

називатися Антонівкою. Утворена за допомогою суфікса –івк(а). 

Територія міста Бара була заселена ще з прадавніх часів. 

На східній околиці міста археологи виявили трипільське поселення (III 

тисячоліття до н.е.), а на західній - скіфське (середина І тис. до н.е.) і 

черняхівське (IV ст. н.е.). 

Документальна згадка про місто Бар (під назвою Рів) відноситься до 1401 р. 

Відомий український історик Михайло Сергійович Грушеввький в праці 

"Барське староство" пише: "... що вже у 1405 р. м. Рів було населеним містом, 

так що заселення його слід віднести до попереднього часу..." 

Історики-краєзнавці вважають, що місто виникло і будувалось у середині XIV 

століття. Воно було розташоване на правому березі річки Рів, там, де тепер 

знаходиться село Чемериси-Барські. У другій половині XIV століття місто 

переходить у власність литовських феодалів, а згодом, з 1449 під владу Польщі. 

У 1537 році польська королева Бона Сфорца викупила м. Рів у магнатів 

Одровонжів і перейменувала у Бар на честь італійського міста, в якому вона 

народилася. За часів Бони місто відбудовується і розвивається, йому надається 

Магдебургське право. У 1538 році м. Бар стає центром староства, яким 

залишається до кінця XVIII ст. Однак, існує й інша версія щодо походження 

назви поселення. Її пов’язують з розташуванням містечка серед боліт. Слово 

«бар» у староукраїнській мові означає заболочену місцевість.  

Село Гармаки виникло наприкінці XV століття. Вперше вони згадуються у 

люстрації 1493 року як Станковичі. Гармаки з курдського germik , що в 

перекладі “тепле місце".  

Географічне розташування та характер місцевості – це один з основних 

чинників формування місцевої ойконімії, адже географічна орієнтація неминуче 
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відбивається у географічних назвах. [13]. Такі назви поселень Барського району 

вказують на географічне знаходження об'єктів: річки, гори, природні зони, 

ландшафт, корисні копалини та ін.: Гайове, Горяни, Глинянка, Діброва, Широке.  

Село Гайове засноване у 1917 році. Назва походить від місцерозташування 

населеного пункту. Утворена за допомогою суфікса –ове від гай.  Історія села 

Горяни сягає глибини XVI століття. Розташоване на Подільській височині. Назва 

походить від місцерозташування населеного пункту. Горяни від апелятива гора. 

Засноване село Глинянка у 1993 році. Назва від глина – характерної осадової 

породи, поширеної в околицях барського району. Утворена за допомогою 

суфікса –ка. Село Діброва розташоване на північному заході Барського району. 

Назва походить від апелятива діброва – тип лісу, у деревостої якого переважає 

дуб. Засноване у кінці XVIII століття. Конкретних історичних даних про 

заснування села Широке немає. За переказами, виникло у XVI столітті. Назва 

вказує на роздолля, серед якого виросло поселення. 

Вважається, що назва села Іванці походить від імені першопоселенців. 

Засноване наприкінці XV століття. Перші згадки в історичних документах 

датуються серединою XV століття та пов'язані з майновими правами на 

поселення Рів (сучасне місто Бар) та навколишні села. У 1456 році польський 

король Казимир дозволяє воєводі руському Андрію Одровонжу викупити Рів 

з Ялтушковом, Іванівцями та іншими селами у родичів Стогнєва Рея[1]. 

На території Барського району є лише один топонім, що представляє 

ойконім меморіального та ідеологічного значення, який був утворений за 

радянської влади від слів суспільно-політичної лексики: село Зоряне, утворене 

від зоря – символ нового життя.  

Назви комах служили основою для виникнення імен, прізвиськ, а згодом і 

прізвищ людей. Так, у побуті українців XIV-XVII століття зустрічаються 

слов'янські імена, які пов’язані з назвами комах: Комарівці [12]. Село Комарівці 

засноване у XVI столітті. Достовірних даних про походження цієї назви немає. 

Існує кілька версій походження ойконім. Перша, що назва села походить від 
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прізвища першозасновника Комара. Інша, за переказами старожилів, що топонім 

походить від назви комахи Комар звичайний Culex pipiens L. На території 

сучасного села була заболочена місцевість, де в минулому було багато комарів. 

Утворене суфіксом –івці.  

На території Барського району у межах Подільського Побужжя 

зустрічається лише одна назва в основі якої лежить апелятив лука. Лука – це 

вигин, дугоподібний загин річки, а також мис, що його утворює річка. Ці вигини 

зазвичай вкриті трав’янистою рослинністю, використовувались під сіножаті або 

пасовища.  Лука-Барська заснована у XVI столітті. У радянський період Лука 

Барська входила до Вовковинецького району спочатку Кам’янець-Подільської, 

пізніше – Проскурівської (нині Хмельницької) області. У 1959 році за 

клопотанням активних громадян Радзішевського В.Р., Троценко П.І. і ін. Указом 

Президії Верховної Ради УРСР від 25.06.1959 року Луку Барську передано до 

складу Барського району Вінницької області [1]. 

Не перериваючи основних закономірностей творення топонімів, які 

склалися в українській мові на протязі століть, соціалістична епоха породила 

нові топонімічні найменування, нові топонімічні утворення [1]. Шевченкове 

засноване у 1918 році. Названо на честь великого українського поета і 

художника, борця за вільну незалежну Україну, Т.Г. Шевченка. Надання 

населеним пунктам прізвищ видатних діячів науки, культури мають під собою 

історичне обґрунтування. На них лежить відбиток історичних  традицій народу. 

       Всі географічні назви мають своє значення. Географічні назви в 

географії є певною мірою ахіллесовою п’ятою, адже потрібно запам’ятовувати 

велику їх кількість, а звучання деяких назв досить складне, незвичне. Значно 

полегшує запам’ятовування географічних назв розуміння їхнього походження. 
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Вступ. Як відомо, державний екологічний моніторинг - це комплексна 

система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про 

стан навколишнього середовища, яка забезпечує оцінку і прогнозування його 

змін, обґрунтування рекомендацій з прийняття оптимізаційних рішень [2, 5].  

Державний екологічний моніторинг є базовим механізмом системи  

екологічного управління природокористуванням, він створює його інформаційні 

основи. В Україні в межах своїх повноважень моніторинг здійснюють 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Національне космічне 

агентство, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), Міністерство аграрної 

політики, Державне агентство лісових ресурсів, Державне агентство земельних 

ресурсів, Державне агентство водних ресурсів, Міністерство з питань житлово-

комунального господарства України, їхні місцеві органи [5].  

Незважаючи на те, що є всі передумови для здійснення якісного 

моніторингу (наявність законодавчої та нормативної бази, наявність бази даних 

проведеного моніторингу; існування відповідних установ - Держводагенства, 

Держлісагенства, Держземагенства та їх регіональних підрозділів), цей вид 

контролю стану навколишнього середовища має певні труднощі, які 

відображаються на якості отриманих моніторингових даних і їх використанні. 

Аналіз останніх публікацій. Проблемам якості моніторингу земель та 

вирішення питань щодо його проведення присвячені роботи  В.В.Медвєдєва [7], 

А.Я. Сохнича та ін. [6], О.О.Созінова та Б.С.Прістера [5], І.П. Ковальчука та ін. 

[3], А.Г.Ніщинського [8], А.М. Третяка [9], Ю.Г. Гуцуляка [10] та ін. Їх аналіз 

свідчить, що серед організаційних проблем моніторингу земель головним є: 
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забезпечення комплексності спостережень, обґрунтування оптимального набору 

параметрів спостережень, забезпечення раціонального поєднання аерокосмічних 

і наземних методів відстежування стану земельних ресурсів, досягнення 

узгодженості дій різних відомств, які ведуть моніторинг,  розроблення 

теоретичних і методичних засад екологічного нормування допустимих 

навантажень на ґрунти, інші компоненти ландшафту тощо. При цьому 

принциповим організаційним моментом є визначення спектру складових 

системи моніторингу земель та відповідальних за їх реалізацію. 

Постановка проблеми.  Актуальність вирішення проблем моніторингових 

досліджень земель полягає в тому, що хоча й існує низка відомчих систем 

спостережень за станом довкілля, але вони не зведені в єдиний комплекс і не 

можуть ефективно виконувати узагальнюючу функцію оцінювання стану і рівня 

використання ресурсів з тим, щоб прогнозувати зміни і розробляти рекомендації 

для прийняття управлінських рішень з оптимізації господарської діяльності і 

природокористування в окремих регіонах [1]. Як правило, слабкою є 

картографічна складова досліджень стану і використання земельних ресурсів. З 

наших позицій, суть геоекологічного картографічного моніторингу 

землекористувань полягає у відображенні на тематичних картах (аналітичних, 

комплексних і синтезуючих) стану і властивостей ґрунтів і земель, посівів і 

насаджень у різних фазах їхнього розвитку, виявленні позитивних і негативних 

змін, визначенні спектру та ролі впливаючих на властивості агроценозів 

природних і господарських чинників, прогнозуванні врожайності 

сільськогосподарських культур за допомогою картографічного методу 

досліджень і даних ДЗЗ. Це, можливо, найоптимальніший спосіб моніторингу 

стану рослинного покриву взагалі, сільськогосподарських культур та угідь 

зокрема, а також продуктивності агроценозів, розвитку деградаційних процесів у 

ґрунтах, прогнозування  врожайності тощо. Картографічний моніторинг є 

складовою Державного моніторингу сільськогосподарських земель [4], а також 

інших компонентів навколишнього середовища. 
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Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про топографо-

геодезичну і картографічну діяльність»,  картографічний моніторинг  -     це 

система     безперервного  спостереження за земною поверхнею з метою 

картографічного відображення стану місцевості [3]. 

З цих позицій картографічний моніторинг землекористувань можна 

розглядати як систему безперервного  спостереження за станом і використанням 

земель у сівозмінах, за параметрами родючості ґрунтів і розвитком процесів їх 

деградації з метою створення картографічних моделей, які відображають стан 

земель та агроекосистем, їх продуктивність, поширення і розвиток 

несприятливих процесів і виступають в якості засобу контролю екологічного і 

продуктивного стану земель та управління землекористуванням.  

При проведенні  екологічного моніторингу землекористувань вирішуються 

наступні завдання: відстежування  стану сільськогосподарських земель і його 

змін, виявлення несприятливих процесів, оцінка продуктивності угідь і прогноз 

її змін, вироблення рекомендацій щодо охорони і підвищення родючості ґрунтів, 

запобігання та усунення наслідків негативних процесів; отримання (на основі 

періодичного обстеження стану і родючості ґрунтів та спостережень за 

агроекологічними його параметрами) інформації про  ефективність 

використання сільськогосподарських земель; моніторинг стану вирощуваних 

сільськогосподарських культур; ведення реєстру параметрів родючості ґрунтів 

сільськогосподарських земель та облік їх стану; формування інформаційних 

ресурсів про сільськогосподарські землі для аналізу, прогнозування та 

вироблення державної політики у сфері земельних відносин та ефективного 

використання таких земель у сільському господарстві [3; 5]. 

Для вирішення цих та інших завдань потрібні сучасні засоби отримання і 

методи зберігання, оброблення і представлення різноманітної інформації, а 

також обміну нею. До них належать методи збору значного обсягу даних за 

великою кількістю показників з досить великих за площею територій – польових 

обстежень і картографування, дешифрування даних ДЗЗ, стаціонарних 
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спостережень. Потім необхідно представити зібрані дані у цифровому вигляді, 

придатному для використання в інформаційних (у тому числі геоінформаційних) 

системах. Ці системи об'єднують просторові географічні дані, аеро- і космічні 

зображення, а також тематичну інформацію (параметри стану агроекосистем), 

які відображені в картографічній і табличній формах. Такі системи можна 

використовувати для виведення значних масивів інформації на екран або на 

тверду копію у зручному для користувача вигляді.  

Переваги екологічного моніторингу як системи стеження за земельними 

ресурсами досить очевидні, бо окремі ґрунтові й агрохімічні дослідження 

нерідко проводяться на основі односторонніх програм, що передбачають 

обмежений набір досліджуваних параметрів і використання неузгоджених 

(галузево орієнтованих) методичних і методологічних підходів. 

Таким чином, моніторинг стану земель сільськогосподарського 

призначення набуває особливої ваги, оскільки через розвиток деградації ґрунтів, 

зниження їх родючості, зменшення вмісту органічної речовини та інших 

процесів виникає загроза зниження їхнього агроекологічного потенціалу.  

Базуючись на охарактеризованому підході, нами на прикладі Фастівського 

району Київської області було розроблено електронний Атлас стану і 

використання земельних ресурсів адміністративного району (АСВЗР АР). 

Спочатку була створена базова топографічна основа району (1:50 000), зібрана 

інформація про ґрунтовий покрив і його властивості, структуру земельних 

ресурсів, види і наслідки їх використання, впливаючі чинники тощо, яка далі 

відображалася на тематичних картографічних моделях. Ця процедура включала 

візуалізацію широкого спектру показників. За цими даними було укладено 

електронний АСВЗР  Фастівського району Київської області (масштаб 1:50000). 

Він  включає такі основні розділи: 1) карти географічного положення району 

(тут міститься загально-географічна інформація про адміністративний район: 

топографічна карта і космознімок з межами району, карти адміністративного 

устрою, населених пунктів, шляхів сполучення тощо); 2) карти умов і чинників 
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землекористування (у цьому розділі відображаються умови формування та 

чинники впливу на земельні ресурси). У його структурі виділено блоки, кожний 

з яких відображає окремий вид чинників, які впливають на процеси формування 

ґрунтів і сучасний стан земельних ресурсів. Ці карти дають уяву про причини і 

домінантні чинники, які зумовили ту чи іншу форму просторового розподілу 

земельних ресурсів адміністративного району, їхні властивості тощо; 3) карти 

структури земельного фонду (вміщує в себе 3 блоки, які відображають сучасний 

стан і використання земельних ресурсів в різних галузях народного господарства 

у розрізі сільських рад за землевласниками та землекористувачами, а також за 

категоріями); 4) карти агроресурсного потенціалу ґрунтів (відображають основні 

риси ґрунтового покриву: параметри агрофізичного стану ґрунтів (материнські 

породи, гранулометричний склад ґрунтів і т.п.), параметри агрохімічного стану орних 

земель (вміст основних макро- і мікроелементів, рівень pH, вміст гумусу, 

потужність гумусового горизонту тощо), параметри екологічного стану (рівень 

землезабезпечення, лісозабезпечення, сільськогосподарського освоєння, лісистість території, 

ступінь забруднення, змитості і деградованості ґрунтів та антропогенне навантаження) і карти 

придатності земель для вирощування  основних сільськогосподарських культур 

(озимої пшениці, вівса і т.д.); 5) карти трансформаційних процесів 

(відображають зміни стану та використання земельних ресурсів у часі); 6) карти 

оптимізації стану і використання земельних ресурсів. Він вміщує карти 

протиерозійних, протизсувних, гідромеліоративних, фіто меліоративних, 

агротехнічних та інших ґрунтовідновлювальних заходів. 

 Створені картографічні моделі стану земель адміністративного району, 

серія факторних карт (умов і чинників ґрунтоутворення тощо) можуть 

використовуватися в якості інструменту агроекологічного моніторингу, 

вирішення управлінських задач з оптимізації використання й охорони земель. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отримані результати 

можуть використовуватися у процесі регулювання земельних відносин, при 

проведенні економічної і грошової (нормативної та експертної) оцінки земель, 
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визначенні придатності земель для вирощування різних сільськогосподарських 

культур, виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування, розробленні 

рекомендацій з раціонального та екологічно безпечного застосування 

агрохімікатів, обґрунтуванні ґрунтозахисних заходів тощо. 

На основі картографічних моделей оцінки стану земель можуть 

розроблятися наукові прогнози і рекомендації, які подаються до місцевих 

органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших органів і 

служб для вжиття заходів з попередження виникнення і ліквідації наслідків 

негативних процесів. Отримані матеріали об’єктивно характеризують фізичні, 

хімічні та екологічні процеси в навколишньому середовищі, рівень його 

забруднення, ефективність землекористування і дають можливість 

контролюючим службам пред’являти певні вимоги до землекористувачів для 

усунення правопорушень у використанні  й  охороні земель. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
 ДО РОБОТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 

Ковальчук Т.І., ст. викладач 
Ковальчук І.П., д. пед. н., професор,  Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
kovalchukip@ukr.net 

Готовність майбутнього соціального педагога (МСП) до організації роботи 

у сфері дозвілля дітей та юнацтва – це здатність здійснювати дозвіллєву 

діяльність, яка формується у процесі спеціально організованої професійної 

психолого-педагогічної підготовки і зумовлена рівнем розвитку професійно-

етичних цінностей, унікальним поєднанням особистісних якостей, професійних 

знань, умінь і навичок, загальнолюдських цінностей, властивостей, 

характеристик майбутнього соціального педагога, що сприяють успішній 

підготовці, організації і проведенню дозвіллєвої діяльності на основі досвіду, 

нагромадженого представниками багатьох професій у галузі освіти, культури, 
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спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо. 

Запропоновано розглядати структуру готовності МСП до організації 

роботи у сфері дозвілля як інтегративне багаторівневе динамічне утворення, яке 

є конструктивним поєднанням таких компонентів: мотиваційно-особистісного 

(сукупність потреб і мотивів, адекватних до мети та завдань дозвіллєвої 

діяльності – соціальних, педагогічних, особистісного розвитку та зовнішньої 

привабливості; стимулювальні функції; професійні та ціннісні якості; власний 

інтелектуальний розвиток, ерудиція, здатність до самоосвіти тощо); 

когнітивного (сукупність знань – методологічних, психологічних, педагогічних, 

науково-предметних, необхідних для організації дозвіллєвої діяльності дітей та 

юнацтва); операційно-діяльнісного (сукупність умінь і навичок підготовки, 

організації та проведення дозвіллєвої діяльності; технологічні функції; здатність 

до взаємодії з дітьми та юнацтвом). 

На основі аналізу наукової літератури доведено, що в Україні 

спостерігається тенденція впровадження культурно-дозвіллєвої діяльності дітей 

та юнацтва у різні сфери життєдіяльності соціуму: дошкільні, загальноосвітні 

навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, культурно-дозвіллєві комплекси, дитячо-юнацькі і 

молодіжні громадські об’єднання, центри психолого-педагогічної підтримки, 

реабілітації і корекції поведінки, де МСП мають широке поле діяльності. 

Теоретично обґрунтовано авторську модель формування готовності МСП 

до організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва  

(рис. 1), яка включає: блоки (цільовий, аналітико-діагностувальний, змістово-

операційний, результативно-оцінювальний); технологію реалізації моделі 

готовності; педагогічні умови; рівні сформованості готовності (високий, 

достатній, середній, низький); критерії її оцінювання (мотиваційно-

особистісний, когнітивний, операційно-діяльнісний) і результат – готовність 

МСП до організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва.  

Провідна ідея полягає у створенні оптимальних умов для успішного 
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формування готовності МСП до організації роботи у сфері дозвілля. 

Встановлено, що ефективність формування готовності МСП до організації 

роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва можна підвищити за допомогою 

відповідних організаційно-педагогічних умов. 

Дидактичними засобами реалізації методики і забезпечення організаційно-

педагогічних умов формування вмінь і навичок організації дозвіллєвої 

діяльності дітей та юнацтва є використання майстер-класів з писанкарства, 

вишивки, виготовлення ляльки-мотанки тощо, а також авторські спецкурси 

«Методика організації дозвіллєвої діяльності дітей засобами образотворчого 

мистецтва», «Методика організації дозвіллєвої діяльності дітей засобами 

музичного мистецтва» та «Культурологічний практикум», спрямовані на 

формування складових готовності МСП до роботи у сфері дозвілля.  

В Україні спостерігається позитивна тенденція впровадження культурно-

дозвіллєвої діяльності у різні сфери життєдіяльності соціуму: дошкільні, 

загальноосвітні заклади, позашкільні навчальні заклади, центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, культурно-дозвіллєві комплекси, дитячо-

юнацькі і молодіжні громадські об’єднання, центри психолого-педагогічної 

підтримки, реабілітації і корекції поведінки.  

Система професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до 

організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва передбачає єдність,  
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Рис. 1. Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва (МСП – майбутні соціальні 
педагоги, СД – сфера дозвілля, РТП – рівень творчого потенціалу, РПС – рівень 
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Форми, методи і засоби формування готовності 
Форми навчання: лекції-
концерти, лекції-
дослідження, лекції-
візуалізації, семінарські і 
практичні заняття, 
культурно-дозвіллєвий 
практикум, самостійна та 
індивідуальна робота, 
навчальна практика  

Методи навчання: 
"мозкового штурму", 
тренінгів, рольових ігор,  
проблемних ситуацій, 
метод проектів, ділових 
ігор, етюдний метод, арт-
креативні методи, 
акторський тренінг   

Засоби навчання: 
інформаційно-
комп’ютерні 
технології. 
практичного 
навчання, інтернет-
ресурсні, 
мультимедійні, 
наочні, тестувальні 

Форми методичної роботи при формуванні готовності МСП до роботи у сфері дозвілля 
Масової: 

● лекції, семінари; 
● концерти-огляди; 
● театралізовані видовища; 
● науково-практичні 
конференції; 
● масові свята просто неба; 
● творчі звіти; 
● майстер-класи; 
● виставки, фестивалі; 
● карнавали, інші форми. 

Групової: 
● диспут-клуби; 
● творчі зустрічі; 
● круглі столи; 
● тренінги 
особистіcного і 
професійного 
росту; 
● школи 
педагогічної 
майстерності. 

Індивідуальної: 
● консультації; 
● освоєння передового 
педагогічного досвіду; 
● самоосвіта; 
● конструювання та 
моделювання; 
● компонування групи 
номерів, різних за жанрами; 
● монтування 
різножанрового  художнього 
матеріалу 

Рівні сформованості готовності та критерії її оцінювання 

Рівні СГ: низький, середній 
(репродуктивно-продуктивний), достатній 
(продуктивний), високий (творчий) 

Критерії: мотиваційно-
особистісний, когнітивний, 
операційно-діяльнісний 

Мета – цілеспрямоване 
формування у  МСП  
готовності до організації 
роботи у СД 

Задачі:сформувати систему фахових знань, умінь і 
навичок, закріпити досвід практичної діяльності у 
сфері дозвілля, розвинути професійно важливі якості 
особистості соціального педагога 

Вхідне діагностування:  І-го курс: анкета 
самооцінки мотиваційно-особистісного  
компонента; анкета  сам. когніт. компонент.   

Аналітичні інструменти діагностування: тест-
опитувальник для визначення РПС; тест на оцінку 
РТП (С. Шаров); анкета самооцінки 

Зміст освітнього процесу: обґрунтування  оптимального змісту процесу формування 
професійної готовності МСП: спектру знань, спектру умінь, спектру навичок, спектру 
особистісних якостей і здатностей, досвіду особистості 

Принципи, на яких базується процес формування готовності МСП: 
1) загальнодидактичні – науковості, системності, доступності, наочності; 2) специфічні – 
інтересу, спільності діяльності, поєднання відпочинку і пізнання,  інноваційності, 
соціальності, КТС з протиставляючою метою, адаптивності, співпраці, інтелектуальності 

Результат: сформованість готовності майбутніх соціальних педагогів до 
організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва 
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професійної спрямованості, КТС – колективні творчі справи, ХЕІТМ – 
художньо-естетична інформація творів мистецтва, СГ – сформованість 
готовності) 

 
взаємозумовленість, неперервність і наступність функціонування 

системотвірних (мотиваційно-особистісного, когнітивного, операційно-

діяльнісного) і структурних (допрофесійного, професійного, післядипломного) 

компонентів, що є необхідною умовою формування професійно-особистісної 

готовності МСП. Обґрунтовано, що з погляду динаміки професійно-

особистісного становлення майбутнього соціального педагога, формування його 

готовності до організації діяльності найбільш ефективним є етап професійної 

підготовки у ВНЗ.   

Визначено основні напрями удосконалення підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до цього виду роботи: збагачення змісту культурно-

дозвіллєвої соціально-педагогічної освіти; спрямування форм і методів 

організації пізнавально-практичної культурно-дозвіллєвої діяльності на 

усвідомлення специфіки її проведення у дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладах, дитячих будинках, центрах соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, у культурно-дозвіллєвих комплексах, дитячо-

юнацьких і молодіжних громадських об’єднаннях, центрах психолого-

педагогічної підтримки, реабілітації і корекції поведінки, ресурсних центрах та 

ін. і має базуватися на цінностях соціально-педагогічної діяльності, 

інноваційних технологіях з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду; 

практичне використання здобутих знань, умінь і навичок з організації цієї 

роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва.  

Висновки. Розроблено та експериментально перевірено модель 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у 

сфері дозвілля дітей та юнацтва, яка включає: чотири блоки,  технологію 

реалізації моделі готовності, організаційно-педагогічні умови, рівні 

сформованості готовності та критерії її оцінювання і результат – готовність 
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майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля дітей та 

юнацтва. Проведено її апробацію, обґрунтовано систему корекційних заходів. 

Виявлено і теоретично обґрунтовано критерії, показники і рівні 

сформованості готовності (низький, середній, достатній, високий) МСП до 

організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва. 

 

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА ОСНОВА ПРОМИСЛОВИХ 
ЛАНДШАФТІВ РЕГІОНУ ВИДОБУТКУ УРАНОВИХ РУД В УКРАЇНІ 

Козинська І. П. 
викладач кафедри географії та методики її навчання  
Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини 
kozynska.ir@gmail.com 
Миргородська О. Л. 
к. пед. н., Кіровоградський державний педагогічний 
університет  ім. Володимира Винниченка 

У порівнянні з іншими видами корисних копалин (кам’яне і буре вугілля, 

залізна і марганцева руда тощо), історія пошуків, відкриття та розвідки родовищ 

урану в Україні охоплює лише кілька десятиріч. Пошуки промислових родовищ 

урану в Україні розпочалися у травні 1944 року. До цього часу в Україні не було 

відомо жодного родовища урану [2]. 

З метою пошуку урану в Криворізькому залізорудному басейні у 1944 році 

геолог А.В. Іванова проаналізувала деякі матеріали (попередні дослідження, 

окремі описи) й виділила конкретний об’єкт дослідження – Первомайське 

залізорудне родовище. Так було відкрите перше не лише в Україні, але й СРСР, 

родовище уранових руд [2]. 

У подальшому за Первомайським було відкрито Жовторічинське родовище 

урану. Згодом пошуками уранових руд в Україні займалася Кіровська 

експедиція, що базувалася спочатку у Кривому Розі, а потім у м. Києві (1953 р.). 

До 1958 року пошуки урану в Україні проводяться у двох основних напрямах – в 

докембрійському фундаменті і в молодих осадових породах. У 1955 році було 

відкрито Девладівське родовище урану в буровугільних еоценових відкладах, а 
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також встановлено, що уран з цього родовища можна видобувати слабким (3-

5%) розчином сірчаної кислоти. Пошуковими польовими загонами Кіровської 

експедиції у палеодепресіях Дніпровського басейну було виявлено нові 

родовища, серед яких Мічурінське, Ватутінське, а також Северинське, яке за 

своїми масштабами було більше за Мічурінське [2]. 

До початку 1970-х років уранові родовища було виявлено лише у 

Кіровоградській та Звенигородсько-Ганівській зонах, що оконтурюють зі сходу і 

заходу Корсунь-Новоукраїнський антиклінорій. У результаті подальших 

пошуків Кіровською експедицією у межах Українського щита площа 

Центральноукраїнського урановорудного району була значно розширена. У його 

складі основними рудними полями є Компаніївське, Лелеківське, Мічурінське, 

Ватутінське та інші. У цьому уранорудному районі діють два нових 

гірничодобувних підприємства – Інгульське та Смолінське, створені на базі 

Мічурінського та Ватутінського родовищ урану [2]. 

За результатами пошуків було виявлено не лише нові родовища урану, але 

й побудовано нову трьохшарову фізико-геологічну модель земної кори 

Українського щита, створено комплект карт глибинної будови центральної 

частини щита. Це дозволило уточнити перспективи подальших досліджень 

Центральноукраїнської металогенічної області та головний тип уранових 

проявів у ній, а також скласти наукові основи прогнозу і пошуків уранових 

родовищ на майбутнє [2]. Особливо важливим напрямом у дослідженнях 

уранових родовищ України є вивчення петрогенезу різноманітних лужних 

метосоматитів, у першу чергу, альбітитів. Родовища альбітит-уранового типу 

утворюють найбільш чисельну групу. До них відносяться Мічурінське, 

Ватутінське, Северинське та інші, що разом утворюють Центральноукраїнський 

уранорудний район [1]. 

У ході пошуків уранових руд особливу увагу приділяли металогенічному 

аналізу докембрійських рудних провінцій, що дозволило виявити регіональні 

тектонічні елементи Українського щита та провести його районування з 
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виокремленням головних геоблоків: Волино-Подільського, Білоцерківсько-

Одеського, Кіровоградського, Придніпровського та Приазовського. Прогнози 

щодо покладів уранових руд ґрунтувались на структурно-речовинних відмінах 

кожного з виділених блоків, відокремлених один від одного глибинними 

розломами (рис. 1). 

Отже, уранові родовища та рудопрояви в Україні зосереджені переважно у 

трьох металогенічних провінціях: Українському щиті, Донецько-Дніпровській і 

Карпатській [1]. У межах щита родовища і рудопрояви урану здебільшого 

розташовані у Придніпровській та Кіровоградській металогенічних областях. У 

межах першої знаходяться Жовторічинське та Первомайське родовища урану, у 

другій – Мічурінське, Ватутінське та інші.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – протоплатформенні блоки; 2 – Білоцерківсько-Одеська гілка; 

Рис. 1. Схема тектонічного районування Українського кристалічного шита 
та просторового розташування у його межах уранових родовищ. 

За [3] з доповненнями автора 
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геосинклінальна система Великого Кривого Рогу: 3 – Придніпровська 

евгеосинкліналь; 4 – архейські зеленокам’яні пояси; 5 – Оріхово-Павлоградська 

проміжна зона; Криворізько-Кременчуцький крайовий прогин та його елементи; 

6 – Криворізька внутрішня зона; 7 – Західно-Інгулецька проміжна зона; 8 – 

Побузька проміжна зона; 9 – глибинні розломи, що виокремлюють блоки; 10 – 

глибинні розломи, що розділяють блоки наступного порядку; 11 – контур 

Українського щита по лінії поверхні кристалічних порід на глибині 300 м.; 12 – 

контур Українського щита за виходами кристалічних порід; геоблоки першого 

порядку: І) Волино-Подільський, ІІ) Білоцерківсько-Одеський, ІІІ) 

Кіровоградський, ІV) Придніпровський, V) Приазовський; блоки наступних 

порядків (числа в кружечках): 1. Осницький, 2. Коростенcький, 3. Новоград-

Волинський, 4. Бердичівський, 5. Вінницький, 6. Біло-церківський, 7. 

Гайсинський, 8. Гайворонський, 9. Голованівський, 10. Корсунський, 11. 

Новоукраїнський, 12. Інгулецький, 13. Сурсько-Верховцівський, 14. 

Синельніковський. 
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В умовах різнорівневого антропогенного навантаження на біотичні                     

й абіотичні елементи ландшафтних комплексів треба формувати екомережу, яка 
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буде зберігати окремі природні, квазіприродні та малопорушені ландшафтні 

комплекси. У зв’язку з цим актуальним є дослідження регіональних рис 

природокористування і природно-заповідної мережі окремих районів вивчення 

рідкісних біотопів, ареалів і ландшафтних локалітетів раритетних видів біоти, 

міграційних шляхів тварин. Всі ці об’єкти створюють екокаркас регіональної 

екомережі, створеної відповідно до ландшафтної структури регіону. Вивчення її 

для цілей створення екомережі – важливе наукове завдання. 

При розробці екомережі Черкаської області для врахування 

ландшафтознавчих і фітоценотичних складових та структури природно-

заповідного фонду, за основу використовувалося ландшафтознавче районування 

регіону та враховувалися критерії побудови національної екомережі. Основні 

етапи та принципи формування РЕМ об’єктного регіону дослідження мають 

бути узгоджені з відповідними орієнтирами щодо Програми розвитку 

національної екомережі України. 

Модель біоцентрично-мережевої структури екомережі (рис.1) створена для 

забезпечення ефективного функціонування РЕМ Черкащини, належно 

відображає ландшафтний каркас природоохоронної системи регіону, враховує 

типологічні й метричні показники, які в цілому є прийнятними для області, 

навіть за умов значного рівня антропогенної трансформації ландшафтних 

комплексів та їхніх компонентів [1]. 

Опрацьована просторова схема РЕМ Черкащини, її складові (25 ландшафтних 

екоядер різного ієрархічного рівня (6 – національного, 8 – регіонального, 13 – 

локального значення) та 38 екокоридорів, з них 2 – Панєвропейського, 3 – 

регіонального, 32 – на локального значення 1-3 порядків та їхні буферні зони), 

особливо екоядра мережі репрезентують ландшафтне та біотичне різноманіття 13 

ландшафтних районів території Черкаської області.  
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Рис. 1 – Біоцентрично-мережева структура РЕМ Черкащини 

За умов формування та розвитку РЕМ одним із шляхів оптимізації 

ландшафтно-середовищної структури регіону є збалансування 

землекористувань. Аналіз територіальних відмінностей співвідношення 

природних та антропогенних ландшафтних комплексів вказує на сприятливу 

структуру земель у межах трьох адміністративних районів (Черкаського, 

Канівського, Чигиринського) та відносно сприятливу структуру земельних угідь 

у Корсунь-Шевченківському, Смілянському районах; у решти п’ятнадцяти 

адміністративних районів ця структура є незадовільною. 

Враховуючи високу розорюваність земель Черкащини (60,7 %), їх необхідно 

скоротити в середньому до 7,0 %. Зменшення орних земель відбуватиметься          

за рахунок вилучення з земель орного типу сильноеродованих                                      

та малопродуктивних земель (470, 6 тис. га). Внаслідок залісення земель                      

із крутизною схилів понад 5° (64,4 тис. га) підвищиться лісистість області                

в середньому до 20,05 %. Інша частина земель з крутизною схилів менше 5º   (101,1 

тис. га) підлягатимуть залуженню, що дасть можливість довести частку пасовищ і 
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сіножатей до 12,5 %. Проведення таких оптимізаційних заходів сприятиме 

зростанню частки земель під природними угіддями з 34,1 % до 43,2 %. 

Аналіз показників заповідності перспективних земель екомережі свідчить про 

значний їхній рівень в адміністративних районах, які простягаються вздовж 

Середнього Придніпров’я (13,0 %) та про найнижчу частку природно-заповідних 

територій на землях перспективних екомереж у Кам’янському, Уманському, 

Христинівському, Драбівському адміністративних районах. Невідкладними 

завданнями РЕМ області є розбудова ПЗФ у ландшафтних районах із низьким 

відсотком заповідності до необхідного рівня екосередовищної рівноваги для 

забезпечення належних збережень ландшафтного та біотичного різноманіття області.  

Ландшафтний каркас екомережі Черкащини спрямований на збереження і 

відтворення видового, фітоценотичного та ландшафтного різноманіття 

Середньодніпровського природного регіону. У результаті синтезу літературної 

інформації та даних, зібраних дисертантом на території дослідження 

зареєстровано представників 194 видів, занесених до Червоної книги України [2, 

3], у тому числі 106 тварин, 76 рослин, 12 грибів. Із них 12 – включені до 

Європейського червоного списку видів біоти. На території Черкащини 

охороняються рідкісні фітоценози, які включені до Зеленої книги України [4]. 

Серед них: три лісових угруповання із 14 асоціаціями; 5 степових формацій              

із 22 асоціаціями; 1 болотна формація з 1 асоціацією; 11 водних формацій з 52 

асоціаціями. Регіональна біота раритетна складає 14,0 % від загально-

національної, в тому числі 19,5 % тварин, 21,0 % грибів і 10,5 % рослин від 

числа видів, занесених до Червоної книги України. 

Інтеграція РЕМ Черкаської області у національну екомережу 

досягатиметься за рахунок функціонування у ній потенційних структурних 

складників національного значення, і завдяки наявності контактних складників                  

із екомережами сусідніх областей. До таких ландшафтних ядер екомережі 

Черкащини належать: Переяслав-Хмельницьке і Трахтемирівсько-Бучацьке –   

як складники, контактні з екомережею сусідньої Київської адміністративної 
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області, Нижньосульське природне ядро – як складник, контактний                      з 

екомережею Лівобережного Придніпров’я (Полтавська адміністративна 

область), Холодноярсько-Чорноліське ландшафтне екоядро – як складник, 

контактний з екомережею Кіровоградської адміністративної області [5]. 

Поміж природних та антропогенних чинників впливу на структурні 

складники РЕМ регіону велику геоекосередовищну загрозу складникам РЕМ 

Черкаської області завдають такі впливи. Лісоексплуатаційний вплив проявляється 

у суцільній вирубці лісового біоценозу на певній території. Транспортний вплив є 

тривалим і незворотним, утворює різноманітні структурно-функціональні 

екобар’єри в межах екокоридорів (автомагістралі, залізниця, річковий порт), що 

утруднює міграцію суходільних тварин, гідробіонтів. Промисловий вплив 

призводить до появи одноманітних ландшафтів, часто техногенно забруднених. 

Меліоративний, сільськогосподарський та безпосередньо аграрний вплив включає 

розорювання, перевипасання худобою земель, спалювання стерні, хімічну обробка 

аграрних земель, антропогенна активізація ерозійних процесів, і як наслідок 

збільшення площ деградованих ґрунтів. Рекреаційний вплив призводить до 

зменшення ареалів і кількості раритетних видів біоти, ценозів, накопичення 

промислового та  побутового сміття. 
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ТИПОВА ПРОГРАМА ГУРТКА «ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»: 
СПРОБА КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Копилець Є.В., к. пед. н., керівник 
гуртків, Полтавський обласний центр 
туризму і краєзнавства учнівської 
молоді; tourist_75@mail.ru 

Завершується другий рік масового впровадження у позашкільну освіту 

програми гуртка географічного краєзнавства, підготовленої працівниками 

Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді [4]. 

За цей час досить виразно виявилися як безперечні переваги програми порівняно 

з попередньою, розробленою Т.М. Василенко ще у 1996 р., так і окремі її 

недоліки. Ми маємо досвід як створення власних навчальних програм із 

географічного краєзнавства [2; 3], так і роботи за програмою, що запропонована 

як типова. Не претендуючи на повноту аналізу, стисло викладемо наше бачення 

сильних та слабких сторін типової програми. 

Метою програми декларовано набуття особистістю компетентностей у 

процесі занять географічним краєзнавством. Як засвідчило дослідження 

О.В. Биковської, застосування компетентнісного підходу виправдано розглядати 

як передумову підвищення ефективності методики позашкільної освіти; при 

цьому фахівцем запропоновано вважати базовими  пізнавальну, практичну, 

творчу та соціальну компетентності [1]. Проте здійснена розробниками 

програми інтерпретація цих компетентностей не вичерпує освітньо-виховного 

потенціалу гурткової роботи з географічного краєзнавства. Зокрема, ековиховна 

складова обмежена «уміннями досліджувати та раціонально використовувати 

природні ресурси, вивчати природні багатства рідного краю» у рамках 
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пізнавальної компетентності і «збереженням та примноженням природних 

багатств» у рамках соціальної компетентності. Як бачимо, у програмі не 

враховано властиве сучасній теорії екологічних освіти і виховання зростання 

уваги до нематеріальних вартостей та самоцінності природи.   

Основні завдання програми, які виражені в пояснювальній записці через 

характеристику особливостей зазначених компетентностей, частково 

дублюються прогнозованим результатом, але не повністю з ним узгоджені. Так, 

формування практичної компетентності передбачає уміння «досліджувати, 

проводити пошукові роботи, уміти описувати досліджувані об’єкти, у т.ч. 

природні…, вивчати мікроклімат, готувати колекції та гербарії, оформляти 

польовий зошит і щоденник досліджень…». Водночас у прогнозованому 

результаті відсутній блок умінь здійснювати польові дослідження – учні лише 

повинні навчитися «працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою». 

Викликає сумнів рішення розробників віднести підготовку науково-

дослідницьких та пошукових робіт до творчої компетентності, а участь у 

конкурсах науково-дослідницьких робіт, конференціях тощо – до практичної. 

Гадаємо, цього можна було б уникнути, давши в пояснювальній записці лише 

загальну характеристику компетентностей, а конкретизувати її прогнозованим 

результатом. 

Прогнозований результат сформульований для вихованців, які закінчили 

трирічне навчання у гуртку; результатів за підсумками першого та другого років 

навчання не виокремлено, хоча , на нашу думку, це було б виправдано з огляду 

на необхідність розраховувати та контролювати динаміку навчальних досягнень 

гуртківців. Вимоги до рівня досягнень не завжди конкретні («учні повинні знати 

географічні терміни»). 

При створенні нової програми, відповідно до Положення про позашкільний 

навчальний заклад, враховано градацію творчих об’єднань за рівнями: програма 

розроблена для гуртків основного рівня. Стисло характеризуючи пропонований 

методичний інструментарій, розробники зазначають, що вибір методів навчання 
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залежить від віку гуртківців. Водночас про вік потенційних вихованців у 

програмі нічого не сказано; втім, зрозуміло, що це, як правило, молодші, середні 

та старші підлітки. Методи навчання, рекомендовані для реалізації програми, 

класифіковано за типом пізнавальної діяльності, але відповідний 

номенклатурний перелік викликає певні зауваження: так, дискусію чомусь 

віднесено до пояснювально-ілюстративних методів, хоча далі окремо йдеться 

про дискусійні, проблемно-пошукові методи навчання. 

Розробники програми рекомендують чергувати теоретичні і практичні 

заняття та зазначають, що орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних 

годин 1:6. Однак незрозуміло, як можливо дотримати це співвідношення, якщо 

програмою першого року навчання передбачено 56 теоретичних і 160 

практичних годин, другого року – відповідно 78 і 138, третього – 64 і 152. 

Взагалі ж, на нашу думку, усталений поділ занять на теоретичні та практичні є 

досить умовним, адже і до багатьох тем, які вважаються теоретичними, можливо 

і потрібно привносити елементи практики. 

Суттєвою перевагою аналізованої програми порівняно з програмою 

попереднього покоління є відведення у тематичному плані окремих годин на 

підготовку до масових заходів та на участь у них. Водночас зауважимо, що на 

підведення підсумків багатоденної туристсько-краєзнавчої подорожі, якою 

завершився попередній навчальний рік, у програмі другого року навчання 

відводиться менше 2 год, а в програмі третього року навчання його взагалі 

окремо не передбачено (для порівняння: у синхронно розробленій програмі 

гуртка «Історичне краєзнавство» другого року навчання на підведення підсумків 

краєзнавчої експедиції виділено 12 год, третього року навчання – 20 год). 

Програмою третього року навчання відводиться 32 год на тему «Форми та 

засоби наукового пізнання». Гадаємо, що доцільніше було б опановувати 

поняття факту, моделі, закону, гіпотези, вправлятися у методах географічних 

досліджень тощо не абстраговано, а в рамках роботи над конкретною 

пошуковою темою. Загалом же, на нашу думку, розділ «Краєзнавство. 
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Пошуково-дослідницька робота» у програмі третього року навчання є 

заскладним для гуртка основного рівня. До того ж, варто враховувати, що 

вихованцями гуртка можуть бути 12-13-річні підлітки.  

Наприкінці програми гуртка вміщено досить репрезентативний перелік 

літератури, рекомендованої педагогам та учням. Проте у ньому чомусь фігурує 

шкільна програма з географії у редакції 2001 р., яка вже кілька років не 

використовується у загальноосвітніх начальних закладах. 

Підсумовуючи, відзначимо: нова програма гуртка «Географічне 

краєзнавство» значно краще відповідає сучасним вимогам до організації 

навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, більшою 

мірою суголосна актуальним методичним тенденціям та нормативній базі, ніж 

аналогічна програма попереднього покоління. Однак, із огляду на статус типової 

програми, доцільно продовжити роботу над нею, щоб усунути певні методичні 

прорахунки та недоречності та оптимізувати програму. 
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Карстові процеси і системи динамічні і в масштабах часу співвідносні з 

коеволюцією сучасних природно-антропогенних ландшафтів, або ж 

соціоприродної цілісності. Тому логічне застосування історико-географічного 

підходу до вивчення карсту дозволяє значно посилити і поглибити розуміння 

процесів, їх тренду та еволюційних темпів [1, 2]. Важливий аспект механізму 

застосування цього підходу полягає у необхідності організації спелео-

карстового моніторингу, відслідковування не лише параметрів фізико-хімічних 

процесів, але й власне еволюцію поверхневих та підземних форм карсту в 

цілому. Основним завданням такого моніторингу є вивчення і контроль за 

природними та антропогенними темпами карстогенезу, а також еволюцією 

ландшафтної структури території поширення карсту. Більш глобальним 

перманентним завданням є прогнозування особливостей коеволюційного 

розвитку соціоприродної цілісності, логічної розробки пропозицій і заходів 

щодо коригування природовикористання. 

На жаль, поки що в умовах всієї України повноцінний спелео-карстовий 

моніторинг не здійснюється. Лише на території Буковини за ініціативою автора 

було прийняте рішення Чернівецької обласної ради №166 -18/04 від 30.12.2004 

„Про впровадження спелео-карстового моніторингу в Чернівецькій області”, яке 

виконується в межах наявних можливостей і ентузіазму спелеологів. Тому 

метою цієї публікації є демонстрування необхідності його започаткування в 

інших карстових регіонах України (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 

Тернопільська, Вінницька, Волинська, Рівненська, Чернігівська, Донецька 

області, Крим), висвітлення методолого-методичних аспектів та спектру 

конкретних завдань. 

Методолого-методична база. Застосування історико-географічного 

підходу до реалізації спелео-карстового моніторингу визначає спектр 
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застосування методик різних наукових напрямків і галузей наук. Зазвичай, 

використовуються традиційні для геології та карстознавства методи досліджень 

(гідрохімічні, гідрологічні, геофізичні та т.п.), що дозволяють виявити механізм 

процесів, їх закономірності и в певній мірі динаміку. Як правило, ці методи 

цілком виправдовують себе при наявності усталених, або реперних, пунктів 

спостережень. Найкращими пунктами спостережень можуть бути місця виходу 

потужних карстових джерел, що дренують умовно доказові водозбірні карстові 

басейни (які часто не співпадають з поверхнево вираженими річковими). Тут 

контролю підлягає гідрорежим (зміни дебіту), що при паралельному 

використанні даних гідрометео ситуації дозволяє виявляти ступінь зв’язку 

поверхневих і підземних частин карстового ландшафту і інерційності карстової 

системи як такої. Наряду з гідрохімічним аналізом вод (ступінь мінералізації, 

мінеральний склад розчинних сполук, наявність забруднюючих речовин і їх 

«свіжість») з’являється можливість розраховувати темпи виносу мінеральних 

речовин за межі карстової геосистеми, отже й швидкість зростання інженерно-

геоматичної небезпеки. 

Спелео-карстовий моніторинг найкраще виправдовує себе при застосуванні 

першого аспекту - спелеомоніторингу, який дозволяє максимально наочно і 

точно відслідковувати ситуацію безпосередньо у підземних порожнинах, а саме: 

динаміку рівневого режиму вод у підземних водоймах-озерах чи водотоках, 

динаміку газового складу та інтенсивність циркуляції повітря, зміни 

морфологічних параметрів порожнин з акцентом на виникнення провалів - 

обвалів тощо. З цього приводу найкращими пунктами спостережень можуть 

бути виходи карстових джерел в місцях розміщення великих лабіринтових 

горизонтальних чи вертикальних порожнин. Як доводять дослідження 

гідрорежиму деяких карстових джерел в Криму, спостерігаються значні 

відхилення витрат води в більший бік від інтенсивності атмосферних опадів на 

поверхні, що свідчить про вагому роль хімічно агресивного конденсату у 



 

 

 

147 

формуванні інтегрального стоку і зростанні об’єму колекторів - підземних 

порожнин. 

Для потреб ретроспективного бачення еволюції спелео-карстових процесів і 

утворень слід обов’язково використовувати спелеоресурсознавчі, картографічні, 

археологічні, історичні, культурологічні (аналіз топонімики, фольклору, 

міфології) методи. В деяких випадках вони надають унікальну можливість 

несподівано отримати цінні факти, які нереально виявити чи передбачити при 

застосуванні суто геолого-карстознавчих [1, 2, 4]. 

Моніторинг на реперних пунктах варто доповнювати фоновим 

моніторингом – регулярним обстеженням територій в місцях поширення карсту і 

виявлення змін. Показовим є фіксація і контроль місць та частоти утворення 

провалів, раптових зникнень чи появи водойм у карстових депресіях. При 

достатньо довгому ряду спостережень можна виявити загальні та територіально-

дискретні закономірності в динаміці і еволюції карстогенезу. 

Спектр досліджень залежатиме від масштабів екопроблем, їх актуальності, 

специфіки поставлених завдань в кожному з конкретних місць. Виходячи з 

наявних матеріально-технічних і організаційних можливостей ключовими 

ділянками для розміщення реперних пунктів моніторингу слід визнати ділянки 

активного, спровокованого людською діяльністю техногенного карсту 

(Миколаївський кар’єр у Львівській області, міста Калуш Івано-Франківської та 

Солотвино Закарпатської областей), а також для порівняння – контрольні 

ділянки з природним ходом карстогенезу - ареал розвитку печерних систем 

«Оптимістична» - «Озерна» (Тернопільська область), ландшафтний заказник 

Товтрівська стінка» з околицями (Чернівецька область). 

З огляду на масштаби соціально-економічних та екологічних наслідків в 

Чернівецькій області першочерговими слід визначити 4 науково-дослідні 

полігони моніторингу антропогенно (техногенно) активізованого карсту 

ландшафтів екстремальних соціоекоситуацій [3]. 
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1. Кривський гіпсовий кар’єр і печерна система «Золушка». 

Дестабілізуючий чинник – постійний водовідлив з котловану 

високомінералізованих карстових вод велетенської спелео-карстової системи 

«Золушка», винос за межі геосистеми 16-17 тис. тон сульфатів і карбонатів в рік, 

щорічне зростання об’єму порожнин на 7-8 тис.м3 і регулярне утворення 

провалів (від 3 до 20 м глибини) на площі біля 500 км2. Прогресуюче погіршення 

інженерно-геоматичної ситуації із загрозою прориву вод безпосередньо з 

Дністровського водосховища через печерну систему та затопленням населених 

пунктів в долині р.Прут [3, 4]. Чудова можливість ведення моніторингу у 

наземному та підземному варіантах. 

2. Межиріччя річок Совиця-Веренчанська та Заставнівська. 

Дестабілізуючий чинник - непродумані меліоративні роботи в 1987 році і 

видобування торфу призвели до порушення гідрорежиму і активізації 

підвододільного міжбасейнового перетоку. Щорічний винос за межі геосистеми 

до 4000 тн сульфатів, що еквівалентно приросту об’єму порожнин в 1500 -1600 

м3/рік. Зростаюча ксерофітизація і деградація цінних водно-болотних угідь. 

3. Спелео-карстовий заказник «Чорнопотоцький». Дестабілізуючий чинник 

– непродумані і самовільні водорегулюючі дії орендарів численних ставків. 

Прогресуюче погіршення інженерно-геоматичної та екологічної ситуації. Чудова 

можливість ведення моніторингу у наземному та підземному варіантах. 

4. Узбережжя Дністровського водосховища. Дестабілізуючий чинник – 

корозія (розчинення) стінок Дністровського каньйону (вапняки, доломіти). 

Провокація супутніх обвальних і зсувних явищ. Досліджується НПП 

«Хотинський» як складова частина моніторингу денудації берегів заповідного 

об’єкту. 
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Уманський державний педагогічний  
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Процеси формування незалежної України у 90-х роках ХХ століття 

активізували роботу багатьох науковців щодо обгрутування етнічної 

ідентичності українського народу. Гуманістичне спрямування у підходах до 

розуміння організації соціуму торкнулося не лише історії, культурології, 

філософії та політології, але і географії, зокрема антропогенного 

ландшафтознавства. Ландшафт, з точки зору географії людини, можна 

розглядати як територію, в межах якої сформувався певний стиль життя. Або, як 

зауважував Карл Зауер, ландшафт – це одна із форм, через яку культурні групи 

намагаються створити та підтримувати свою ідентичність. 

Садам і паркам присвячені праці відомих вітчизняних і зарубіжних учених, 

в яких розкриваються ландшафтно-типологічні та архітектурно-художні основи 

садово-паркового мистецтва, питання технології створення зелених насаджень, 

формування садово-паркових композицій, висвітлюється соціально-екологічна 

роль озеленення. Значна кількість праць містить відомості про проектування, 

будівництво та реконструкцію садів і парків, про особливості їхньої 
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архітектурно-планувальної та ландшафтної організації, основні прийоми 

композиції деревно-кущових і квітково-декоративних насаджень. Проводяться 

дослідження флористичного складу парків і садів, історичного досвіду 

інтродукції та акліматизації деревних рослин, морфологічних особливостей 

аборигенних та інтродукованих видів рослин, річного циклу розвитку, способів 

розмноження, перспектив використання. Історія розвитку садів і парків, власне 

садово-паркового мистецтва, від найдавніших часів до сьогодення викладена у 

працях А. Д. Жирнова, А. П. Вергунова, В. А. Горохова, В. І. Білоуса, Л. І. 

Рубцова, В. П. Кучерявого, Н. О. Нехуженко та інших.  

Наприкінці ХХ століття у науковій літературі України з’явилася низка 

праць, у яких порушувалося питання щодо організації українського саду, 

можливостей існування українського саду як самостійного стилю планування 

території. Ці роботи і наштовхнули на думку щодо обгрунтування або 

спростування наявності у організації антропогенної системи України саме 

«українського садово-паркового ландшафту». Варто зауважити, що період 

становлення самостійної, незалежної України був позначений новими віяннями 

у вивченні та охороні історико-культурної спадщини країни. Новий погляд на 

історію – це, в своїй суті, нові акцентуації, нове світосприйняття, „нові” 

сторінки історії та культури. І в цьому відношенні дослідження садово-паркових 

ландшафтів має важливе значення. У 90-х роках ХХ століття, завдяки зміненому 

погляду на українську історію та осіб, які її творили, суттєво було змінено 

ставлення і до пам’яток історико-культурної спадщини України; порушені 

основні проблеми збереження й окреслені перспективи розвитку вивчення та 

охорони пам’яток історії і культури. З огляду на це актуальним питанням 

антропогенного ландшафтознавства є з’ясування наявності українського садово-

паркового ландшафту.  

Територія дослідження – Правобережний лісостеп України у межах 

Дністерсько-Дніпровського лісостепового краю, який у ландшафтній структурі 

представлений лісостеповими височинними ландшафтами (хвилястими 
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лесовими з сірими лісовими й темно-сірими опідзоленими грунтами, з 

грабовими дібровами; хвилястими лесовими еродованими із чорноземами 

глибокими, з грабовими дібровами; еродованими з чорноземами глибокими, з 

грабовими дібровами, ярами та балками; розчленованими лесовими із сірими 

лісовими грунтами, грабовими дібровами; сильноеродованими з 

гляціодислокаціями, сірими лісовими грунтами, з грабовими дібровами, 

останцями та зсувами), ландшафтами терасних і давніх прохідних долин, 

лесових і піщаних із сірими лісовими й темно-сірими опідзоленими грунтами, з 

борами й суборами, а також у долинах річок заплавними ландшафтами.  

Організація садово-паркових ландшафтів здійснювалася відповідно до 

основних принципів організації території. У межах Правобережного лісостепу 

України ці об’єкти виконані у ландшафтному стилі планування території. Для 

виконання робіт запрошувалися відомі архітектори, інженери та садівники з 

Європи. Щодо українських елементів у організації садово-паркового ландшафту 

і власне його фонових ознак, то можемо вказувати на природні компоненти, що 

зумовлюють відповідні умови та особливості організації антропогенного 

ландшафту. Ландшафтні парки створювалися із врахуванням ландшафтної 

структури вихідної території, яка і буде вказувати на етнічну ідентичність. 

Садово-паркові ландшафти Правобережного лісостепу України – це поєднання 

руслового, заплавного, схилового та вододільного типів місцевостей у межах 

відповідних ландшафтів. Фоновою є рослинність як найдинамічніший 

компонент антропогенного ландшафту. Хоча вона є поднанням місцевої флори 

та інтродукованих видів, але її основою є аборигенна рослинність.  

Таким чином, український садово-парковий ландшафт «є». Він «існує» у 

просторі організації незалежної України як відповідний антропогенний 

ландшафт, але не як стиль організації території. Український садово-парковий 

ландшафт сформувався у процесі історичного розвитку українського народу та 

української державності. Це синтезоване утворення, що поєднує в собі 

ландшафтний стиль організації території, європейський досвід роботи 
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архітекторів, дизайнерів та специфіку природних умов України, які є етнічними 

ідентифікаторами цієї групи антропогенних ландшафтів. 

 

ВМІСТ ОСНОВНИХ ПЛАСТИЧНИХ РЕЧОВИН В ЛИСТОВОМУ 
АПАРАТІ ВЕРГІНІЛЬНЫХ КУЛЬТУР  QUERCUS ROBUR L.  

В РЕЗУЛЬТАТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЛОДОШЕННЯ 

Красноштан І.В.,  к. біол. н., доцент, 

Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини 

krasnoshtaniv@rambler.ru 

Дуб звичайний (Quercus robur L.) займає більше 10% покритої лісом площі 
України. Цей вид має особливо цінну деревину, зростання попиту на яку 
помітно збільшується як в Україні, так і на світовому ринку.  

Важливу роль насадження Quercus robur відіграють в екологічному 
відношенні, виконуючи захисні і водорегулюючі функції. Не втрачає дуб 
звичайний свої позиції і в зеленому будівництві, маючи велику естетичну 
цінність і непримхливість до ґрунту і умов довкілля. Основою для відтворення і 
формування насаджень Quercus robur являється глибоке і всебічне вивчення 
біологічних особливостей росту і розвитку рослин цього виду, який забезпечує 
сам процес формування продуктивних деревостанів і виявляє можливості для 
прискорення і цілеспрямованості селекційної практики. Необхідність активації 
діяльності в цих напрямах обумовлена істотним втручанням людини у 
функціонування фітоцинотичних угрупувань за участю Quercus robur.  

Одним з радикальних шляхів, спрямованих на скорочення фази 
ювенільности в онтогенезі рослин дуба, і подолання періодичності 
плодоношення Quercus robur являється застосування фізіологічно активних 
речовин типу ретардантів, які за допомогою зміни гормональної ситуації 
рослинного організму сприяють посиленню активності плодоношення, і як 
наслідок забезпечення, лісовідновлюваних робіт насіннєвим матеріалом 
поліпшеної генетичної якості.  

Для створення комплексу заходів високопродуктивного розвитку 
насіннєвих насаджень Quercus robur необхідно досліджувати окремі етапи 
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морфогенезу, у тому числі і внаслідок впливу фізіологічно активних речовин 
типу ретардантів. У молодому віці дубки мають більш високий вміст N і Р і 
порівняно менше К, чим рослини старшого віку, особливо багаті Са [1]. А тому 
зміна кількісного вмісту NРК у вергінільних дерев може характеризувати 
сприятливість ендогенних умов Quercus robur у формотворчих процесах 
репродуктивного напрямку.  

В процесі дослідження вивчали міру впливу наступних факторів досліду: А 
- роки досліджень, В - фенологічний етап розміру пагонів на початок обробки (I 
- довжина пагона 0,8-1 см; II - 6,0-8,0 см; III - 12-15 см), С - концентрація 
хлорхолінхлориду, % в робочому розчині. Оскільки найбільш ефективним у 
напрямку стимуляції цвітіння Quercus robur являється тривала дія 
хлорхолінхлориду [2], то наводимо результати дослідження кількісного вмісту 
N, Р і К в листі досліджуваних дерев за умов триразового обприскування крон. 
Загальний ступінь впливу досліджуваних факторів (А, В, С) і результатів їх 
взаємодії (АВ, ВС, АС і АВС) на кількість азоту в листі Quercus robur складає 
91%. Найбільш суттєвою є частка впливу фактору фенологічного етапу початку 
обробки (фактор В) - 42%. На частку років дослідження (фактор А) і 
концентрації діючої речовини (фактор С) припадає відповідно 6 і 12% від 
загального ступеню впливу. З результатів взаємодії факторів найбільш високою 
є частина впливу факторів ВС - 25%, помітно нижче факторів АВ - 6%. 

Таким чином, вміст азоту в листі Quercus robur істотно змінюється залежно 
від умов року проведення досліджень. Початок вегетації досліджуваних дерев 
характеризується фенологічними особливостями змін в розвитку пагонів, що 
істотно впливають на кількісний вміст азоту в листі після закінчення 
вегетаційного періоду. Варіанти концентрації діючої речовини виявляють 
достовірно стимулюючу дію на збільшення вмісту азоту. 

Істотно впливають фактори досліду і на кількісний вміст фосфору, що 
складає 89%. На частку впливу умов року проведення досліджень (фактор А) і 
фенологічних етапів зростання пагонів на початок обробки (фактор В) припадає 
по 3%. Помітнішим є вплив варіантів концентрації діючої речовини (фактор С), 
на частку якого припадає 18% впливу. З результатів взаємодії досліджуваних 
факторів найбільш суттєво вміст фосфору змінюється під дією факторів ВС, 
частка якого становить 48% впливу. 

Таким чином, під впливом інгібітору біосинтезу гіббереліну порушується 
гормональна ситуація в ювенільних дерев Quercus robur, результатом чого 
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являється посилений відтік фосфору в період завершення вегетації з листя в інші 
частини рослини. На вміст фосфору в листі помітно впливають умови вегетації.  

Частка впливу досліджуваних факторів А, В, С і результатів їх взаємодії 
АВ, АС, ВС і АВС на зміну змісту калію в листі Quercus robur перед 
завершенням вегетації складає 96%. На частку умов років проведення 
досліджень (фактор А) припадає 1% впливу. Частка впливу фенологічного етапу 
росту пагонів (фактор В) становить 12%. Найбільш суттєво кількість калію 
змінюється під впливом варіантів концентрації діючої речовини (фактор С), на 
частку якого припадає 49%. З результатів взаємодії найбільш істотний вплив має 
поєднана факторів ВС, частка якого становить 34% впливу. 

Таким чином, зміст калію в листі Quercus robur достовірно змінюється під 
впливом хлорхолінхлориду у бік збільшення його кількості.  

Отже, окремі варіанти дослідів виявляють в листі вергінільних культур 
Quercus robur зміну вмісту азоту, фосфору, калію, що характеризується 
кількісним вмістом притаманним деревам плодоносного дуба. 
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Економічний і соціальний розвиток сільської місцевості в Україні відіграє 

значну роль у забезпеченні належного рівня життя населення, гарантуванні 

продовольчої безпеки, формуванні споживчого ринку держави тощо. Під 
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сільськими місцевостями (англ. Ruralarea) слід розуміти будь-які території, 

розміщені за міськими межами, тобто неурбанізовані площі із домінуючою 

сільськогосподарською діяльністю.Сільські місцевості характеризуються тим, 

що мають меншу, ніж у міських районах щільність поселень, й населення 

займається рослинництвом,тваринництвом, лісівництвом тощо. Це ландшафтиіз 

переважанням рослинного покриву у вигляді ріллі, пасовищ, сіножатей, садів, 

лісів та ін.) й домінуючою сільськогосподарською діяльністю. 

В Івано-Франківській області понад 94 % території припадає на сільські 

місцевості. До її складу входять 477 сільських рад і 765 сільських населених 

пунктів (з них 236 – надано статус гірських поселень). У 2012 р. в сільській 

місцевості проживало 782,4 тис. осіб, що склало 56,7 % від усього населення 

області. За часткою сільського населення регіон займає третє місце в 

Україні(поступається лише сусіднім Закарпатській і Чернівецькій областям) [3]. 

Земельний фонд Івано-Франківщини складається із земель, що мають 

різноманітне функціональне використання. Загальна площа земель станом на 1 

 січня 2012 р. складала 1 392,8 тис. га, із них сільськогосподарські угіддя 

займали 631,5 тис. га (45,34 % від загальної площі області), у т. ч.: рілля – 383,6 

тис. га, сіножаті і пасовища – 213,0 тис. га, перелоги – 18,6 тис. га, багаторічні 

насадження – 16,3 тис. га [2]. 

Землі лісового фонду у регіоні займають 620 тис. га (44,5 % від загальної 

площі області), у т. ч. землі вкриті лісами – 567,5 тис. га (91,7 %). На жаль, за 

останні п’ять років площі лісового фонду зменшились на 0,7 тис. га, а вкриті 

лісовою рослинністю –на 1,4 тис. га. 

Екологічну стійкість сільських місцевостейрегіону визначає ступінь їхньої 

розораності. В цьому відношенні областьвирізняютьсуттєві відмінностіу фізико-

географічному плані (чергування форм рівнинного, передгірського і гірського 

рельєфу), обмежену кількість сільськогосподарських угідь й водночас 

високучастку розораності земель. Зокрема, більшість сільськогосподарських 

угідь (61%) припадає на орні землі (рис. 1).Найстійкішими в екологічному 
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відношенні є земельні ресурси гірських районів, де показники 

розораностізмінюються від 2,7 (Верховинський р-н) до 28,8% (Косівський р-н). 

Найвищучастку розораності маємо у Рогатинському, Галицькому, 

ГороденківськомуіСнятинському районах (51–67%). 

Аналіз даних сучасного стану і співвідношення угідь свідчить про те, що 

найбільші порушення відбулися в передгірських і рівнинних районах. Загальна 

розораність перевищує межу екологічної збалансованості як у рівнинних – 52 %, 

так і в передгірських районах – 43 %. У середньому в рівнинних районах 

використовують 77 % сільськогосподарських угідь, а у передгірських – 72 %. 

Сільськогосподарська освоєність гірських районів значно нижча (30 %). 

Як наслідок високої сільськогосподарської освоєності земельного фонду 

Івано-Франківської області без впровадження належних заходів щодо його 

охорони і відтворення, як виробничого ресурсу та важливої складової 

природного середовища, є прогресуюча деградація ґрунтового покриву, що 

створює загрозу продовольчій та екологічній безпеці області. 

Рис. 1. Розораності сільськогосподарських угідь 

Івано-Франківської області 
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На думку багатьох дослідників будівництво вітрових електростанцій, 

викликає незворотні зміни у довкіллі, як у результаті фрагментації середовища, 

так, і в результаті конфліктів, що виникають між живою природою та 

технологічними конструкціями вітрових електростанцій (мова йде про загибель  

та вплив на життєвий простір птахів та тварин). За даними досліджень вітрові 

електростанції становлять серйозну загрозу для птахів. Це питання гостро 

обговорюють екологи різних раїн, а особливо екологи  Шотландії та США. 

Зокрема, було встановлено, що шотландські вітряні турбіни сприяли зникненню 

рідкісних видів птахів (наприклад, соколів, орлів і тих видів, що літають на 

менших висотах). Працівники американської неурядової організації Center for 

Biological Diversity підрахували, що лише одна вітроенергетична турбіна 

щорічно вбиває до 1 300 особин хижих птахів. 

Ще одним видом забруднення є шум, що створюють вітрові турбіни. 

Окрім звичного шуму (у чутливому для слуху діапазоні) часто створюється 

додатковий шум певними елементами вітрової турбіни у не чутливому діапазоні, 

наприклад, шум від лопатей або інфразвукових хвиль. Ця проблема властива для 

старих конструкцій вітряків, в сучасних вітроенергетичних установках вона 

практично ліквідована. 

Вітрові електростанції не можуть бути розташовані у районах, де 

проходять екологічні коридори для диких тварин, птахів та кажанів. Такі об’єкти 

створюють небезпеку зіткнення вказаних видів. Крім того, об’єкти 

вітроенергетики є агресивним елементом ландшафту, тому вони повинні бути 
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розташовані з особливою обережністю, насамперед подалі від 

природоохоронних територій (національних парків, ландшафтних парків, 

заповідників тощо). Наприклад, варто зазначити, що проект розташування 

вітрових турбін в районі Ойцовського національного парку (верховина в 

околицях Єжмановіц і Пшегіні) отримав негативний висновок. 

Саме тому надзвичайно важливим є виділення 10-ти кілометрової зони 

відчуження вітрових установок від так званих "чутливих територій", які 

включають в себе: національні та регіональні ландшафтні парки; природні 

заповідники для охорони птахів, кажанів та територій їх проживання, годування 

та розмноження; водно-болотні угіддя, що підлягають під дію Рамсарської 

Конвенції; затверджені та потенційні регіони спеціального захисту Натура 2000, 

що розташовані вздовж шляхів міграцій та перельотів або областей постійного 

чи періодичного перебування певних видів птахів, що зазначені у Додатку I 

Директиви про птахів або занесені у Червону книгу. 

Вітрові електростанції, у яких умови експлуатації залежать від погодних 

умов, змушені утримувати резерв потужності за рахунок джерел традиційної 

енергетики, щоб в будь-який момент можна було компенсувати спад енергії, 

отриманої від вітру. Професор З. Внук вказує на певні перешкоди для 

використання вітроенергетики на території Польщі, а саме: 

- слаба інфраструктура електромереж на територіях з великою "вітристістю" 

(північна Польща) і неадекватні процедури використання технічних умов щодо 

приєднання до електромереж; 

- гостра потреба в опрацюванні об'єктивних та компромісних принципів 

підготовки та оцінки нормативів впливу на навколишнє середовище. 

Вплив вітрових турбін на ландшафт є предметом не частих дискусій у 

науковій літературі, попри те, що їх проектування має вирішальне значення для 

мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище [1]. Зазвичай, слушні 

думки та коментарі, що стосуються вказаної проблеми виходить від осіб, що 

безпосередньо беруть участь в обговоренні даного питання. Це, з одного боку, 
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інвестори і фізичні особи (наприклад, землевласники угідь, що цікавлять 

інвестора), з іншого боку це «сусіди» вказаних господарств. Вплив таких 

технологій на ландшафт можна розділити на дві складові. Перша – це вплив на 

візуальне довкілля (естетичний вплив), друга складова - це вплив на 

функціонування ландшафту (що визначається як баланс між користю і 

збитками). І в одному і в другому випадку оцінка є результатом знань, досвіду та 

переваг/недоліків оцінювача. Звичайно, обидві складові взаємно перетинаються 

та доповнюють одна одну тому не можуть розглядатись окремо.  

У відповідності до основних положень Європейської конвенції про 

ландшафти, визначальним впливом вітрових турбін на ландшафт є їх видимість, 

що залежить від особливостей місцевості, її забудови та прозорості повітря. 

Серед експертів немає єдиної думки щодо методології визначення цього 

параметра. Видимість може бути визначена на підставі аналізу моделі 

ландшафту; під час польових досліджень; на підставі моделювання середніх 

концентрації складових атмосфери (пилу, вологості повітря, хмарності тощо), 

що базуються на фахових, тривалих у часі моніторингових спостереженнях за 

видимістю атмосфери. Останній підхід видається найбільш об’єктивним, однак 

рідко пункти спостережень за вказаними параметрами атмосфери є розташовані 

в межах ділянок будівництва вітроенергетичних станцій. При звичайних 

будівництвах вітрових щогл з висотою до 200 м, слід припустити, що турбіни 

будуть невидимі тільки з внутрішніх елементів ландшафту, таких як ліс або 

висотні будівлі. 

У науковій літературі максимальним значенням впливу вітрових 

установок на ландшафт вважають відстань 20 км [5]. Керівні принципи  

прогнозування впливу вітрових електростанцій на навколишнє середовище, що 

розроблені Головним управлінням з охорони навколишнього середовища, 

визначають 4 зони впливу на ландшафт [5]: 

- I зона –  вітрова електростанція є домінуючим елементом у ландшафті,  а її 

робота (руху вітряка) є відчутною для людини до 2 км; 
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- II зона – вітрова електростанція є добре видимою, але рух вітряка не приваблює 

людський зір, відстань становить від 2 до 4,5 км; 

- III зона – розмір турбіни з огляду на відстань здається відносно незначним, а 

сама вітрова електростанція не домінує у ландшафті, відстань цієї зони 

становить 4,5 – 7 км; 

- IV зона розташована на відстані більше ніж 7 км від вітрової електростанції, 

турбіни "розчиняються" у ландшафті, а рух вітряка є  невидимим. На відстані 

більшій ніж 20 км вітрові електростанції, навіть якщо вони видимі, стають 

вторинними елементом ландшафту. 

Окрім аналізу видимості, до методик, що часто використовують для 

оцінки впливу вітрових електростанцій на ландшафт належить метод 

анкетування. Хоча цей метод часто використовують у країнах західної та 

південної Європи (а останнім часом також і у Польщі) він підлягає великим 

сумнівам, що зумовлені суб'єктивністю респондентів. Люди, які отримують 

певну вигоду від будівництва вітрових електростанцій (пов'язану з створенням 

додаткових робочих місць у будівництві та експлуатації станцій; прибуток від 

продажів/оренди земельних ділянок під будівництва вітроенергетичних об’єктів; 

вигоду, що пов’язана з розвитком інфраструктури для забезпечення 

функціонування вітрових установок, наприклад будівництво доріг) позитивно 

висловлюються за інвестиції у будівництво таких об’єктів і не вбачають 

жодного негативного впливу на ландшафт. І, навпаки, особи, котрі не мають 

матеріальних вигод або ж, навіть, зазнали певних збитків внаслідок будівництва 

вітроелектростанцій, наприклад, через зниження ціни на угіддя навколо 

вітроелектростанцій, висловлюються негативно і підкреслюють , що ферма має 

негативний вплив на ландшафт. 

Іншим підходом до вивчення вітроенергетики є дослідження 

багатофакторного впливу вітроенергетичних установок на довкілля з 

врахуванням чинників впливу за різними ваговими категоріями. Положення, які 

повинні бути включені вже на етапі проектування з ціллю обмеження 
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негативного впливу парку вітрогенераторів на навколишній ландшафт та 

негативного сприйняття вітрових турбін з боку суспільства, розробив 

Національний Комітет Вітрової Енергетики США (National Wind Coordinating 

Committee, 2006). Відповідно до рекомендацій цієї організації, слід  

оптимізувати розмір парків вітрогенераторів залежно від їхньої потужності. 

Краще збудувати один великий парк з великими вітряками та великою 

потужністю ніж багато менших вітряків з меншою потужністю. Вітряки в межах 

парку повинні бути однакового розміру, мати по 3 лопаті ротора та світлий 

колір. 

Важливим елементом у дослідженні взаємодії довкілля та 

вітроенергетичних установок є аналіз впливу останніх на однорідні ландшафтні 

одиниці. Такий підхід рекомендує Європейська ландшафтна Конвенція. Згідно 

цього підходу "ландшафт можна розділити на дрібні ландшафтні одиниці. Вони 

можуть бути виділені як, однорідні ділянки з точки зору топографії, 

землекористування та інших характеристик, які формують однорідну структуру 

ландшафту."(ЗВІТ "Ландшафт і вітроенергетика", 2011). Подібне розуміння 

різноманітності ландшафту і формування просторового порядку  прийняте у 

польських правових актах (Koncepcji ... 2012). Основою для аналізу 

ландшафтного різноманіття є відношення довжини меж ландшафтних одиниць 

до одиниці площі усієї поверхні ландшафту. Різноманітність ландшафту буде 

тим вищою, чим вище значення розрахованого коефіцієнту. На основі вказаних 

критеріїв нами створена карта однієї з діялнок Підкарпатського воєводства. 

Розрахунки були здійсненні для кожного квадратного кілометра площі (рис.1). 

Джерелом даних про щільність меж однорідних ландшафтних одиниць 

була Програми європейського моніторингу змін у землекористуванні Corin Land 

Cover (CLC). Метою програми є документування змін у покриві земної поверхні, 

а також збір та оновлення даних по всій Європі. Карти виготовляють за єдиними 

правилами на основі спектральних зображень з супутників Landsat та IRS. У 

дослідженні були використані дані за 2006 рік. Попри те, що не всі європейські 
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країни беруть участь у програмі, методологію CLC використовують при 

створенні карт для наукових цілей [3]. 

Класи покриву земної поверхні, що виділені у програмі CORINE Land 

Cover організовані ієрархічно на трьох рівнях. Перший рівень складається з 

п'яти основних типів покриву земної поверхні: поселенських забудов, 

сільськогосподарських угідь, лісів і напівпустель, боліт та водойм. На другому 

рівні виділено 15 типів покриву земної поверхні. Проте, на третьому рівні 

виділено аж 44 типи покриву. У статті було використано найнижчий рівень 

поділу на класи, а пізніше підраховано щільність меж однорідних ландшафтних 

одиниць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Різноманітність ландшафтів в межах впливу вітрових електростанцій 
З рисунку 1 можна побачити, що проектовані вітряки розташовані на 

території з найменшим ступенем ландшафтного різноманіття. Натомість, 
навколишні території характеризуються високим та дуже високим ступенем 
різноманітності ландшафту. Вкладення інвестицій у такі терени слід розглядати 
як вигідні, тому що, з одного боку, турбіна буде урізноманітнювати навколишнє 
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середовище в зоні I (найбільшого впливу), де вітряк є і так домінуючою 
формою. З іншого боку, зона II і III, в якій вітряки є добре видимі але не 
приваблюють людський зір, є домінуючою в теренах, що характеризуються 
високою і дуже високою різноманітністю ландшафту. Це сприяє "розмиванню" 
щогл вітряків на межах існуючих ландшафтних одиниць. 
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Побудова наукових картин світу традиційно вважалась філософською 

проблемою [2]. Наразі серед науковців-географів піднімається питання про 

побудову власне географічної картини світу на основі симбіозу з онтологічними 

науками, передусім з філософією та синергетикою[7; 5]. Засобом досягнення цієї 
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мети може виступати специфічність географічних знань, які не мають перекон-

ливості й сили фізичних законів. Географічні знання приблизні, залежні від 

апологету науки; вони співвідноситься зі стохастичними системами реальності, 

де «все залежить від усього». Географ може спрогнозувати декілька можливих 

наслідків, кілька ланцюжків взаємодій і багато чого іншого недоступного 

представникові точної науки, користуючись своєрідною географічною логікою: 

географічними аналогіями, непрямими спостереженнями, певним досвідом, 

професійною інтуїцією і т. ін. Таких можливостей не має жодна формалізована 

наука [1].  

Роль і значення географії полягає в тому, що вона формує холістичний 

образ Світу [1], тобто сучасну картину світу. М.В.Багров стверджує: через певну 

індивідуально-типову матрицю відносин, яку людина формує, розвиває й тримає 

постійно у своїй свідомості: як член соціуму, тобто через культуру, та 

індивідуально. Він називає її матрицею світорозуміння, маючи на увазі 

людський світ. Завдяки наявності у свідомості такої матриці світорозуміння 

людина більш чи менш успішно справляється з пізнанням складних 

нерозчленованих (не рафінованих) систем, породжених різними станами, 

флуктуаціями й іншими вимушеними або спонтанними неоднорідностями та 

пізнавальними особливостями. Завдяки цьому ж географія більш яскраво й 

адекватно, хоча й менш точно та інколи мало формалізовано характеризує 

існуючий світоустрій. Отже, географічна картина світу - це цілісний образ світу, 

який має історично зумовлений характер та закріплює основні об’єкти й 

відношення між ними у тому вигляді, у якому вони існують у сучасному 

географічному пізнанні.  

За останні 70 років змінилась і географічна наука, і спосіб мислення 

географів. В першу чергу це пов’язано з настанням інформаційної ери та 

докорінною зміною ставлення до загальнолюдських цінностей в умовах сталого 

розвитку – провідної парадигми розвитку. Зміни полягають насамперед у появі 

методологічних концепцій, що потребують для своєї реалізації визначених 
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методів. В основу розвитку людства В. Котляков покладає стратегію адаптації 

до природи[3]. 

Окремого висвітлення потребує така важлива проблема як осучаснення 

парадигм розвитку і конкретних напрямів розвитку географії. 

У пошуках і розробці нової наукової картини світу О.Топчієв пропонує 

нову парадигму – інтенціональну – парадигма самоусвідомлення людством 

свого місця і ролі в системі «природа – суспільство», у складі цілісної 

ландшафтної оболонки Землі. Таке самоусвідомлення із цивілізаційною кризою 

людства, що загострюється, із сучасною методологією розмежування та 

взаємодії природничих і суспільних наук, із новими аспектами поєднаного 

розвитку пізнання та буття. Інтенціональна парадигма повною мірою може 

претендувати на статус сучасної загальногеографічної парадигми. Її 

методологічний вплив охоплює всі предметні напрямки сучасної географії, і 

такий вплив для більшості географічних дисциплін може бути сильним[7].  

На думку автора нова парадигма має органічно вписати географію у сучасну 

загальнонаукову методологію й орієнтувати її на розв'язання найбільших 

актуальних й злободенних проблем пізнання та життєдіяльності людства, 

зорієнтувати географів на використання новітніх методологічних підходів і 

дослідницьких технологій та посилити роль наукового синтезу у всій системі 

географічних наук, актуалізувати її взаємодією з усіма іншими науками. Вона 

спрямована на пошуки й розробку нової наукової картини світу і визначає 

вагому і специфічну роль у цій проблемі географії, надає пріоритети науковому 

синтезу та орієнтує географічний синтез на використання методологічних 

принципів синергетики функціонування надскладних систем. 

Головні контури географічної картини світу протягом тривалого часу в 

своїх дослідженнях окреслює С. Сонько[4; 6]. Він вважає, що до побудови 

власне географічної картини світу спонукає поглиблення загальнонаукових 

уявлень про роль географічного простору як носія фізичних взаємодій, 

гравітацій, ландшафто- та морфогенезу, процесу взаємодії природи і 
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суспільства, сучасної глобалізації та постіндустріалізму тощо. На його думку, 

загальнонаукова проблема взаємодії природи і суспільства може 

конкретизуватись у виважених концепціях природокористування у випадку, 

якщо до цих концепцій буде включено категорію географічного простору з 

урахуванням його видозмін. А коректна постановка глобальної екологічної 

проблеми можлива, на думку С. Сонько, лише в межах соціо-природних систем, 

які розвиваються в географічному просторі з часу його активного освоєння 

Людиною [6]. 

На думку С. Сонько, побудова географічної картини світу має поєднати 

теоретичні пошуки географів і забезпечити методологічний внесок у фундамент 

всього природознавства, в тому числі через зміну позиції географів у ставленні 

до екологічної проблеми із спостережливої на громадянсько-конструктивну. 

Ряд провідних вчених у спільній праці [1] визначили провідною місією 

географії відповідальність за природний капітал людства, носієм якого є 

геосистеми, що об’єднують природу, господарство і людину. Свою думку про 

майбутній розвиток географії вони розкрили у таких положеннях: 

1) об’єктом географії має стати інтегральний ресурс розвитку суспільства, 

яким є територія у глибинному науковому баченні й прагматичному сприйнятті. 

Територія визнана у суспільстві найбільш значущим фактором і водночас - 

найбільш нездоланним лімітом розвитку. Території властиві природні 

властивості, які в сукупності й системному поєднанні є природним капіталом, а 

в поєднанні з результатами економічної діяльності людини становлять 

інтегральний потенціал території; 

 2) природний капітал (у найширшому значенні) - це сукупність позитивних 

якостей геосистем, які завдяки цьому здатні створювати нову вартість 

(споживчу вартість у тому числі). Вони, на відміну від людського капіталу, 

спроможні до самовідтворення, але лише за певних умов, які нам відомі лише у 

принципі. Отже, вивчення цього капіталу має бути загальним предметом 

географії, без її поділу на природничу, економічну та соціальну, що відображає 
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її об'єктну концепцію. Остання не є єдиною або більш виправданою, ніж 

предметна чи проблемна; 

3) географія у такий спосіб стає рівноправним учасником соціального 

прогресу й економічного процесу, поряд з іншими його складовими (фінанси, 

індустрія тощо; 

4) мета географії як триєдиної науки (природнича+суспільна+технічна) 

полягатиме у вивченні, інвентаризації, забезпеченні якомога раціональнішого 

використання і збереження геосистем як природного капіталу, тому що це єдина 

передумова збалансованого і самопідтримуваного розвитку людства з огляду на 

збереження й раціональне використання ресурсів його оточення. 

На думку вище згаданих вчених, досить важливим є створення у соціумі 

відповідного ставлення до географії, зокрема поза сферою її наукової діяльності. 

«Вона не повинна бути маргінальною гілкою природознавства, економіки та 

соціології, а має стати серйозною, недоступною непрофесіоналам наукою про 

Світ Людини (доступність, залежність від здорового глузду найчастіше 

вульгаризує наукове знання)» [1]. На переконання авторів, географія має бути 

наукою про територію як єдину з незамінних умов існування, як оселю людства 

та окремих його спільнот, в якій людина співіснує з біотою, пристосовуючись до 

властивостей компонентів природи[1]. 

Таким чином, географія - одна з небагатьох наук, яка своєю предметною 

областю охоплює і природу, і суспільство, користується природними і 

соціальними (суспільними) законами розвитку, що дозволяє  сучасним науковим 

дослідженням  працювати в напрямку пошуку й розробки наукової картини 

світу, яка б була пов’язана із самоусвідомленням людством свого місця і ролі в 

системі «природа-суспільство» у складі цілісної ландшафтної оболонки Землі. 
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РОЛЬ АКТИВНИХ НАУКОВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 

ЗАСВОЄННІ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ-

ГЕОГРАФАМИ 

Кушнір Л. М. к. геогр. н., доцент кафедри географії та 
краєзнавства, Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка  
Кушнір Г. Л. аспірант кафедри педагогічної майстерності 
та менеджменту, Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка          glkushnir@mail.ru 

Вибір методів навчання є дуже нелегким завданням. Адже від вірності їх 

вибору та застосування залежить ефективність засвоєння знань студентами. В 

даному дослідженні автор характеризує методи навчання, які забезпечать 

високий рівень засвоєння краєзнавчо-туристичних знань. Узагальнюючи наукові 

підходи до класифікації методів навчання, зроблено спробу спроектувати їх у 

площину краєзнавчо-туристичних знань. 

Питаннями класифікації методів навчання займалися Е. Голант, І. Лернер, 

І. Харламов, М. Скаткін, С. Петровський, Ю. Бабанський та багато інших 

науковців. У даному дослідженні автора цікавлять активні наукові методи, які 
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забезпечать високий рівень засвоєння краєзнавчо-туристичних знань студентами 

вищих навчальних закладів. 

Мета статті – встановити, які саме активні наукові методи є ефективними в 

процесі засвоєння краєзнавчо-туристичних знань студентами-географами. 

Одним з важливих напрямків на шляху удосконалення вищої освіти має 

стати підвищення інтересу студентів до вивчення свого краю. Ланкою, яка 

поєднує теоретичні щаблі навчання з повсякденним життям, природою, 

суспільством та господарством виступає «Краєзнавство».  

На думку авторів під краєзнавчо-туристичними знаннями слід розуміти 

сукупність знань про рідний край, які отримують студенти під час туристичних 

походів і польових досліджень, необхідних для закріплення теоретичного 

краєзнавчого матеріалу, що актуалізує потреби особи в пізнанні природного, 

господарського та соціального місця свого існування, сприяючи формуванню її 

ціннісних орієнтацій і цілісних громадянських якостей. 

Поняття методу навчання є досить складним. Нова філософська 

енциклопедія, дає таке трактування терміну «метод». «Метод – в самому 

широкому сенсі свідомий спосіб досягнення якого-небудь результату, 

здійснення певної діяльності, вирішення певних задач…» [2, с. 551]. 

Енциклопедія освіти, під редакцією В. Г. Кременя, поняття «метод» трактує 

так: метод – це серцевина процесу навчання, ланка, яка зв’язує запроектовану 

мету і кінцевий результат… З позиції сучасних педагогічних поглядів методи 

навчання характеризуються як багатогранне, багатовимірне, багатоякісне, 

поліфункціональне дидактичне явище. 

Найбільш загальним можна вважати таке визначення: методи навчання – це 

впорядковані способи взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на 

розв’язання навчально-виховних завдань [1, с. 492–493]. 

В структурі методів навчання виділяють прийоми. Прийом – це елемент 

методу, його складова частина, разова дія, окремий крок до реалізації методу або 

модифікації метода в тому випадку, коли метод невеликий за об’ємом або 
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простий за структурою [3, с. 470]. Розуміння краєзнавчих понять студентами та 

виявлення ними причинно-наслідкових зв’язків, а також встановлення асоціацій 

між географічними явищами та причинами їх виникнення в межах свого краю, 

може досягатися за допомогою таких прийомів навчання: 

1) Засвоєння краєзнавчо-туристичних знань відбувається в процесі 

безпосереднього вивчення краю під час польових практик, туристичних походів, 

екскурсій, причому екскурсії можуть бути в природу і на виробництво; здобуття 

знань у процесі спостереження за фенологічними явищами (вивчення характеру, 

інтенсивності і темпів розвитку фенологічних явищ, залежності і зв’язку, 

з’ясування причин, які їх обумовлюють та встановленням закономірностей). 

Також спостереження можуть бути гідрологічними та кліматичними. 

2) Студенти здобувають знання із літературних краєзнавчих джерел, 

довідників та картографічного матеріалу. 

3) Отримання студентами краєзнавчо-туристичних знань про свій край 

із лекційних занять викладачів. 

4) Метод навчання має багато сторін і по кожній з них, методи 

навчання можна групувати в системи. В зв’язку з цим з’являється безліч 

класифікацій методів, у яких останні поєднуються на основі одного або ряду 

загальних ознак. Дуже важливим є питання щодо доцільності класифікацій при 

здобутті краєзнавчо-туристичних знань. Ефективною можна назвати ту, яка 

співзвучна з практикою вузівського навчання та слугує основою для її 

раціоналізації. 

Найважливішими науковими активними методами засвоєння краєзнавчо-

туристичних знань на думку автора мають бути: 

1. Методи спостереження, які поділяють на маршрутні та майданні, 

періодичні і безупинні, стаціонарні та дистанційні. Вони дають важливі 

практичні дані про географічні об’єкти та динамічні зміни, котрі відбуваються в 

природі, що дозволяє оцінювати розвиток окремих процесів. Стаціонарні 

систематичні спостереження окремих явищ природи (метеорологічні, 
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гідрологічні, геоморфологічні, фенологічні); тимчасові стаціонарні 

спостереження (мікрокліматичні). 

2. Порівняльний метод – дозволяє виявити спільні та відмінні риси 

географічних процесів, явищ, властивостей і станів географічних об’єктів, 

скласти їх класифікації та спрогнозувати можливі зміни. 

3. Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень 

виявити залежність між природними компонентами, господарством, населенням, 

а також зробити їх порівняльну характеристику та провести подальші прогнозні 

розрахунки. 

4. Картографічний належить до методів наукового дослідження, в 

якому карта виступає як модель об’єкта, котрий досліджується, а також виступає 

проміжною ланкою між досліджуваним об’єктом і самим дослідником. Карта є 

найдоступнішим знаряддям активізації навчання студентів-географів, розвитку в 

них самостійності, пізнавального інтересу, а також творчого ставлення до 

предмету. Картографічний метод дослідження включає: опис карти; графічні 

побудови (профілі, діаграми та ін.); вимірювання за допомого карт; математичну 

обробку цих вимірів. 

5. Моделювання – дозволяє вивчати розвиток географічних об’єктів, 

процесів та явищ за допомогою їхніх моделей. Розрізняють моделювання таких 

видів: математичне, графічне та інші. 

6. Польові дослідження – збір відомостей про досліджувану територію 

безпосередньо на місцевості під час географо-краєзнавчих екскурсій, польових 

географічних практик, подорожей та експедицій.  

Всі ці методи дають належний ефект, якщо вони застосовуються в певній 

сукупності. Тому плануючи краєзнавчу роботу, необхідно приділити пильну 

увагу науковим методам, та вирішити в якій комбінації їх застосовувати. За 

умови вдалого застосування цих методів, рівень засвоєння краєзнавчо-

туристичних знань в процесі підготовки студентів-географів буде мати високі 

показники. 
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«ПРАВИЛО ТРІАДИ» І ДОЛИННО-РІЧКОВІ ЛАНДШАФТИ 

Лаврик О. Д., к. геогр. н., Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини, 

s-lavrik@yandex.ru 

Досліджуючи будь-який об’єкт, кожен географ шукає відповіді на низку 

питань: як зрозуміти суть об’єкту, складові частини якого нерозривно пов’язані 

між собою? Чи всі об’єкти можна розділити на рівнозначні частини? У чому 

раціональність цього поділу та для чого він потрібен? Розпочавши дослідження 

цього географічного об’єкта, ми розуміємо, що лише після поділу його на окремі 

складові можна розробити класифікацію, проаналізувати структуру, 

прослідкувати міжсистемні взаємозв’язки, зрозуміти причини трансформації 

тощо. Вирішення зазначеної проблематики знаходимо у «правилі тріади», яке 

відображає триєдину суть (рис. 1) усіх складових географічної оболонки. За 

Ф.М Мільковим, «властивості географічного об’єкту змінюються у відомому 

напрямі від однієї його зовнішньої межі до іншої, і це дозволяє розрізняти в 

об’єктів три частини – середню, з найбільш характерними для нього ознаками, 

та дві бічні, які мають риси суміжних об’єктів» [3, с.91]. 
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Правило тріади відіграє провідну роль у дослідженні об’єктів, які були 

проаналізовані недостатньо або взагалі не розглянуті науковцями. Саме до такої 

категорії належать долинно-річкові ландшафти – складні цілісні системи, 

пізнання яких розпочалося лише з 60-х років ХХ ст. 

 

Рис. 1. Триєдина суть географічних об’єктів 

В – центральний об’єкт; А, С – суміжні об’єкти; ВВ – середня частина 
об’єкта з найбільш характерними для нього ознаками; АВ, ВС – бічні частини з 
проявом ознак суміжних об’єктів; стрілки – напрями змін властивостей. 

У ландшафтній оболонці Землі є безліч тріад. Поряд з часовими, які 

використовуються для визначення етапів розвитку ландшафтів, є просторові – 

вертикальні та горизонтальні, що характеризують структуру об’єктів. Зовнішнім 

межам просторових тріад відповідають крайні точки відліку часу, а середня 

ланка часової тріади ідентифікує стан географічного об’єкта в середній частині 

його розвитку [3]. Детальніше зупинимося на другій групі тріад (рис. 2А), які 

необхідно враховувати при дослідженні долинно-річкових ландшафтів. 

Класифікаційна тріада. Залежно від рельєфу типологія річкових 

ландшафтів включає три таксони: 1) рівнинний – підклас характеризується 

виробленим поздовжнім профілем рівноваги, широким днищем, незначним 

похилом, наявністю чітко виражених аквальних ділянок річища з швидкою та 

ВВ АВ ВС 

В А С 
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повільною течією, рівномірними видами діяльності водного потоку; 2) гірсько-

рівнинний – підклас поєднує ознаки гірських і рівнинних річкових ландшафтів; 

3) гірський – підклас виокремлюється великим похилом, вузькою долиною, 

швидкою течією та переважанням процесів розмиву. 

 
Рис. 2. Тріади в долинно-річкових ландшафтах  

Натуральні геокомпоненти: 1 – корінні породи (граніти та гнейси); 2 – 
сучасні алювіальні відклади; 3 – флювіогляціальні піски й супіски; 4 – 
лесоподібні та покривні суглинки; 5 – поверхневі води; 6 – заплавні лучні 
ґрунти; 7 – заболочені ґрунти й торфянники; 8 – дерново-середньо- та сильно-
підзолисті ґрунти; 9 – ясно-сірі й сірі лісові ґрунти; 10 – чорноземи опідзолені; 
11 – перезволожені чорноземи (мочари); 12 – різнотравно-злакові луки; 13 – 
вербняки; 14 – чорновільшанники; 15 – агрофітоценози; 16 – сосново-ялинові 
ліси; 17 – сосново-широколисті ліси; 18 – байрачні ліси; 19 – широколисті 
(грабово-дубові) ліси. Межі: 20 – тріад; 21 – складових тріад. Інші позначення: 
22 – напрями масо- та енергопотоків; 23 – складові тріад. 

У залежності від довжини річища та площі басейну виділяють три типи 

річок: 1) малі мають до 100 км довжини та площу 2000 км2; 2) середні – від 100 

до 500 км довжини та площу 2000 до 50 000 км2; 3) великі – понад 500 км 

довжини та площу понад 50 000 км2. 
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Річищна тріада. У поперечному перерізі річище складається з трьох 

частин: 1) правий берег; 2) власне днище річища; 3) лівий берег. У 

повздовжньому розрізі у річищі чергуються: 1) плесова ділянка верхньої течії; 2) 

ділянка перекату; 3) плесова ділянка нижньої течії. 

Заплавна тріада. У межах висотних рівнів заплави: 1) низька заплава – 

вербняки та вільшняки на прирічищних ділянках; 2) середня заплава – луки 

різного ступеня зволоження з ділянками затоплюваних лісів; 3) висока заплава – 

затоплюється не щорічно, ґрунтовий покрив наближений до зонального. 

Горизонтальні мікрозони: 1) прирічищна – підвищена, складена піщаним і 

супіщаним алювієм; 2) центральна – рівні ділянки з глинистими та 

суглинистими ґрунтами; 3) притерасна – знижена і заболочена [1]. 

Схилова тріада: У межах висотних рівнів схилу: 1) зона бровки – найвища 

частина, яка відділяє схил від плакору; 2) зона власне схилу – нахилена у бік 

днища поверхня з кутом нахилу до 90º; 3) зона підошви – найнижча частина 

схилу, суміжна із заплавою. 

Надзаплавно-терасова тріада: У межах висотних рівнів тераси: 

1) схилова зона – крутий уступ (до 35º), який відділяється від майданчика 

бровкою; 2) майданчикова зона – рівна або похила частина долини, що має 

найбільші довжину й товщину залягання алювію; 3) тилова зона, де 

накопичуються делювіальні шлейфи суміжної вищої тераси або схилу 

Долинна та басейнова тріади. На повздовжньому профілі рівноваги 

виокремлюються: 1) верхня течія, де переважає ерозійна діяльність водного 

потоку; 2) середня течія, у якій відбувається транспортування зруйнованого 

матеріалу; 3) нижня течія, де здійснюється акумуляція алювію. На поперечному 

профілі розташовані: 1) правобережжя (крутий схил у північній півкулі); 

2) днище (річище та заплава); 3) лівобережжя (надзаплавні тераси та схил). У 

межах висотно-ландшафтних рівнів долину диференціюють на: 1) «молодий» 
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акумулятивний рівень; 2) «типовий» або перехідний рівень; 3) «старий» 

денудаційний рівень [2]. Аналогічно долинам у басейні річки також виділяють 

три частини: 1) верхню; 2) середню; 3) нижню. 

Парадинамічна міжбасейнова тріада, в основі якої лежить суміжність 

розташування ландшафтних комплексів (ЛК) між вододілами та обмін між ними 

речовиною, енергією та інформацією. У поперечному розрізі розташовуються: 

1) лівобережні долинні ЛК одного басейну з уповільненим масо- та 

енергообміном; 2) вододільні ЛК, де здійснюється перерозподіл парадинамічних 

і парагенетичних зв’язків між суміжними басейнами; 3) правобережні долинні 

ЛК іншого басейну з крутим схилом, де відбувається пришвидшений масо- та 

енергообмін. 

Правило тріади відіграє важливу роль у дослідженні долинно-річкових 

ландшафтів. Досвід окремих робіт доводить його теоретичну та практичну 

цінність. У перспективі використання цього підходу можна застувати для 

долинно-річкових ландшафтів усіх фізико-географічних зон України. 

Диференціація цілого на частини дає можливість узагальнити дані про 

структуру і функціонування долинно-річкових ландшафтних комплексів 

глобального масштабу, а відповідно знайти причини їх сучасних змін внаслідок 

господарського впливу людини. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ліхван В.Ф., аспірант 
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна 
e-mail: geograf22@mail.ru  

Формування галузі сільського господарства та особливостей її 

територіальної організації залежать від сукупності факторів, серед яких чільне 

місце посідають суспільно-географічні. Визначальний вплив на формування 

сільського господарства Харківської області мають такі суспільно-географічні 

фактори: рівень господарського освоєння території, потреби населення в 

продуктах харчування, характер розселення, рівень забезпечення трудовими 

ресурсами, віддаленість району від обласного центру. Саме від цих показників 

залежать особливості територіальної організації сільського господарства і 

регулярність зв’язків між його основними ланками. 

Населення регіону, з одного боку виступає як головна виробнича сила, а з 

другого, як споживач кінцевої продукції галузі, тому характеристика його 

динаміки, структури, розміщення мають опосередкований вплив і на розвиток 

сільського господарства Харківської області. 
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Рис.1. Динаміка кількості сільського населення в Харківській області за 

період 1991-2012 роки [2] 

Серед інших областей України, Харківська відзначається значною 

чисельністю населення, високим рівнем урбанізації та специфікою розселення. 

На 1 січня 2013 року на Харківщині мешкало 2744,4 тис. осіб, або 6,1 % усього 

населення України. За цими показниками область займає 3 місце у державі. 

Питома вага міського населення становила 80,3%, а сільського – 19,7% [3]. За 

рівнем урбанізації Харківська область знаходиться на третьому місці в Україні 

після Донецької та Дніпропетровської областей. Останні 20 років чисельність 

населення Харківщини постійно скорочувалася, хоча темпи його зниження 

останнім часом дещо зменшилися (рис.1.). Упродовж останніх 60 років частка 

міського населення постійно збільшувалася, а сільського, − навпаки, 

зменшувалася. Так, тільки за період 1991 – 2012 років кількість наявного 

сільського населення зменшилася на 18% або на 123,3 тис. осіб, при цьому 

темпи зменшення сільського населення помітно вищі, ніж міського [2].  

Отже, значна загальна чисельність населення та висока частка міських 

жителів обумовлюють значні обсяги споживання продовольства. Різна 

направленість темпів зростання міського та сільського населення створюють 

певну проблему, тому що село регіону не може повністю забезпечити 
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продовольчі потреби міста, тому деякі види сільськогосподарської продукції 

імпортуються з інших областей та країн. 

Формування працересурсного потенціалу регіону відбувається на фоні 

конкретної демографічної ситуації. Останні 20 років Харківський регіон, як і 

інші регіони України, переживає демографічну кризу. За показниками 

народжуваності регіон посідає 5 місце серед регіонів України після Донецької, 

Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей. За показниками смертності 

посідає 3 місце після Донецької та Дніпропетровської областей [1]. Такий 

характер природного руху формує від'ємний природний приріст населення. 

Така демографічна ситуація безумовно відображається на віковій структурі 

населення. У сільській місцевості значно більша питома вага осіб у віці 

старшому за працездатний (28,6%), ніж у середньому по області (25,5%) та у 

міськрадах (25,0%). Питома вага молодших вікових категорій (до 16 років) у 

сільській місцевості дещо вища (14,4% проти 12,9% та 12,7 % відповідно). Це і 

позначається на питомій вазі населення у працездатному віці. У сільській 

місцевості вона помітно менша, 57,1% проти 61,6% у середньому по області та 

62,3% у міськрадах [3]. 

Із зростанням густоти населення відбувається сильне скорочення частки 

зернових культур, повільне збільшення площ вирощування картоплі, фактично 

прямо пропорційне зростання частки овочевих культур. Крім того, 

спостерігається тенденція до зменшення відносної чисельності худоби. 

Натомість, спостерігається явна тенденція до збереження частки корів. 

Характерною рисою регіону, як і України в цілому, стала поява такого 

явища, як безробіття. У більшості аграрних районів Харківської області на 

даний час є помітна частка вільних трудових ресурсів, які могли бути ефективно 

задіяні, зокрема у сільському господарстві. 

Отже, демографічна ситуація у сільській місцевості, наявність трудових 

ресурсів стає одним із вирішальних факторів розвитку таких галузей як сільське 

господарство. Зниження чисельності сільського населення, збільшення його 
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міграцій до міських поселень, відсутність престижності та привабливості праці у 

галузі серйозно впливають на розвиток сектору економіки регіону. 

Значний вплив на формування та розвиток сільського господарства мають 

особливості розселення. Зосередження населення у великих містах та міських 

системах розселення є важливим фактором формування приміської спеціалізації 

сільського господарства. 

Серед суспільно-географічних чинників особливе місце належить також 

споживчим потребам населення. Саме вони є стимулом розвитку галузі та 

обсягів виробництва її продукції. Споживання продуктів харчування, особливо 

тваринного походження, населенням регіону завжди було значним, тому що 

фізична та інтелектуальна робота, зокрема працівників задіяних у виробничому 

циклі, потребує висококалорійної їжі. 

Зменшення чисельності сільськогосподарських підприємств, перехід до 

ринкових відносин у аграрному секторі визвали і появу нових соціальних 

проблем (закриття сільських шкіл, клубів, бібліотек). Все це робить 

сільськогосподарську працю непрестижною для молоді, яка постійно мігрує у 

міста. Низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію та важкі 

умови праці також стримують розвиток галузі. 

У сучасних умовах формування і становлення нової економічної системи 

очевидним є те, що сільське господарство потребує кардинальних реформ. Старі 

форми власності (державна і кооперативна) вже не можуть більш ефективно 

забезпечувати необхідною продукцією населення. Почали з’являтися нові форми 

власності, такі як акціонерні, приватні та фермерські господарства. На 1 січня 

2013 року в сільських населених пунктах діяли 1186 фермерських господарств, 

котрі контролюють 9,2 % сільськогосподарських угідь та виробляють 4,5% 

валової продукції сільського господарства регіону [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у Харківському регіоні склався 

певний комплекс суспільно-географічних факторів розвитку сільського 

господарства. Наявність вільних трудових ресурсів, великої кількості міських 



 

 

 

182 

жителів формують умови для розвитку приміських типів господарств, а вигідне 

економіко-географічне положення області дає змогу для налагодження тісних 

внутрішніх та міжгалузевих зв’язків.  
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Постійне реформування освіти вимагає підвищення пізнавальної 

активності студентів у навчальному процесі. Для цього необхідні певні наукові 

обгрунтвання та напрацювання методик проведення занять географії з 

впровадженням активних форм роботи. Крім накопичення знань студенти 

повинні напрацьовувати інтелектуальні уміння з певними розумовими 

відпрацьованими і закріпленими прийомами і операціями. Завдання викладача – 

створити в аудиторії творчу психологічну атмосферу. 

Сучасні вимоги до навчання географії у вищий школі передбачають 

необхідність навчити студентів мислити, всебічно їх розвивати. Для виконання 

цих вимог необхідно забезпечити: діалектичний характер навчання: пізнання, 

відтворення, застосування; спільну творчість; діяльність викладача і студентів; 

керівництво з боку викладача; спеціальну планомірну організацію та 

управління; розуміння цілісності географічної оболонки та єдності природи; 

управління розвитком і вихованням студентів під час вивчення географії [1]. 
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Активні форми і методи на заняттях географії використовують, виходячи з 

проблем тем курсу географії, рівня знань студентів, здатності студентів до 

самоорганізації, знання викладачем студентів і їх можливостей. 

Впровадження певних активних методів повинно бути не самоціллю 

викладача, а певним етапом в розвитку його удосконалення керуванням 

навчальним процесом [2]. Використання певних активних методів необхідне для 

того, щоб заняття для студентів були більш цікавими, жвавими, щоб студенти 

були активними учасниками навчально-виховного процесу. Те, що при вивченні 

певного методу спочатку виглядає складним, треба зробити для студентів на 

практиці організаційно простим, створити для студентів такі умови, щоб вони 

були включеними в роботу і причетними до неї, були уважними та отримували 

можливість самовираження. 

Активізація навчання із забезпеченням підвищення його наукового рівня 

ставить за мету вивчення географічних об’єктів і явищ не тільки на рівні фактів 

з їх запам’ятовуванням, а й на рівні проникнення в їх суть [3]. 

Якщо підходити з позиції навчального процесу, то в ньому беруть участь дві 

сторони: викладач і вихованець. Нова роль викладача в процесі застосування 

різноманітних активних форм роботи на зайняттях полягає у тому, що він 

повинен вийти з рамок носія теоретичних і практичних знань і стати 

кваліфікованим консультантом, що володіє сучасними методами 

консультування з розв’язання різних проблем. При цьому процес навчання стає 

складовою частиною процесу удосконалення керування. Студент стає (до цього 

в ідеалі треба прагнути) активним учасником навчального процесу і під час 

роботи над проблемами цілеспрямовано поповнює ті знання, що пов’язані з 

теорією розв’язання тієї або іншої проблеми. Завдання викладача – за 

допомогою методів управлінського консультування спонукати студентів знайти 

правильні шляхи вирішення поставлених проблем. У ролі експертів в проектах 

реалізації конкретних проблем виступають самі студенти. 
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Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних методів, 

засобів, форм навчання, які спонукають особу до виявлення активності. Питання 

активізації навчання студентів належить до числа найактуальніших проблем 

сучасної педагогічної  науки і практики. 

Навіть простий перелік найбільш поширених активних методів і їх 

складових (прийомів) у кожного автора свій, а деякі колишні методи автори 

навіть зводять вже до рівня прийомів.  

Отже на зміст географічної науки, особливо економічної й соціальної, 

впливають зміни економічної ситуації в державі і світі. Особливо посилюються 

економізація та екологізація географічної освіти. Реалізація радикальних 

економічних та інших реформ передбачає вирішення проблем підготовки кадрів 

усіх рівнів. Для підвищення інтересу студентів до навчання та підвищення 

якості знань необхідно використовувати найрізноманітніші форми і методи. 

Активні методи навчання мають істотні переваги перед традиційними. 

Наприклад, підвищується не тільки запам’ятовування від звичайних 10-50% до 

90%, а і процес навчання стає складовою частиною процесу удосконалення його 

керування. 
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У 2013 році в області функціонувало 22 санаторно-курортних і оздоровчих 

заклади (9 санаторіїв, 5 санаторіїв-профілакторіїв, 8 баз та інших закладів 

відпочинку). За офіційними даними в області працює близько 90 агросадиб, 

загальна місткість яких становить близько 400 [2]. 

 Серед відомих готелей Рівного варто виокремити готель Підкова, 

MelRose, Софія, Айвенго, Мир, Марлен. 

Готель «Підкова» розташований у центральній частині міста. 17 номерів 

на 37 місць. Вартість за добу від 280 до 800 грн.. Вартість бронювання відсутня. 

Готель є всього лиш за 350 метрів від центральної вулиці в Рівному. У готелі 17 

комфортних номерів, ресторан, паб, кафе, більярд, басейн, сауна. В кожному 

номері є мінібар, супутникове телебачення, room-сервіс ресторану, сейф [62]. 

В котеджному районі Рівного є готель MelRose. 14 номерів. Вартість за 

добу від 320 до 1400 грн.. Вартість бронювання відсутня. Має сучасну будівлю 

та цілодобовий сервіс. До послуг гостей – 14 номерів, ресторан, бар, фінська 

сауна, турецька лазня. У кожному номері є телевізор, холодильник і 

кондиціонер, а в номері VIP – джакузі.  

Готель «Софія» має 35 номерів. Розташований на трасі Рівне-Чоп у селі 

Велика Омеляна. Вартість за добу від 300 до 600 грн.. Вартість бронювання 

відсутня. це тризірковий готель у м. Рівне, який знаходиться при виїзді з міста 

на трасі Рівне-Чоп у селі Велика Омеляна. До послуг відпочивальників  35 

комфортабельних готельних номерів, які обладнані кондиціонером, телевізором, 

холодильником, душовими кабінками, а також дуже зручними меблями. Також – 

тенісні корти, більярд, баня з сауною, камінний зал, для літнього відпочинку – 

затишні літні альтанки і відкритий басейн. 

2-поверховий готель «Айвенго» знаходиться на окраїні Рівного. 

Вартість за добу від 150 до 1000 грн.. Вартість бронювання відсутня. Готель 

«Айвенго» представляє готельні номери категорій стандарт, напівлюкс, люкс та 

VIP. Надаються парковка, басейн, теніс, ресторан, більярд та інші послуги [3]. 
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У центрі Рівного розташований готель «Мир» на 97 номерів. Вартість 

бронювання відсутня. Номери обладнані безкоштовним доступом до Інтернету 

(Wi-Fi), електронною системою безпеки та міні-сейфом. У розпорядженні гостей 

ресторан європейської кухні, конфернц-зал, паркінг. 

            Готель «Марлен» зведений у центрі м. Рівне 

Вартість за добу від 370 до 490 грн.. Вартість бронювання відсутня. Готельні 

номери обладнані кондиціонером, телефоном, міні-баром, телевізором. Є й  

ресторан, де цілодобово працюють бармени, офіціанти, кухарі та музиканти. 

Найбільше ж ресторанів представлено в Рівному. В число найбільших 

входить ресторан «Віденський». Інтер’єр оформлений у класичному стилі: білі 

колони, пурпуровий текстиль, дзеркальна натяжна стеля, кришталеві люстри і 

скляний світлопрозорий фасад. 

Серед страв меню – традиційні, ексклюзивні страви та делікатеси. Також 

можна скуштувати м’ясні та рибні страви власного копчення. Гостей у ресторані 

обслуговують виключно офіціанти-чоловіки, це одна з особливостей закладу. 

Щовечора у ресторані лунає жива музика, за бажанням можна замовити 

шоу-програму. 

«Фламінго» — чотирьохповерхова споруда ресторанного комплексу. 

Банкетна зала розрахована на 100 осіб, що підійде для святкування весіль, 

випускних та ювілеїв. 

Діє готельно-розважальний спортивний комплекс «Хутір» – містечко у 

вигляді українського села, що увібрало риси сучасних центрів розваг. Заклад має 

спортивну ліцензію Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.  

Надаються послуги з боулінгу, гольфу, тенісні корти,  більярд.  

Для гри в гольф у «Хуторі» запропонують комплект спеціального 

спорядження (до 4-х осіб). Проходять чемпіонати Рівного та області з міні-

гольфу. Для любителів гольфу розроблені спеціальні пропозиції – «Сімейний 

день», «Golf Stream», «NON Stop», є дитячий абонемент та навчання з 

інструктором. 
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У «Хуторі» функціонують два стаціонарні криті ґрунтові корти для гри у 

великий теніс. Корти обладнані сучасними системами вентиляції та 

кондиціонування, температура повітря становить +18°C. 

«Морське око» – сучасна зала з морським пейзажем і виходом на літній 

майданчик, розрахована на 25 осіб. 

Окрім готелю розважально-оздоровчий комплекс «Підкова» —

 стилізований під середньовічний замок заклад у місті Рівне, має зали ресторану 

і паб, кафе-більярд. 

Успішно функціонує у Рівному ресторанний комплекс «Колиба». Тут 

надаються страви не лише української, а й закарпатської та угорської кухонь. 

В області не сформувалася відповідна до її рекреаційно-туристичного 

потенціалу система закладів розміщення. За останнє десятиліття практично 

відсутні зміни кількості готелів, хоча зростає їх номерний фонд та одноразова 

місткість. У територіальному розрізі 34% потужностей готелів розміщені у 

обласному центрі. Найнижчі показники використання місткості (до 0,1) 

зафіксовано у північних районах: Зарічненському, Рокитнівському, 

Костопільському, Березнівському (в середньому в області 0,23) [1]. 
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Розвиток туристичної та курортної галузей упродовж останніх років 

характеризується сталою позитивною динамікою. Створення нового іміджу 

українського туристичного продукту, конкурентоспроможного в нашій державі 

та за кордоном, комплексний підхід до розвитку туризму та курортів на 

регіональному рівні, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу у 

туристичній сфері зумовили зростання кількості туристів та обсягів наданих їм 

послуг. Однак національний і в багатьох випадках регіональний туристичний 

продукт має низьку конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному 

туристичних ринках. Це в повній мірі відноситься до ресурсних можливостей 

Запорізької області.  

Мета даної статті полягає у сучасній оцінці становлення та функціонування 

туристичної галузі в Україні на прикладі Запорізької області. Об’єктом 

дослідження виступили рекреаційно-туристичні ресурси області та їх сучасне 

використання. 

Запорізька область хоч і відноситься до промислових регіонів, має значні 

рекреаційні ресурси: відміле морське узбережжя з піщаними пляжами, річкові 

долини зі збереженими ділянками природних степів, пам’ятки природи, 

культури та історії, які сприяють розвиткові масового відпочинку і туризму.  

У відповідності до природних, соціально-економічних та культурно-

історичних умов та ресурсів, в Запорізької області певним чином сформована і 

продовжує розвиватися туристсько-рекреаційна індустрія. 

Аналізуючи динаміку кількості туристів в Запорізькій області за період з 

2004 по 2013 роки, можна стверджувати про її позитивне зростання (2004 р. – 

75098 осіб, 2005 р. – 96202 осіб, 2006 р. – 96662 осіб, 2008 р. – 114526 осіб, 2010 

р. – 120147 осіб, 2013 - 137250 осіб). Такі ж висновки можна зробити і оцінюючи 

стан виїзного туризму. В 2013 році за межі країни об’єм туристичного потоку 

склав 340023 особи (в 2004 р. -12684 особи, в 2010 - 30022 особи). Кількість 

внутрішніх туристів упродовж останніх п’яти років майже не змінюється, але з 

невеликою позитивною динамікою. Кількість екскурсантів збільшилась. 
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Враховуючи той факт, що пріоритетними туристичними об’єктами регіону є 

комплекс пам’яток Національного заповідника «Хортиця», державний історико-

археологічний музей-заповідник «Кам’яна Могила» (м. Мелітополь) та історико-

архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» (м. Василівка) та інші, 

необхідно здійснювати комплекс заходів щодо включення до внутрішніх 

маршрутів інших унікальних природно-ландшафтних, історичних, 

містобудівних, історико-архітектурних туристично привабливих об’єктів у 

районах і містах Запорізької області. З цією метою необхідно створити та 

поповнювати банк їх даних, що дозволить не лише суттєво змінити імідж 

області як промислового мегаполісу, але й надасть новий потужний поштовх 

соціально-економічному розвитку території. 

Для розширення туристичної та екскурсійної діяльності перспективним 

напрямом є розширення існуючих та розробка нових екскурсійних програм 

історико-краєзнавчої, військово-історичної, літературно-мистецтвознавчої, 

архітектурної, історико-релігійної, природничо-екологічної, соціально-

економічної, етнографічної тематики. Новим перспективним полем діяльності 

для туристичних організацій Запорізької області є використання самобутньої 

історико-культурної спадщини. 

На території Запорізької області на державному обліку перебуває 8031 

пам’яток, в тому числі 1677 – історії, 6276 – археології, 78- монументального 

мистецтва. До реєстру пам’яток національного культурного надбання України 

занесено 3 пам’ятки історії, 8 – археології та 3 заповідники. В області діє 21 

музей державного підпорядкування з загальною кількістю близько 330,0 тис. 

предметів основного фонду. Але більшість музейних експозицій тематично 

складні та побудовані за допомогою застарілих методів і технологій. До 60% 

об’єктів культурної спадщини перебуває в незадовільному стані та потребує 

проведення робіт з реставрації або реконструкції, відповідного облаштування 

для туристичних відвідувань. 
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Перспективним напрямом залучення туристів є розробка програми не 

окремих маршрутів, а тематично поєднаної їх мережі, пов’язаної насамперед з 

різними періодами діяльності українського козацтва, мережі “Чумацькими 

шляхами України” та ін. 

В Запорізькій області існують всі підстави й для розвитку міжнародного 

туризму. Хоча упродовж останніх п’яти років простежується позитивна 

динаміка відвідування області іноземними туристами, Державна статистична 

звітність по Запорізькій області свідчить, що туристичними закладами було 

обслуговано в 2008 році 20025 іноземних туристів (в 2005 р. – 13976 осіб,  2006 

р. – 14720 осіб, 2013 р. – 17659 осіб). Нажаль, про його масштабний або навіть 

цілеспрямований розвиток говорити не можна. Мова йде переважно про 

відвідування області представниками діаспори, зарубіжними бізнесменами, 

нащадками представників колишньої німецької, єврейської та інших меншин. 

Громадські організації національних меншин у місцях компактного проживання 

своїх етносів із числа переселенців на землях Півдня України (у більшості 

випадків це територія Приазов’я), долучаються до створення нових туристичних 

об’єктів та маршрутів. Зокрема, це роблять болгарські, німецькі, чеські дворики, 

постоялі двори, пункти харчування із асортиментом національних страв; 

відтворені або реконструйовані господарські будівлі – кузні, млини, рибні 

заводи тощо, де в обслуговуванні туристів беруть участь фахівці із народних 

звичаїв та творчі колективи національно-культурних товариств. Створення цих 

об’єктів необхідно здійснювати паралельно із розвитком пріоритетних об’єктів 

загальнонаціонального значення та відтворенням пам’яток культури титульної 

нації. Ці ресурси можуть надати потужний імпульс розвитку внутрішнього 

туризму та започаткувати такий практично новий його напрям – етнотуризм, 

який може стати візитною карткою саме Запорізького регіону. 

Основними перспективними шляхами розвитку туристичної галузі в 

Запорізькій області є: 

1. Заходи з залучення природних ресурсів та об’єктів: 
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- раціональне використання, відтворення й охорона природних 

рекреаційних ресурсів; 

- охорона, раціональне використання та інвестування природно-заповідного 

фонду області. 

2. Заходи в соціально-економічній сфері: 

- збільшення частки національного доходу від турпродукту, вкладення 

інвестованих матеріальних та грошових надходжень у сферу туріндустрії; 

- ефективне використання та оновлення наявної матеріально-технічної бази 

туристичної галузі; 

- розширення ринку туристичних послуг через задоволення потреб 

населення у відпочинку; 

- забезпечення туристичної галузі області рекламною продукцією; 

- орієнтованість туристичних маршрутів як на клієнтів різного соціального 

та економічного рівнів, так і різновікових груп; 

- розробка нових стандартних та спеціалізованих (тематичних) маршрутів; 

- забезпечення туристичної галузі кваліфікованими фахівцями.  

3. Розвиток туристичної галузі з використання культурно-історичних 

ресурсів: 

- розробка нових туристичних маршрутів, пов’язаних з історичними 

подіями, історико-архітектурними об’єктами та ін. 

- проведення тематичних екскурсій в краєзнавчих музеях міста [2]. 

Досвід останніх років розвитку туризму в Україні однозначно засвідчив, що 

для ефективної роботи туристичної галузі необхідні потужні фінансові 

інвестиції, визначення, обґрунтування і впровадження магістральних напрямів 

розвитку туризму загалом в Україні, впровадження конкретних схем розвитку 

туризму в різних регіонах, зокрема, у Запорізькому. 
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ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ПРОТЕРОЗОЙСЬКИХ КОНГЛОМЕРАТІВ СКЕЛЮВАТСЬКОЇ СВІТИ 

КРИВОРІЗЬКОЇ СТРУКТУРИ 
Матіщук О.А., асистент кафедри 
економічної і соціальної  
географії та методики викладання 
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ 
«КНУ»                sam_ordov@mail.ru 

Як показує світова геологічна практика палеопротерозойські 

конгломератовміщуючі товщі є потенційними об’єктами пошуків промислових 

концентрацій золота, алмазів та урану. Як приклад можна навести 

конгломератові формації Вітватерсранда Південноафриканської Республіки, 

Таркви Гани та інші. На території Українського щита подібні утворення 

складають скелюватську світу нижньої частини метавулканогенно-осадового 

розрізу Криворізької структури. Проте проведені широкомасштабні пошукові 

роботи на цих об’єктах позитивних результатів поки що не принесли.  

Аналіз численних літературних джерел, присвячених питанням 

металоносності докембрійських конгломератів показав, що нарівні з 

літологічними, мінералогічними, геохімічними критеріями суттєве місце в 

оцінці перспектив їх металогенічної спеціалізації належить палеогеографічному 

критерію. Усі відомі промислові концентрації золота приурочені до алювіальних 

відкладів палеорік закладення яких відбулося в зонах глибинних розломів, що 

обмежують зеленокам’яні структури з корінними покладами золота. Питання 

палеогеографічних умов формування конгломератів скелюватської світ 

Криворіжжя до сьогодні залишається відкритим.  

Всебічне вивчення розкритих свердловинами конгломератовмісних розрізів 

замикання основної структури Кривбасу, а також їх природних виходів по 

берегах р. Інгулець в районі робітничого селища Південного гірничо-

збагачувального комбінату (ПівдГЗК) показало, що це виключно олігоміктові 

утворення складені уламками жильного кварцу і кварцитів. Розрізи 

характеризуються ритмічною будовою. Ритми репрезентовані в нижній частині 
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пісковиками і гравелітами, а у верхній – конгломератами. Контакти між 

породами всередині ритмів поступові, а між ритмами – чіткі. Галька 

здебільшого веретеноподібної форми, залягання нагадує черепичну кладку, 

орієнтована довгими сторонами в східному, південно-східному напрямку. 

Цементом галькового матеріалу слугує різнозернистий пісковик, аналогічний за 

складом пісковикам, які складають самостійні прошарки в складі ритмів. 

Кварц-кварцитовий (олігоміктовий) склад порід дозволяє припускати, що 

на час формування теригенного матеріалу на Криворіжжі існував жаркий і 

вологий клімат. Вивітрюванню і денудації підлягали поширені на схід від 

Криворізької структури архейські плагіогранітоїди Саксаганського масиву, а 

також метавулканогенно-осадові відклади зеленокам’яного  пізньоархейського 

комплексу, що складають Чортомлицьку, Широківську, Александрівську та 

Авдотьївську структури. В цій частині Придніпров’я в ранньопротерозойський 

час існувала гірська область з добре розчленованим рельєфом. Це припущення 

підтверджується розташуванням довгих сторін гальок у східному південно-

східному напрямках. Денудації елювію сприяло періодичне випадання 

проливних дощів, подібних до сучасних тропічних, що було притаманне для 

ранньопротерозойського часу розвитку Землі, який характеризувався різким 

зниженням температурного режиму нижніх шарів атмосфери. На це вказує 

ритмічна будова конгломератовмісних розрізів, характерною особливістю яких є 

закономірне чергування дво- і трикомпонентних ритмів складених пачками 

пісковиків і гравелітів, або пісковиків, гравелітів і конгломератів. Зі сходу в 

криворізький палеобасейн впадало три крупних водних потоки в гирлах яких 

утворювалися своєрідні конуси виносу складені алювіально-пролювіальними 

пісками, гравієм і галечниками, які в подальшому були літифіковані в 

пісковики, гравеліти та конгломерати. Такі конуси виносу, або як їх ще 

називають підводні дельти, знаходилися не тільки в районі сьогоднішньої 

території житлового масиву Південного гірничо-збагачувального комбінату, їх 
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сліди виявлено також південніше м. Інгулець і на широті родовища шахти ім. В. 

І. Леніна (рис. 1). 

Це вказує на те, що в ранньому протерозої на території Криворіжжя 

існувало три потужних палеоріки з перемінним гідродинамічним режимом. 

Одна впадала в Криворізький палеобасейн з півдня в районі м. Інгулець; друга 

протікала з південного-сходу на північний захід і її русло знаходилось між смт. 

Широке та м. Апостолове, а гирло знаходилось на території сьогоднішнього 

житлового масиву Південного ГЗК; русло третьої характеризувалося 

субширотним простяганням і проходило південніше населеного пункту Веселі 

Терни (район шахти ім. В. І. Леніна). Наявність таких конусів виносу 

підтверджується фаціальним заміщення по простяганню порід скелюватської 

світи пісковиково-гравет-конгломератових парагенезисів гравеліт-

пісковиковими, а останніх пісковиково-сланцевими. Це також дозволяє 

припускати, що пролювіальні відклади підлягали також перерозподілу хвилями 

палеобасейну в який впадали водні потоки.  
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 Рис. 1. Палеогеографічна схема 
території Кривбасу на скелюватський 
час  

1 – область осадконакопичення 
(палеобасейн); 2 – грубоуламкові відклади 
зони дельт палеопотоків (конгломерати, 
гравеліти); 3 – відклади прибережної зони 
палеобасену (гравеліти, різнозернисті 
пісковики, алеврити); 4 – відклади пелагічної 
зони (сланці); 5 – стійкі області суходолу, 
що підлягали денудації; 5 – області зносу 
теригенного матеріалу; 7 – область 
розвитку порід мезоархею (відклади 
конкської серії і гранітоїди саксаганського 
комплексу); 8 – області розвитку порід 
палеоархею (відклади аульської серії і 
гранітоїди дніпропетровського комплексу); 
9 – контур палеобасейну; 10 – границі долин 
палеопотоків; 11 – напрямок зносу 
теригенного матеріалу; 12 – сучасний 
контур Криворізької структури; 13 – 
тектонічні порушення архейського 
закладення: 1 – Криворізько-Кременчуцький 
розлом, 2 – Девладівська зона розломів. 

 

ПОХОДЖЕННЯ, БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКОРІЮ 
КОРЕНЕПЛІДНОГО ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В НАРОДНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
Миколайко В.П., к. с/г н., доцент 
Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

Цикорій коренеплідний – важлива технічна культура. Коренеплоди 

культурного цикорію містять 14-20 % інуліну, який при гідролізі 

перетворюється на фруктозу. Вони, крім того, містять 2-3 % цукрів, 1,5-4 білка, 

0,6 % жиру. Листя цикорію має високу кормову цінність. 

Цикорій – цінна сировина для виготовлення кави, добування спирту та 

фруктового цукру (фруктози), який широко використовують в кондитерській 

промисловості. 
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Батьківщина цикорію – євро-сибірський простір. Поширений в Європі, 

Північній Індії, Китаї, Америці, Північній Африці, Австралії та Новій Зеландії, 

на Кавказі, Середній та Передній Азії. В Європі цикорій коренеплідний був введений в 

культуру ще в середні віки, а в Україні лише в 40-вих роках 20 століття. 

В останні роки в Україні посівна площа цикорію коренеплідного скоротилася до 600 га 

через відсутність зацікавленого господаря та переробної промисловості, а продукція завозиться 

із-за кордону, про що свідчить ринок збуту. Цикорій займає значну площу лише в 

Хмельницькій і Житомирській областях України. 

Листя цикорію має високу кормову цінність. У перерахунку на суху 

речовину воно містить близько 22 % сирого протеїну, до 5 жиру і 35–40 % 

безазотистих речовин. У Франції і Великій Британії цикорій вирощують на 

зелений корм та силос. Зелену масу цикорію і силос згодовують великій рогатій 

худобі, вівцям, коням, свиням, гусям. Цикорій підвищує продуктивність тварин і 

позитивно впливає на стан їх здоров'я. На зелений корм посіви цикорію можна 

використовувати протягом 2–3 років. 

Цикорій (Cichorium intybus L.) належить до родини Айстрових. Це дворічна 

рослина. На першому році життя, як і буряки, утворює корінь і розетку 

прикореневого листя, а на другому — дуже розгалужені стебла 100–150 см 

заввишки. Квітки блакитного кольору, зібрані у суцвіття-кошики. Запилюється 

перехресно за допомогою комах. Плід — сім'янка сірого або коричневого 

кольору. Маса 1000 насінин 1–1,9 г. 

Коренеплід цикорію має конічну форму, подібну до моркви. Трапляються 

рослини, які плодоносять на першому році життя і дають невеликий врожай 

коренеплодів. 

Цикорій — культура помірного клімату, вибаглива до наявності вологи, 

проте досить добре переносить і нетривалі посухи. Молоді рослини витримують 

незначні весняні приморозки до мінус 6°С, а під сніговим покривом — і морози 

до мінус 30°С. 
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Цикорій досить вибагливий до родючості ґрунту. Найбільші врожаї його 

збирають на глибоких родючих ґрунтах.  

Як просапну культуру цикорій вирощують у сівозміні після удобрених 

озимих зернових, зернобобових, картоплі, цукрових буряків. Цикорій у 

сівозміні, де вирощують цукрові буряки, сприяє знищенню нематод. У зв'язку з 

тим, що він відростає з решток коренів, які залишаються у ґрунті, після нього 

рекомендується вирощувати кормові сумішки або просапні культури. 

Ґрунт під цикорій обробляють так само, як і під цукровий буряк. Після 

зернових проводять лущення стерні, а пізніше — глибоку зяблеву оранку. 

Рекомендується застосовувати ґрунтопоглиблення. 

Ранньою весною поле боронують або шлейфують, проводять дві 

культивації, а перед сівбою на розпушених ґрунтах — коткування кільчастими 

котками. 

Під цикорій потрібно вносити органічні та мінеральні добрива. З урожаєм 

коренів 25–30 т/га і листя 12 т/га він виносить з ґрунту 100 кг азоту, 120 калію, 

45 фосфору і 60 кг кальцію. 

Сіють цикорій після того, як минуть весняні приморозки і ґрунт 

прогріється. Надто рання сівба призводить до появи «цвітухи», тому що насіння 

цикорію легко яровизується. Висівають його широкорядним способом з 

міжряддям 45–50 см. Норма висіву 3–4 кг/га, а глибина загортання дрібного 

насіння — 1–1,5 см. Якщо під час сівби ґрунт сухий, посіви треба коткувати 

кільчастими котками. 

Після появи сходів проводять розпушування ґрунту у міжряддях 

(шарування) тракторними культиваторами. Ґрунтову кірку після появи сходів 

знищують на посівах боронуванням упоперек напряму рядків легкими 

боронами. Проривають цикорій у фазі 2–4 листочків, залишаючи рослини через 

10–15 см, пізніше у міжряддях розпушують ґрунт і виполюють бур'яни у рядках, 

видаляють «цвітушні» рослини. 
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Урожай збирають наприкінці вересня — на початку жовтня, коли листя 

рослин починає жовкнути. У цей період настає технічна стиглість коренеплодів. 

Викопують їх бурякопідіймачами, очищають вручну, як і цукрові буряки, 

зберігають у кагатах. Оскільки вони погано зберігаються, їх треба відразу 

відвозити на заводи. Середня врожайність коренеплодів становить 20–30 т/га. 

Листя згодовують тваринам і його можна силосувати з іншими культурами. 

Цикорій на насіння вирощують так само, як і цукровий буряк. Коренеплоди 

висаджують навесні з площею живлення 70 × 70 см по два у кожне гніздо. 

Удобрення і догляд такі самі, як і за насінниками цукрового буряка. Цикорій 

довго цвіте і нерівномірно достигає, а насіння його легко обсипається. 

Обмолочують снопи комбайнами. Урожайність насіння 0,3–0,5 т/га. 

На даний час селекцією цикорію коренеплідного широко займається 

Уманська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України. За останні роки створено і передано до 

Державного сортовипробування низку сортів даної культура. Однак, широко 

відомі  п’ять сортів: Уманський 90, Уманський 95; Уманський 96; Уманський 97; Уманський 

99, що занесені до Державного реєстру сортів України та використовуються як стандарти на 

державних сортодільницях. 

 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ ОБЛІПИХИ 

КРУШИНОПОДІБНОЇ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) 
Миколайко І.І., викладач 
Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини 
 

Обліпиха була відома древнім грекам під ім'ям Hippophaes або Hippophuer і 

згадується у Феофраста, Діоскорида і Плінія. Наукова назва роду Hippophae 

походить від грецьких слів "hippos" (кінь) і "paos" (блискучий), що вказує на 

колишнє застосування обліпихи у ветеринарії або ж від слів hippos (кінь) і phao 

(вбиваю), у зв'язку з тим, що плоди обліпихи вживалися для знищення комах-
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паразитів у домашніх тварин. Видова назва – rhamnoides походить від 

латинських слів «rhamnoe» (колючий) і «eidos» (вид). 

Свою сучасну англійську назву « Sea buckthorn » обліпиха отримала у 

зв'язку з зростанням біля берегів морів і наявністю колючок. Крім цього існують 

і інші англійські назви обліпихи – «Siberian pineapple» (сибірський ананас) і «Sea 

berry» (морська ягода). Німецька назва виду «Sandthorn» можна перекласти як 

«піщана колючка», Sanddornbeere (ягода пісків) або «Seedorn» (колючка 

узбережжя морів). Різняться назви і в інших країнах: Argousier – в Франції, 

Espino El espino cerval de mar, Espino Amarillo, Espino Falso – в Іспанії, Finbar – в 

Швеції, Homoktövis – в Венгрії, Star-Bu or Dhar-Bu – в Тибеті, Tindved – в 

Норвегії, Olivello Spinoso – в Італії, Hippophae – в Греції, Smiltsërkskis – в Латвії, 

Astelpaju – в Естонії, Tyrni – у Фінляндії, Shaltalankis – в Литві, Tindved – в 

Данії, Rokitnik – в Польщі, Yashildoo Chatsargana – в Монголії, та Sebu, Shäji – в 

Китаї. Російська назва «обліпиха» дуже вдала для цієї рослини, тому що ягоди 

на коротких плодоніжках густо обліплюють гілки. 

Обліпиха між тим є справжнісіньким довгожителем планети Земля. На 

думку вчених, її вік налічує 24 мільйони років. Досі остаточно не з'ясовано 

питання про її походження і місце в еволюційній системі. Однак, на підставі 

вивчення анатомічної будови стебла сибірської форми обліпихи 

крушиноподібної деякі автори припускаються, що походження обліпихи 

пов'язано з тропічними умовами. Обліпиха, як ботанічний вид історично 

сформувалась та зростала в післяльодовиковий період в гірських районах 

східно-азіатської частини Стародавнього Середземномор'я та відноситься до 

реліктових рослин третинного періоду. Це підтверджується палеоботанічними 

знахідками пилку рослини поблизу берегів річки Indalsälven в центрі Швеції. 

Місце її появи – узбережжя моря Тетіс, зараз це пустеля Гобі. Поширення 

відбувалось в західному напрямку від східних околиць пустелі Гобі, що 

узгоджується з напрямком відступу моря Тетіс та приуроченістю місць до його 

узбережжя, утворивши в різних еколого-географічних районах ареалу численні 
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популяції. Це розселення проходило двома «рукавами»: північним - Саяни, 

Алтай, Тянь-Шань, Памір і південним - Наньшань, Тибет, Гімалаї, далі Кавказ, 

Балкани, Альпи, Піренеї, атлантичне побережжя. Наприкінці третинного – 

початку четвертинного періоду, вона проникла до Європи. Через слабкі 

конкурентні здібності, обумовлені високою світловибагливістю, була поступово 

витіснена хвойними темними лісами до берегів моря (Скандинавія ) або 

повністю зникла зі складу місцевих флор (Східна Європа). Після льодовикового 

періоду обліпиха була широко поширена в північно-західній Європі.  

За G. Servettaz (1909) загальний ареал, займає величезний простір у Європі 

та Азії між 30 ° і 67 ° північної широти, досягаючи на сході Камчатки, Японії, 

Кореї і Північної Маньчжурії. За Т. Т. Трофімовим (1976) диз'юнктивний ареал 

обліпихи простягається між 2 і 115 ° східної довготи і між 27 ° і 68 ° 50 

'північної широти. За Єлісєєвим (1983) він перетинає різні природно-кліматичні 

зони між 21 ° і 112 ° східної довготи і 38 ° і 55 ° північної широти. Однак, за 

даними Д. І. Сосновського (1910), Ж. І. Гатіно (1963), Н. В. Терехіною (2004) 

загальний ареал все більш уточнюється і охоплює Західну Європу, Середню 

Азію, Казахстан, Західний і Східний Сибір, Забайкалля, Малу Азію, Балкани, 

Північний Іран, Афганістан, Індію, Гімалаї, Західний Китай, Тибет і Монголію. 

Таким чином, ареал обліпихи охоплює майже весь бореальний район Євразії 

між 2 і 97° східної довготи і 23° і 67° північної широти, від південно-східного 

прибережжя Англії на заході до Східного Забайкалля на сході. Найбільш 

північним місце потрібно вважати північно-західні райони Норвегії, де вона 

росте під впливом теплої течії Гольфстрім і по березі моря піднімається від 

Тронхеймфіорда до 67° 56 північної широти. 

У різних частинах свого ареалу обліпиха зустрічається нарізних висотах. 

Так, у Західній Європі від морських узбереж вона піднімається уздовж гірських 

річок до значної висоти – в Альпах до 1800 м, а в Карпатах – до 300 м, на 

Кавказі до 3000 м. У Середній і Центральній Азії – від 300 до 4200 м, у 

Східному Китаї – від 800 до 3600 м, в Південному Китаї (провінція Юньнань) – 
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від 2200 до 3700 м, а в Тибеті – від 3500 до 5000 м. У суворих умовах Сибіру 

висотні позначки поширення обліпихи значно знижені: в Алтайському краї – від 

500 до 1700 і рідко до 2000 м, а в Забайкаллі – від 550 до 700 м, в Тункинскій 

долині – від 650 до 1700 м, в Тувинській АРСР – від 650 до 1000 м над рівнем 

моря.  

Отже, обліпиха крушинова може зростати на абсолютній висоті до 5 тис. м, 

зберігатися в діапазоні температур від –43 °С до +40 °С при середньорічних 

опадах 300-400 мм на ґрунтах з рН 9,5. Загальна площа природних насаджень 

обліпихи оцінюється в 810 тис. га, штучних - від 300 до 500 тис. га.. Більше 90 % 

площі обліпихових насаджень припадає на Китай. 

В Україні природні зарості обліпихи зустрічаються лише в дельті Дунаю 

(Одеська обл.), м. Вилково та за даними Т. Т. Трофимов в Карпатах. У Криму 

дикорослих масивів обліпихи немає, але в здичавілому стані вона була знайдена 

в балці близько Нікітського ботанічного саду. 

Географія поширення, умови зростання обліпихи та її біолого-екологічні 

особливості безсумнівно доводять, що її культура має велику перспективу для 

впровадження у багатьох географічних районах, в тому числі і в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 

 

НАУКОВІ ТОВАРИСТВА ПОДІЛЛЯ ДРУГОЇ  
ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ  

Михайленко Т.Ю. асистент кафедри географії 
Вінницький  державний педагогічний університет  
імені Михайла Коцюбинського      
kholkovska@gmail.com 

У другій половині ХІХ століття пожвавлюється український національний 

рух. Певний поштовх цьому дали реформи Російської та Австро-Угорської 

імперій. Відносна лібералізація політичних режимів в обох імперіях відкрила 

простір для розвитку національної науки. Звісно, українська наука зазнавала на 

собі відчутного впливу політичного курсу імперських урядів. Зокрема, її було 

позбавлено можливості досліджувати проблеми загальноукраїнського характеру, 
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котрі, на думку царських чиновників, обов’язково породжували загрозу 

"українського сепаратизму". Відтак науковці зосереджувалися на регіональних 

дослідженнях, що сприяло становленню краєзнавства й перетворення його в 

окрему галузь науки. 

Серед місцевих наукових товариств, які могли претендувати на роль 

регіональних центрів, варто насамперед згадати Подільський єпархіальний 

історико-статистичний комітет, заснований архієпископом Леонтієм у 1865 році. 

Комітет мав за мету суцільнийісторико-статистичний опис краю; ним було взято 

на облік 21 686 поселень та урочищ Поділля. Одним з найдіяльніших членів 

комітету був редактор "Подольскихепархиальныхведомостей" М. Яворовський. 

До 1876 р. "Ведомости" відігравали роль друкованого органу комітету, 

публікуючи на своїх сторінках історико-статистичні описи міст, сіл, парафій, 

церков тощо. У комітеті активно працювали С. Лобатинський, М. Симашкевич, 

О. Павлович, М. Багинський, Й. Ролле. Члени комітету брали участь у проведенні 

етнографічної експедиції для комплексного вивчення Подільської губернії у 1869 

– 1870 рр., якою керував П. Чубинський. У 1890 р. при Комітеті було створено 

Давньосховище старожитностей, яке складалося з бібліотеки, архіву та відділу 

речових пам’яток церковної старовини. Це був перший офіційний краєзнавчий 

музей на Поділлі, розташований у м. Кам’янці-Подільському. 

Поступово комітет перетворився в авторитетне наукове товариство, 

визнаний центр наукового поділлєзнавства. У 1895 році до його складу входило 3 

почесних, 81 дійсний член і 31 кандидат у дійсні члени. У 1903 році комітет був 

реорганізований у Подільське єпархіальне історико-археологічне товариство; 

його головою аж до закриття у 1921 році був відомий історик, археолог, 

етнограф, музеєзнавець Ю. Сіцінський. 12 випусків "Трудов" комітету і 

товариства (1876-1916) містять історико-статистичні описи краю, "Матеріали до 

історії унії в Поділлі", цінні бібліографічні покажчики з історії краю. 

З 1834 року на Поділлі, Волині й Київщині були утворені царським урядом 

губернські Статистичні комітети, які діяли до 1920 року. Ці державні установи 
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очолювали губернатори, а до їх правління входили віце-губернатори, повітові й 

губернські предводителі дворянства, архієпископи та інші офіційні особи, що 

спирались на роботу чиновницького апарату. Комітети готували матеріали до 

щорічних звітів губернаторів, вели різнопланову статистику населення, 

господарської і культурно-освітньої діяльності, забезпечували всіма необхідними 

даними державні структури. Статистичні матеріали зосереджувались у 

державних архівах й частково публікувались у тодішній пресі, в статистичних 

збірниках і стали значимим історичним джерелом для дослідників. Систематично 

статистичні відомості друкувалися з 1838 року в Київських, Волинських і 

Подільських "Губернських відомостях". Тривалий час губернські Статистичні 

комітети залишалися суто вузьколокальними чиновницькими формуваннями, які 

були провідниками внутрішньої політики російського самодержавства. 

Однак, з кінця 1850-х років губернські Статистичні комітети почали ставати 

осередками зібрання місцевих науковців і краєзнавців. Тепер Статистичні 

комітети очолили краєзнавчий рух, а їх метою стало здійснення 

широкоаспектних регіональних пошуківта публікацій.Певна демократизація 

Подільського губернського статистичного комітету припала на середину 60-90-

тих років ХІХ століття і пов'язана спочатку з діяльністю відповідального 

секретаря А. Дем'яненка, а згодом В.Гульдмана, які зробили чималий науковий 

внесок у вивчення Поділля. За їх ініціативою до складу Статистичного комітету 

на позаштатних засадах були запрошені талановиті місцеві дослідники краю. З-

поміж них дійсними членами Комітету стали поляки Й.Й. Роллє, М.Й.Грейм, 

українці М.І. Яворовський, М.З. Доронович та інші, завдяки яким змінилася 

наукова спрямованість цієї державної установи. 

За поданням Комітету Й.Й. Роллє виступив співавтором А.Дем'яненка у 

підготовці до публікації книги "СтатистическоеописаниеПодольскойгубернии 

1865 года" (1886), яка стала поштовхом для систематичних видань подібної 

літератури аж до початку ХХ століття. Завдяки Й.Й. Роллє, в цій книзі зроблена 

перша спроба аналітичного аналізу наведених показників про населення, 
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економіку й культуру краю з порівняльними історичними екскурсами. Згодом,у 

1873 році, були створені "Матеріали для дослідження Подільської губернії в 

статистичному відношенні", а також наприкінці 70 - початку 80-х років ХІХ 

століття здійснено капітальне трьохтомне видання "Сборникасведений о 

Подольскойгубернии" (1880-1884). Сьогодні цей збірник є універсальним й 

цінним джерелом з історії, географії, статистики, демографії, господарства, 

торгівлі, культури та інших галузей життя краю другої половини ХІХ століття. 

Загалом, місцеві наукові товариства посіли провідне місце в краєзнавчому 

русі на Поділлі, проводячи значну роботу з дослідження минулого і сьогодення 

краю.  
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Перетворення рельєфу земної поверхні і створення нових його форм, часто 

настільки незвичайних і масштабних, що вони складають геоморфологічний 

рекреаційний ресурс, здійснюється в Україні за прямої та опосередкованої участі 

людини. Така діяльність триває із часів найдавніших цивілізацій. Археологами 

доведено, що навколо поселень часів палеоліту існували невисокі земляні вали, 

ями для відходів та інші первісні антропогенні форми рельєфу. У часи, які 

прийнято називати мідний, бронзовий та залізний віки, унаслідок розробки 

багатих покладів міді поблизу давніх поселень зявилися перші штучні 
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антропогенні гірські породи – відходи у вигляді виробленої пустої породи та 

металургійних шлаків. Немалою була і частка відходів гончарного виробництва, 

значні площі навколо давніх поселень античних часів аж до сьогодні являють 

собою площі, вкриті значними масами  відпрацьованого гончарного матеріалу 

(наприклад, околиці с. Роксолани на березі Дністровського лиману). 

Скільки-небудь суттєві зміни земної поверхні у передісторичний час 

спричинювалися, головним чином, землеробством, побудовою оборонних валів 

та ровів навколо поселень, поховальними курганами, копанням колодязів, 

землянок, льохів та ям для побутових відходів. Зважаючи на значні часові 

відрізки, для яких можна певним чином судити про характер господарської 

діяльності, ці незначні загалом порушення рельєфу та верхньої частини 

геологічного розрізу швидко нівелювалися і маскувалися природним перебігом 

геоморфологічних процесів і з часом його порушення ставали настільки 

непомітними, що більш-менш виразними могли залишатися лише кургани. 

Так, відомі кургани скіфської доби (VІІ – ІІІ ст. до н.е.) налічують десятки, а 

можливо й сотні тисяч могил, серед яких є велетенські насипи, справжні степові 

піраміди. Найбільші з них – Олександрополь, Солоха і Чортомлик – сягали 

заввишки близько 18 – 21 метра. Середня ж висота курганів – у межах 8 – 10 м 

при діаметрі в основі від кількадесят до кількасот метрів. Їхні обриси у профілі, 

згладжені часом, є невідємним образом профілів межиріч лісостепової і 

степової зони України. Деякі кургани значно вирізняються на рівнинній 

поверхні, наприклад, курган Нечайова Могила поблизу с. Лукіївки у 

Дніпропетровській області (рисунок на обкладинці)). Поширені курганні 

могильники і в інших регіонах рівнин. 

Із розвитком цивілізації і переходом до осілого способу життя, навколо 

поселень та на рубежах мешкання певних етносів часто зводилися потужні 

оборонні вали, залишки яких можна простежити в рельєфі у даний час. До таких 

на Україні відносяться Змієві вали (Х – ХІІ ст.) на півдні давньої київської землі, 
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Троянів вал у придунайських землях. Зокрема, система Змієвих валів, яка 

розташована на південь та південний захід від Києва, між Дніпром та Тетеревом 

до Росі та її західних приток на Правобережжі, а також вал уздовж Дніпра та 

нижньої течії Сули на Лівобережжі має загальну довжину більш, ніж 950 км. 

Часто вали були увінчані деревяним частоколом, але час не пощадив цих 

грандіозних споруд1, в основі яких збереглися залишки дерев'яних клітей, їхня 

висота у даний час значно знівельована і коливається у різних місцях від 0.3 – 

1.0 м до 7 – 8 м над навколишніми рівнинними просторами.  

Для антропогенного рельєфу властива різна збереженість антропогенних 

форм у різних кліматичних зонах. Так, майже усі археологічні пам'ятки 

трипільської культури на Правобережній Україні (лісостепова зона) майже не 

відображені на поверхні, незважаючи на те, що так звані протоміста мали площу 

200 – 400 га і представлені були одно- і двоповерховими будинками. У більшості 

міста були обнесені валами. Схожі наслідки впливу кліматичних умов і щодо 

збереження урочища давньогрецького міста Ольвія у причорноморському степу 

(античний час), натомість, античні пам'ятки Давнього Єгипту, Давньої Греції, 

Римської та Візантійської імперій (сухі субтропіки) мають добре збереження, 

так само, як і антропогенні форми рельєфу тих часів. 

Найбільшими перетвореннями земної поверхні, які дійшли до наших часів 

на теренах України, відбувалися також на теренах поселень – влаштування 

льохів для зберігання продукції харчування, первісних колодязів, ям для сміття, 

відвалів гончарного та металургійного виробництва, впорядкування  простих 

причалів на річках, зростання некрополів. Наприклад, урочище “Сто могил”, 

розташоване на березі Бузького лиману поблизу с. Парутіне, на місці 

давньогрецького м. Ольвія й досі виразно виділяється у рельєфі і навіть на 

топографічних картах. Суттєву частку у зміну морфології земної поверхні 

                                                             
1 - прикладом надзвичайно інтенсивного руйнівного впливу гумідного клімату на природні та штучні споруди 
може служити приклад Золотих Воріт Києва, які були реконструйовані у 1982 році і на сьогодні вже стали 
обєктом реставрації. Що вже тоді говорити про декілька тисячоліть руйнування природними процесами 
Змійових валів, Трояндового валу, а тим паче - трипільських міст? 
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вносили курганні поховання, які споруджувалися на теренах проживання 

певного етносу (наприклад, могили скіфських царів), або створювалися під час 

військових походів. Ця традиція зберігалася аж до закінчення козацької доби. 

Особливо виразного значення у формуванні рельєфу земної поверхні 

набуває діяльність людини, починаючи із середини ХІХ ст., тобто із переходом 

людства до так званої капіталістичної формації з її інтенсивним промисловим 

виробництвом та сільським господарством. Саме із цього часу починається етап 

інтенсивної діяльності по перетворенню природи Землі в цілому, етап, 

діяльності людини як потужної геологічної сили – так висловився про нього В. 

Вернадський. Остаточно оформлюється низка видів господарювання людини за 

його впливом на рельєф. 

Важко визначити пріоритет численних видів господарської діяльності, які 

призводять до суттєвої зміни вигляду земної поверхні упродовж останніх двох 

століть, тобто із початку інтенсивного розвитку техніки. Урбанізація, наприклад,  

призводить до виникнення у профілі рельєфу земної поверхні нових силуетів 

таких розмірів, якими характеризуються контрасти поверхні височин і 

навколишніх знижень. Деякі кар'єри з видобування руд, будівельних матеріалів 

мають розміри у поперечнику – до 5 км, а глибину – до 0.5 км. 

Сільськогосподарські угіддя України, наприклад, становлять 70% площі усіх 

земель держави, із них на орні землі припадає 81,2%. Звідси випливає 

можливість кількісної оцінки переміщення мінеральних мас (щорічною оранкою 

угідь та змиванням родючого шару, його вітровою ерозією, механічним 

вивезенням з коренеплодами тощо) природними екзогенними 

геоморфологічними процесами та прямою діяльністю людини. Такі краєвиди аж 

ніяк не можуть милувати око, але вражають достеменно і все ж заслуговують 

на їхнє відвідування із пізнавальною метою. 

Зміни рельєфу унаслідок господарської діяльності мають різний 

морфологічний вияв у залежності від завдань його перетворення. В одних 

випадках досить різкі зміни рельєфу земної поверхні людина свідомо залишає 
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без змін, або такі зміни є необхідними при інженерної діяльності (терикони, 

кар'єри, відвали тощо), а в інших – зміни рельєфу є необхідною умовою 

оптимальної експлуатації інженерних споруд або іншого виду діяльності 

(переміщення гірських порід з метою вирівнювання будівельних майданчиків, 

протипаводкові дамби, залізничні насипи, тунелі, терасовані схили тощо). 

Перша група техногенних форм рельєфу значно змінює морфологію земної 

поверхні своїми різкими профілями, значними перевищеннями і т.д., а друга – 

намагається “вписати” такий штучний рельєф в природний і забезпечити 

гармонійне поєднання природного і штучного рельєфу. 

 
ГРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ  МОНІТОРИНГ НА ПРИКЛАДІ 

РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                               
Нетробчук І.М. к. геогр. н.,доцент, 
Східноєвропейський національний університет імені  
Лесі Українки, iryna– nim@ukr.net 

 
Інтенсивне землеробство в сучасних умовах спричинило техногенну 

трансформацію ґрунтів, яка в більшості випадків призвела до їх деградації. Для 

оцінки таких перетворень і здійснення цілеспрямованого регулювання ґрунтових 

процесів необхідно проводити систематичні спостереження за ними, тобто 

організовувати системи моніторингу грунтів. Відсутність таких спостережень 

може призвести до незворотних процесів руйнування ґрунтового покриву, для 

відновлення якого необхідні будуть значні кошти і час. Отже, необхідність 

моніторингу ґрунтів є досить актуальною сьогодні, оскільки є надзвичайно 

важливим підтримання земель у стані, в якому вони зберігають здатність до 

регуляції циклів біофільних елементів як основи життєдіяльності людини  й 

біосфери. А завдяки діагностиці, прогнозу і управлінню станом ґрунтів можна 

досягти відтворення або покращення їх родючості.  

    В Україні  концепція ґрунтового моніторингу розроблена В. В. 

Медведєвим, Т. Н. Лактіоновим, згідно якої мета моніторингу – це отримання 

інформації для вироблення управлінських рішень щодо стабілізації і поліпшення 
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якості ґрунтів, екологізації землеробства та досягнення кінцевого результату - 

розширеного відтворення ґрунтової родючості. Поставлена мета має бути 

досягнута в результаті вирішення трьох основних задач: інформаційної, 

прогнозуючої, управлінської [1].   

З метою своєчасного виявлення змін стану ґрунтів, їх оцінки, уникнення 

наслідків негативних процесів, розробка науково - обґрунтованих систем 

землеробства і агротехнологій проводиться моніторинг ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення. Він  включає: агрохімічне обстеження 

ґрунтів; контроль змін якісного стану ґрунтів;  агрохімічну паспортизацію 

земельних ділянок.  

       Агрохімічна паспортизація земель  розв’язує низку важливих проблем, 

пов’язаних з грунтово-агрохічним моніторингом, відновленням родючості 

грунтів, високоефективним застосуванням агрохімікатів, підвищенням 

продуктивності землеробства та збереження довкілля [2]. 

За даними головного управління Держкомзему у Рівненській області  

загальна площа земель Рокитнівського району становить 196,9 тис. га, з них: 46,5 

% займають сільськогосподарські угіддя,  40,0 % - ліси та інші лісовкриті площі, 

2,8 % - забудовані землі, 5,2 % - відкриті заболочені землі, 1,7 % - відкриті землі 

без рослинного покриву або із незначним рослинним покривом (піски, яри, землі 

зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями), 3,8 % - інші землі, 2,2 % - 

території, що вкриті поверхневими водами. У структурі сільськогосподарських 

угідь на ріллю припадає - 32,8 %, перелоги - 0,2 %, сіножаті і пасовища - 12,9 %, 

багаторічні насадження – 0,6 %.   

У Рокитнівському районі поширені типові для Житомирського Полісся 

грунти, серед них дернові (32 % від площі району), дерново-підзолисті (23 %), 

лучно-болотні, болотні, торфово-болотні та торфовища. Дослідження 

агрохімічного стану ґрунтів господарств дає змогу прослідкувати і спрогнозувати 

динаміку вмісту основних елементів родючості ґрунтів.  
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Планово-картографічною основою для суцільного агрохімічного обстеження 

грунтів слугував план землекористування господарств Рокитнівського району в 

масштабі 1:10000. Сільськогосподарські угіддя ділились на елементарні ділянки: 

на орних землях – площею 5 га, на овочевих ділянках – 1 га, на сіножатях і 

пасовищах – 6-8 га. З цих ділянок відбирався змішаний зразок грунту, що 

складався з 20 проб, взятих з орного шару грунту. 

Загалом обстежено 2329,0 га сільськогосподарських угідь, в т.ч. ріллі – 

1881,0 га, сінокосів – 448,0 га, пасовищ – 38,0 га, багаторічних насаджень – 15 га. 

Під час польового обстеження грунтів відібрано 422 змішаних зразка, в кожному 

з яких визначалися рН сольової витяжки, легкогідралізованого азоту, рухомі 

форми фосфору та обмінного калію, гумусу, основних мікроелементів живлення 

та інших показників.  

Отож агрохімічне обстеження ґрунтів засвідчує, що значна частина площ 

земель району має дуже низьку і низьку забезпеченість запасів кальцію і магнію 

в ґрунті.  Незначні запаси в грунтах господарств містяться  за вмістом рухомих 

форм марганцю, низьким умістом міді, рухомої сірки, калію.  

Вагомого значення у моніторингових дослідженнях набуває контроль  за 

рівнем хімічного забруднення грунтів пестицидами, важкими металами, 

радіонуклідами. Важливим джерелом забруднення  ґрунтів   є хлорорганічні 

пестициди, які широко застовуються в сільському господарстві для боротьби з 

бур’янами (гербіциди), із грибковими хворобами рослин (фунгіциди), із 

шкідниками (зооциди, інсектициди тощо) з метою  збереження понад 30 % 

урожаю. Територія Рокитнівського району в порівнянні з іншими районами 

Рівненської області не дуже забруднена пестицидами, оскільки в ньому 

знаходиться велика площа заболочених земель, які мало використовуються під 

ріллю.  

Спостереження за рівнем забруднення важкими метали в районі засвідчили 

уміст в грунтах кадмію, ртуті та свинцю. Розподіл площ сільськогосподарських 

угідь виявився таким. Кадмій із слабким умістом до 0,2 мг/кг поширений на 
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площі 4,1 га, з помірним до 0,5 мг/кг – 3,3 га, з середнім до 1,0 мг/кг – 2,1 га, з 

підвищеним до 1,5 мг/кг – 0,1 га, з високим до 2,0 мг/кг та дуже високим 3,0 

мг/кг не виявлено. Свинець із слабким умістом до 5 мг/кг встановлено на площі  

1,1 га, з помірним до 10 мг/кг – 2,1 га, з середнім до 15 мг/кг – 3,2 га, з 

підвищеним до 20 мг/кг  – 0,1 га, з високим до 25 мг/кг – 0,01 га та дуже високим 

до 30 мг/кг не виявлено. 

Екологічно суттєвим для Рокитнівського району є відомості про 

радіоактивне забруднення сільськогосподарських угідь як наслідок  аварії на 

Чорнобильській АЕС. Основними радіонуклідами, які визначають радіаційний 

стан на забруднених територіях на сьогодні  є цезій-137 та стронцій-90. За 

результатами досліджень в господарстві зі щільністю забруднення цезієм-137 до 

1,0 Кі/км2 налічується на площі 688,4 га, до 2 Кі/км2 – 1207,8 га. Що стосується 

забруднення стронцієм-90, то грунти зі щільністю забруднення до 0,15 Кі/км2 

займають 63,9 га. Рівні забруднення грунтів сільськогосподарських угідь 

господарств дозволяють вирощувати продукцію з умістом радіонуклідів у межах 

допустимих рівнів (ДР-97) згідно загально прийнятої технології. 

Загалом усі ґрунти району потребують «реабілітації» від забруднення їх 

радіонуклідами. Найбільш простий і доступний засіб для цього – це  загальне 

вапнування ґрунтів упродовж тривалого часу. Крім того, вапнування ґрунтів 

зменшує їхню кислотність, підвищує біологічну активність і покращує  

властивості. 

       З метою забезпечення урегулювання можливих негативних наслідків у 

результаті забруднення грунтів та охорони земель  у Рівненській області загалом, 

та в Рокитнівському районі зокрема, діє Регіональна програма розвитку 

земельних відносин на 2006-2015 рр. Значну увагу в ній приділено заходам щодо 

охорони земель та підвищення їх родючості. 

Отже, агрохімічні обстеження та паспортизація земельних ділянок  

сільськогосподарського та іншого використання допоможуть систематично 
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проводити екологічний моніторинг за станом грунтів, управляти динамікою 

земельних ресурсів та запобігати негативним наслідкам. 

Список використаних джерел: 

1. 1. М.О. Клименко. Моніторинг довкілля : навч. посіб. / М.О. 

Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк / за ред. Клименка М.О. – Рівне : 

УДУВГП, 2004. С. 165-191.  

2. Патика В. П. Агроекологічний моніторинг та паспортизація 

сільськогосподарських земель / В. П. Патика ,  О. Г. Тараріко. – К. : 

Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с. 

 
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Паламарчук Л.Б. д. пед. н., професор  
Київський університет імені Бориса Грінченка 
palar@ukr.net 

На сучасному етапі пізнання проблема взаємодії суспільства і природи 

набуває важливого значення, що зумовлено процесом становлення 

цивілізаційного виміру багатогранного життя людей. Починаючи з ХХ ст., 

людство почало усвідомлювати: посилення впливу на довкілля може стати 

неконтрольованим і спричинюватиме загрозу людському існуванню. Екологічна 

криза значною мірою зумовлена аксіологічною кризою, що має вияв у 

невідповідності етичних нормативів екологічним вимогам сучасності. Важлива 

роль у подоланні цієї кризи, на думку наукової спільноти, належить освіті, й 

географічній освіті в тому числі. Адже у процесі вивчення географії формуються 

образ світу та розуміння місця людини в ньому, її дії, поведінка, ставлення до 

природи, використання природних ресурсів. 

Як вважають філософи, цінності є тими бажаними основами життя, без яких 

людина так страждає в нашому світі. Прикладом можуть бути всесвітні цінності 

– добро, совість, честь[3,3].Цінність несе в собі зміст належного, вона має 

загальний характер для даного життя, даної особистості і для даної своєрідної 
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культури. Цінності можна характеризувати як  образ життя, спосіб буття людини 

в світі, спосіб ставлення до світу. Свою зовнішню символічну форму цінності 

одержують у діях, вчинках та предметах [1,140]. 

У наших педагогічних та методичних дослідженнях ми вивчали і прагнули 

виявити найефективніші умови для формування емоційно-ціннісного ставлення 

до навколишнього середовища, гармонійного розвитку особистості школяра під 

час вивчення географії взагалі та в процесі набуття соціокультурних знань і 

компетенцій зокрема. Особливої актуальності проблема набула сьогодні у світлі 

інтеграції України в європейський освітній простір [5,289]. 

Сучасна школа забезпечує умови розвитку особистості школяра, його 

емоційно-ціннісної структури. У вітчизняній науці та практиці цій проблемі 

приділяється значна увага. Психологічні аспекти проблеми висвітлюються в 

працях І. Беха, Л. Бурлачука, М. Варія, Ю. Гільбуха, О. Киричука, В. Козакова, 

Н. Коломінського, Г. Костюка, Л. Левчук, В. Лозниці, С. Максименка, В. Моляко, 

В. Москальця, В. Ортинського, В. Рибалка, В. Роменця, М. Смульсона та інших 

науковців. 

Педагогічні аспекти розвитку особистості школяра, його емоційно-

ціннісного ставлення до світу розкривають у своїх дослідженнях А. Алексюк, В. 

Бондар, С. Гончаренко, І. Зязюн, А. Макаренко, Ю. Мальований, В. Мадзігон, В. 

Паламарчук, О. Пєхота, І. Підласий, О. Савченко, Г. Сизоненко, П. Сікорський, 

В. Сухомлинський, М. Ярмаченко та інші вчені. 

У методиці навчання географії здебільшого досліджувалися окремі аспекти 

розвитку особистості школярів у роботах О. Браславської, О. Бугрій, В. 

Герасимчука, Й. Гілецького, Л. Зелінської, С. Капіруліної, С. Коберніка, Н. 

Ковчин, В. Корнєєва, М. Криловця, Л. Круглик, М. Крушніцького, Л. Мелько, Т. 

Назаренко, М. Откаленка, В. Обозного, С. Пальчевського, О. Плахотнік, Л. 

Покась, А. Сиротенка, М. Сороки, О. Топузова, Г. Уварової, Б.Чернова та ін. 

Аналіз шкільної навчальної практики свідчить про те, що питання розвитку 

особистості школярів під час навчання географії здійснюється, здебільшого, 
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шляхом насичення навчального матеріалу науковою інформацією, проте способи 

її засвоєння, як правило, не враховуються. Це вимагає від учителів застосовувати 

нові підходи в організації навчально-виховного процесу з географії. За таких 

умов актуальність досліджуваної проблеми зростає. 

У «Психолого-педагогічному словнику» роз’яснюється, що «цінність – це 

будь-який об’єкт, що має життєво важливе значення для суб’єкта (індивіда, 

групи, прошарку, етносу)» [6,869]. Термін «цінності», започаткований ще 

Аристотелем, введений у філософський обіг І. Кантом та його послідовниками. 

Цінність вивчає наука аксіологія (з грец. ахіа – цінність, logos – учення), що 

відновила свій розвиток у минулому столітті. Цінність є невід’ємною частиною 

відносин людини зі світом, у якому протікає її життєдіяльність і пізнання.Багато 

дослідників схильні до того, що матеріальні блага є лише необхідним засобом 

руху до справжніх цінностей, якими є Людина, Щастя Людини, Свобода, 

Добро.Серед духовних цінностей виокремлюються моральні, естетичні, етичні, 

пізнавальні тощо. Вищими моральними цінностями є: правда, справедливість, 

щастя, сенс життя, любов, дружба. Усвідомлення цих понять істотно впливає на 

поведінку та свідомість людини. 

Серед різних видів відносин, в основі яких лежать потреби, мотиви, емоційні 

процеси і почуття, можна виділити ціннісні відносини (ставлення), тобто 

ставлення, в основі яких лежить оцінка суб’єктом чого-небудь, яка визначає його 

особистісну значущість. Вищим рівнем розвитку особистості та її ставлення є 

рівень свідомого ставлення до оточуючого і самосвідомість як свідоме ставлення 

до самої себе. Цінність речей, різних об’єктів визначається ціною, а цінність 

людини як суб’єкта – повагою. Усвідомлення ціннісного ставлення забезпечує 

психологічний комфорт у спілкуванні, викликає відповідну доброзичливість і 

ввічливість. Людяність, доброта є важливими критеріями високоморальної 

особистості, що сприяє її саморозвитку. 
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Ціннісне ставлення формується у відповідних вчинках, діях і поведінці 

дітей, протидії несправедливості, байдужості, жорстокості та злу, критичному 

ставленні до себе.  

У нашому педагогічному дослідженні ми спостерігали, як під час навчально-

виховного процесу вчителі виховували в учнів милосердя, потребу піклування, 

терпимості, толерантності. Цим самим закладалася динаміка впливу, яка буде 

найсильніше впливати на дитину, на вияв нею ставлення до інших, до 

навколишнього середовища, до світу в цілому. Бо орієнтація на цінність 

викликає в дитини певне ставлення до зовнішніх настанов, норм, звичаїв, 

традицій, формуються власні, внутрішні настанови, які активно формують 

ціннісну картину світу людини. 

Цінності є необхідною складовою знання, його смисловою особливістю. 

Адже пізнання – це діяльність соціально сформованого і зацікавленого суб’єкта, 

а процес пізнання органічно пов’язаний з позицією суб’єкта в суспільстві, 

світоглядом, з національною і груповою ідеологією, культурою. У 

соціокультурному середовищі визначення цінностей відбувається як 

співвідношення об’єкта або дії суб’єкта з певними зразками (ідеалами, 

еталонами, нормами), що склалися в культурі, і становлення ступеня 

відповідності цьому зразку. При цьому цінності, відбиваючись у свідомості 

суб’єкта, утворюють єдину основу особистості. Істотні зміни в парадигмі 

сучасної науки, переосмислення і соціокультурна зумовленість наукового знання 

стверджують наявність нових цінностей особистості, їх наукове пізнання в житті 

та сутності існування людини [2, 5]. У сучасних державних документах про 

освіту головною її метою визначено всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства і формування в ній національних і 

загальнолюдських цінностей. 

Сучасні географічні знання потрібні кожній людині, незалежно від її 

професії та спеціальності. Вони закладають підвалини культури молодої людини, 

формують ментальні настанови людини ХХІ ст., допомагають створити та 
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усталити комплексні системні знання, уявлення про географічну оболонку нашої 

планети, подолати обмеженість технократизму й антропоцентризму у взаємодії 

людини і природи. Географічні знання дають можливість молодій людині 

дивитися на світ не через вузьку шпарину своєї спеціальності, а глобально, через 

природу всієї Землі, де людина живе, працює, відпочиває, творить. 

У документах Міжнародної хартії географічної освіти вказується, що в 

учнів, які вивчають географію, слід розвивати ставлення, цінності, поведінку 

через: 

- інтерес до навколишнього світу та різноманіття природних і соціальних 

явищ на Землі; 

- сприйняття краси природи, з одного боку, та відмінностей в умовах життя 

людей – з іншого; 

- стурбованість якістю навколишнього світу для життя майбутніх поколінь; 

- розуміння важливості знань про навколишній світ у прийнятті рішень; 

- готовність адекватно і цілеспрямовано використовувати знання та навички, 

здобуті на уроках географії, в особистій, суспільній і професійній діяльності; 

- повагу до права на рівність для всіх людей; 

- інтерес до всесвітнього пошуку розв’язання локальних, регіональних, 

національних і міжнародних проблем на основі «Загальної декларації прав 

людини» [4, 8]. 

У роботі А. Сиротенка «Формування відповідальної громадянськості 

учнівської молоді у позашкільній роботі» наголошується, що «… головною 

функцією громадянськості є усвідомлення особистістю себе представником 

свого народу, нації, держави, вона базується на таких принципах: 

- любов до батьківського дому; 

- повага до старших, піклування про них, 

- бережливе ставлення до природи та її ресурсів; 

- уміння підпорядковувати власне суспільному; 

- дотримання звичаїв, обрядів,традицій свого народу; 
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- відповідальність перед суспільством за свою поведінку; 

- відповідальне виконання громадянських обов’язків і правових норм; 

- правова свідомість і самосвідомість; 

- громадянський обов’язок перед родичами, старшим поколінням» [7, 199]. 

Для формування емоційно-ціннісного ставлення до географічних знань та 

вмінь необхідно, щоб учні розуміли важливість вивчення географії особисто 

ними, щоб розуміння цінності вивчення географії поступово ставало мотивацією 

їх навчальної діяльності. Адже і зміст географії – навчального предмета, і всі 

психологічні процеси, що відбуваються з учнем під час навчання, об’єднує 

єдиний фактор – це об’єкти пізнання: оточуючий світ, географічна оболонка 

Землі та її структурні складові, а також географічні аспекти взаємодії суспільства 

і природи як єдиної системи, причинно-наслідкові взаємозв’язки і залежності між 

географічними процесами, явищами, проблеми взаємодії природних і суспільних 

територіальних систем на рівні світу, регіону, конкретної місцевості. Географічна 

картина світу – це результат інтелектуальної діяльності свідомості й інтегруючий 

фактор подальшої життєдіяльності людини та подальшого процесу пізнання. 

Географічна картина світу, образ світу, що формуються в процесі навчання з 

географії, виступають як динамічна цілісна інтелектуальна структура, яка 

допомагає учню визначати й усвідомлювати правильність чи неправильність 

спрямування своєї життєдіяльності, визначити свою роль у процесі взаємодії з 

природою, суспільством, середовищем, створеним людиною. Своєрідними 

індикаторами адекватності образу світу є стан здоров’я людини, рівень 

душевного комфорту, успішність самореалізації у суспільстві, рівень 

компетентності, рівень реалізації потреби самоактуалізації. Правильно 

сформована адекватна географічна картина світу, забезпечує сприятливі умови 

для самореалізації людини та її успішної адаптації у суспільстві, в колективі, 

безпечне існування у навколишньому середовищі, серед природи. 

Вчителеві географії необхідно чітко знати, який навчальний матеріал може 

викликати переживання, емоційне ставлення до природних чи суспільних 
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об’єктів та явищ. У своєму дослідження ми встановили, що це, в першу чергу, 

матеріал гуманітарного спрямування, тобто той, що стосується людини. У 

географії – головні об’єкти: природа, населення, господарська діяльність людей, 

їхня культура. Під час вивчення природної зони учні мають опановувати знання, 

які допоможуть їм оцінити стан природного середовища, порівняти з природою 

свого краю, назвати основні фактори, що впливають на її зміну, запропонувати 

розумні заходи щодо її використання і збереження природних багатств, 

навчитися оцінювати красу ландшафту, природних об’єктів, пам’яток, явищ. 

Зрозуміло, що для емоційного навчання учнів потрібна спеціальний відбір 

навчального матеріалу, розуміння його ціннісного змісту. Учні емоційно 

ставляться майже до всіх подій у своєму населеному пункті, в країні, у світі, 

дають свою оцінку зарубіжному економічному і політичному стану, подіям. 

Опис способу життя, звичаїв народів світу, особливостей житла, національної 

кухні, пісень, одягу не залишає школярів байдужими, викликає прояви емоцій, 

спонукає до висловлення своїх суджень, почуттів. 

З особливою емоціональністю обговорюються різноманітні факти, які 

ілюструють умови життя чи діяльність людей. Так, відомими класичними 

прикладами в географії є навчальний матеріал про відкриття Америки Х. 

Колумбом, кругосвітні експедиції Ф. Магеллана, Дж. Кука, І. Крузенштерна та 

Ю. Лисянського, про освоєння арктичних полярних широт Р. Пірі, Р. 

Амундсеном, О. Шмідтом, вивчення глибини Світового океану, дослідження 

Антарктиди тощо. Почуття переживання і співпереживання викликає навчальний 

матеріал про подорож Роберта Скотта до Південного полюсу, розповідь про 

вибір засобів пересування експедиції невідомим льодовим материком, про 

щоденну боротьбу мандрівників з морозами, заметілями, вітрами, обледенінням 

і, врешті-решт, повне розчарування англійців, коли вони побачили норвезький 

прапор, нещодавно встановлений на Південному полюсі Р. Амундсеном. 
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Дуже емоційно учні сприймають навчальний матеріал про дії вулканів, 

землетрусів, цунамі, гейзерів, про рухи земної кори, кругообіг води в природі та 

інші явища в літосфері, гідросфері, атмосфері. 

Надзвичайно відповідально ставляться учні до самостійного проведення 

спостережень за погодою, явищами природи та господарської діяльності людей, 

фенологічними спостереженнями. Їх щоденники-календарі – охайні, прикрашені 

малюнками, фотографіями природи різних місцевостей, краєвидами. З гордістю 

учні середніх класів доповідають про проведену роботу по боротьбі з утворенням 

та збільшенням ярів, про очищення джерел малих річок і ставків від сміття, про 

створення екологічних стежок, про участь у захисті рослин і тварин. 
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Пантелєєва Н. Б., 
асистент кафедри економічної і соціальної географії 
та методики викладання, Криворізький педагогічний 
інститут ДВНЗ «КНУ» zhigunatalya@mail.ru 

Економічний потенціал Дніпропетровської області в значній мірі 

обумовлений багатством його природних ресурсів, серед яких провідне місце 

належить мінеральній сировині. Надра регіону багаті на різноманітні види 

корисних копалин, які є сировинною базою промисловості України загалом та 

області зокрема. Певна частина видобутої сировини експортується. Мінерально-

сировинна база області є однією з найбільш багатогалузевих та розвинутих в 

Україні. 

Аналіз опублікованих і фондових матеріалів, присвячених питанням 

розвитку мінерально-сировинної бази Дніпропетровської області дозволив 

виділити давній, дореволюційний, радянський і новітній періоди освоєння та 

дослідження мінеральних ресурсів регіону. 

Давній період (300–100 тис. р. тому – XIII ст.) характеризується першими 

спробами використання місцевих корисних копалин у побуті населення з метою 

виготовлення знарядь праці та будівельного матеріалу, а також відбулося 

зародження перших металургійних і гончарних осередків. Про це свідчать 

археологічні знахідки вздовж річок Дніпро та Самара. Найбільший інтерес 

представляють унікальні поховання початку II тисячоріччя до Р. Х., виявлені в 

гирлі річки Самари та поблизу села Верхня Маївка Дніпропетровського району, 

де виявлено форми для відливання бронзових сокир і ковальські інструменти для 

їх обробки, а також бронзоливарні майстерні кінця II — початку I тисячоріччя до 

Р. Х., які свідчать про те, що тут в бронзову добу знаходився великий 

Придніпровський металообробний центр. Це ж підтверджують і знахідки 
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бронзових знарядь праці, зброї та прикрас, знайдені на територіїї 

Дніпропетровського, Томаківського, Верхньодніпровському районів та в міста 

Кривий Ріг.  

Дореволюційний період (кінець XVIII - початок XX ст.) період 

характеризується накопиченням несистематизованого вивчення мінеральних 

ресурсів території Придніпров’я. Впродовж 100 років проводились дослідження 

спрямовані на пошуки родовищ залізних руд та кам’яного вугілля в результаті 

яких  В. Зуєв  у 1781 р. виявив та описав залізні руди Криворіжжя, а у 1787 р. М. 

Ліванов заклав перші дві шахти. Дослідженням залізних руд Кривбасу займалися 

також гірничі інженери В. Пиленко (1803 р.), П. Кульшин (1837 р.) та М. Барбот-

де-Марні (1869 р.). Вони детально описали поклади залізних руд, гранітів, 

гнейсів, вапняків, сланцю. Паралельно з дослідженням проводились і перші 

дослідження Дніпровського буровугільного басейну. Ще у середині XIX ст. К. 

Феофілактовим було розвідано декілька родовищ, які заклали початок видобутку 

вугілля в регіоні. Пізніше М. Соколова (1893 р.) та А. Фаас (1913 р.) 

обґрунтували перспективи Дніпровського буровугільного басейну та за їх 

прогнозами було вивалено і розвідано низку  родовищ вугілля. 

Початок ХХ ст. ознаменувався формуванням на території Придніпров’я 

перших гірничопромислових комплексів, які започаткували  розвиток у регіоні 

металургійної промисловості. Фундатором цього процесу був О. Поль. Він не 

тільки виявив поклади багатих залізних руд, але й розпочав видобуток сировини. 

Вагомий внесок у вивчення залізних руд Кривбасу внесли такі дослідники як Г. 

Федосєєв (перший у 1874 р. виявив поблизу м. Кривий Ріг поклади марганцевих 

руд), С. Конткевич (у 1880 р. уклав першу геологічну карту Криворізького 

басейну на якій позначив рудні поклади).  

Одночасно з вивченням залізних руд на території Придніпров’я були 

виявлені та введені в експлуатацію родовища інших корисних копалин. Так, 

В. Домгер у 1883–1884 роках у басейні р. Солона описав і обґрунтував 

промислове значення покладів марганцю.  
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Радянський період (початок ХХ ст. – 1990 р.) можна поділити на два етапи – 

етап довоєнний (швидкого індустріального розвитку регіону) та повоєнний. 

Довоєнний етап характеризується широким розвитком 

геологорозвідувальних робіт, планомірним вивченням території. Була проведена 

магнітна зйомка Криворізького регіону, складені карти, під керівництвом 

М. Світальського укладена монографія «Залізорудні родовища Кривого Рогу» 

(1932 р.). Значний вклад у вивчення залізних руд зробили Ю. Гершойг (1932–

1975 рр.), П. П’ятницький (1924–1936 рр.), Ю. Половінкіна (1924–1954 рр.), Л. 

Мартиненка та ін. 

Паралельно з вивченням покладів залізних руд у 30-х роках були проведені 

системні розвідувальні роботи з вивчення покладів бурого вугілля під 

керівництвом В. Чирвінського (1929 р.). Саме в цей період (1929–1931 рр.) був 

відкритий Дніпровський буровугільний басейн.  

У повоєнні роки (1946–1990 рр.) проводились не тільки геологорозвідувальні 

роботи, а й розглядались питання раціонального використання вже розвіданих 

родовищ. Так, працівниками Південноукраїнської експедиції, яку очолював Ю. 

Бас, були виявлені поклади бокситів та нікелевих руд, а в результаті 

геологорозвідувальних робіт під керівництвом Я. Бєлєвцева (1946 р.) – родовище 

урану. У 1956 р. було відкрите Малишівське родовище титанових руд і розпочата 

підготовка до його експлуатації. Цей етап на території Дніпропетровщини 

ознаменувався також  розвідкою паливних корисних копалин У 60-х роках У 

зв’язку із зростанням попиту промисловості на кам’яне вугілля Павлоград став 

центром вугільної промисловості Західного Донбасу.  

Таким чином, на. початок XXI ст. на теренах Дніпропетровської області 

обліковано 249 родовищ і 79 об’єктів обліку різноманітних корисних копалин, з 

яких 94 родовища і 43 об’єкти обліку розробляються. 

Новітній період (1991р. – наші дні) період – це період ґрунтовних змін в 

економічній політиці країни, що, відповідно, позначилось на формуванні 

мінерально-сировинної бази регіону. Так, з 90-х років відбулося різке скорочення 
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бюджетного фінансування пошукових і геологорозвідувальних робіт, 

переосмислення ролі й місця мінерально-сировинного комплексу в сучасній 

структурі промисловості України, виокремлення пріоритетних напрямків у 

вивченні мінеральної сировини, усвідомлення необхідності екологізації 

пошуково-розвідувальних та гірничо-видобувних робіт, опрацювання 

технологічних схем раціонального використання мінеральних ресурсів, утилізації 

гірничопромислових відходів, вивчення та розробки техногенних родовищ тощо.  

У зв’язку з зазначеним нині основна увага звертається на розширення 

мінерально-сировинної бази області за рахунок комплексного використання 

корисних копалин, вторинної переробки відходів гірничодобувних і переробних 

підприємств. З цією метою ведуться пошуки технологій збагачення окислених 

руд залізорудних родовищ, вилучення супутніх корисних компонентів із залізних 

руд, використання пухких і скельних порід розкриву тощо. Як свідчать 

результати комплексного вивчення родовищ Кривбасу в його надрах 

локалізується близько 50 видів корисних копалин, які можуть скласти 

альтернативну залізорудній сировинну базу і успішно використовуватися в 

різних галузях господарства. До таких копали відносяться піски розкриву 

залізорудних родовищ, які можуть бути використані як будівельна сировина; 

безрудні кварцити і сланці вміщуючих поклади горизонтів, придатні для 

виготовлення щебінки; вохра і сурик зон окислення залізистих кварцитів можуть 

слугувати сировиною лакофарбової промисловості; з гранатвмісних сланці 

можна отримувати високоякісні концентрати гранату для виготовлення м’яких 

абразивів; шламосховища збагачувальних фабрик є своєрідними техногенними 

родовищами залізистих мінералів (магнетиту, гематиту, мартиту), кварцового 

піску. Особливе місце сьогодні в структурі гірничодобувної промисловості 

займають гранітоїди, які складають до 70 % території області і є високоякісною 

сировиною для виготовлення облицювального та будівельного каміння, а 

метабазальти зеленокам’яних комплексів Придніпров’я відповідають вимогам до 

петрургійної сировини. 
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Monitoring przyrodniczy w polskich parkach narodowych  
(na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego) 

Monitoring of environment and nature in Polish national parks  
(on the example of Ojców National Park) 

JÓZEF PARTYKA, ANNA KLASA, ANNA SOŁTYS-LELEK,  
BOGDAN WIŚNIOWSKI 
Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9 
32-045 Sułoszowa, Polska  

Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce określa ustawa z dnia 16 
października 1991 r. (z późniejszymi zmianami). Ustawa ta ustaliła w naszym kraju 
ochronę obszarową, gatunkową roślin i zwierząt oraz ochronę indywidualną. W 
ramach ochrony obszarowej znajdują się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Ochrona indywidualna obejmuje 
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe. W Polsce są 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 314 
527 ha (ponad 1% powierzchni kraju), 1 481 rezerwatów o powierzchni 165,5 tys. ha 
(0,5% powierzchni kraju), 119 parków krajobrazowych o powierzchni ponad 2 552,8 
tys. ha (8,1% powierzchni kraju). Podstawową funkcją wszystkich obszarów 
chronionych jest ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. 

Wśród wielu realizowanych zadań ochronnych na obszarach chronionych jest 
monitoring przyrodniczy. Jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska 
przyrodniczego oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wyników badań 
i oceny elementów środowiska. Celem badań monitoringowych jest również 
informowanie społeczeństwa o jakości elementów środowiska przyrodniczego, o 
występujących zmianach i ich przyczynach.  

Wśród obiektów objętych monitoringiem środowiska znajdują się także polskie 
parki narodowe. Na ich terenie wykonuje się zarówno obserwacje ciągłe, jak też 
krótkoterminowe podejmowane przy realizacji konkretnych tematów badawczych. 
Obejmują one m.in. powierzchnie leśne służące określaniu zmian zachodzących w 
drzewostanach, obserwacje wybranych gatunków roślin i zwierząt, pomiary 
zanieczyszczenia powietrza i wiele innych.  

Od początku powstania Ojcowskiego Parku Narodowego ciągły monitoring 
wybranych elementów przyrody nieożywionej wykonuje Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie. Są to pomiary wielkości opadu 
atmosferycznego oraz stanu wody na potoku Prądnik. W 1967 r. pomiary stężeń SO2, 
opadu pyłu i stężeń pyłu zawieszonego podjęła Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna (San.-Epid.) w Krakowie prowadząc je w kilkunastu punktach 
rozmieszczonych na terenie OPN w różnych środowiskach (dno doliny, stoki, 
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wierzchowina). Z czasem ilość tych punktów redukowano, a około 1985 r. zaniechano 
pomiarów w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową. W 1976 r. San.-Epid. 
zainstalowała za terenie OPN dwa aparaty typu AKZ do rejestracji stężeń SO2 i pyłu 
zawieszonego, które pracowały do 2003 r. W tym samym czasie zainstalowano dwa 
aparaty firmy Philips służące do pomiarów stężeń SO2, które pracowały do 1998 r.  

Oprócz tego OPN ma własny ogródek meteorologiczny uruchomiony głównie w 
oparciu o sprzęt Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Od 
1990 r. wykonuje się pomiary temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gleby 
(na głębokości 0, 5, 10, 20 i 50 cm), opadu atmosferycznego (ryc. 1), odczynu pH i 
przewodności opadów (tab. 1), parowania, prędkości i kierunku wiatru, zachmurzenia. 
Stacja jest obsługiwana przez pracowników OPN i służy wyłącznie potrzebom Parku. 
San.-Epid. wykonuje także badania jakości wód źródła przy Krakowskiej Bramie, 
udostępnionego dla turystów, a Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska w ramach 
własnego programu bada jakość wody w potoku Prądnik. Wyniki wzmiankowanych 
badań są zawarte w różnych publikacjach. 

 

Ryc. 1. Roczne opady atmosferyczne w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1956–
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Średnioroczne wartości odczynu pH i przewodnictwa elektrycznego 
właściwego wody opadowej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (Park 
Zamkowy) w latach 1994–2012 
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Wskaźnik 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

pH 4,7 3,7 3,9 4,2 4,1 4,2 4,1 4,4 5,1 4,4 3,9 3,6 4,4 4,7 4,9 4,2 3,9 4,6 4,2 

C25 (μS/cm) 46 43 40 35 41 40 40,5 33,2 30,0 36,0 30,3 32,2 42,7 27,2 27,0 22,2 25,8 32,8 28,7 

 

Monitoring przyrody ożywionej w OPN obejmuje m.in. następujące elementy:  

 skład gatunkowy i liczebność nietoperzy w czasie hibernacji 

 liczebność płazów w czasie wiosennych wędrówek do miejsc rozrodu 

 stan populacji bobrów 

 liczebność wybranych rodzin muchówek na łąkach różnie użytkowanych  

 liczebność trzmieli OPN 

 skład gatunkowy i liczebność pszczołowatych na powierzchni kserotermicznej 

objętej zabiegami ochrony czynnej (Grodzisko) 

 skład gatunkowy i liczebność żądłówek na ugorowanej powierzchni 

podlegającej sukcesji naturalnej 

 wpływ zabiegów czynnej ochrony muraw kserotermicznych na roślinność  

 obce gatunki inwazyjne flory (m.in. Impatiens glanduliflora, Reynoutria 

japonica, Impatiens parviflora, Solidago gigantea) 

 obce gatunki fauny (m.in. jenot, bażant, piżmak, jaskólec wschodni, biedronka 

azjatycka) 

 gatunki specjalnej troski (m.in. Thymus praecox, Aster amellus, Cypripedium 

calceolus). 

 zmiany flory na powierzchniach nieleśnych objętych zabiegami ochrony czynnej 

(powierzchnie kserotermiczne w Grodzisku i na Górze Koronnej oraz wybrane 

powierzchnie łąkowe) 

 grzyby, porosty, śluzowce i mszaki powierzchni śniegowałowych 

 wybrane grupy bezkręgowców powierzchni śniegowałowych (m.in. pająki, 

muchówki, żądłówki, chrząszcze) 
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 gatunki ptaków z listy Natura 2000 (m.in. muchołówka białoszyja, dzięcioł 

czarny, dzięcioł zielonosiwy, derkacz, trzmielojad, gąsiorek) 

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki monitoringu w OPN. 

Monitoring zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych 

W celu obserwacji zmiany struktury muraw kserotermicznych poddanych 

zbiegom ochrony czynnej wyznaczono w dwóch masywach skalnych (Grodzisko i 

Górkowa Skała) po trzy stałe powierzchnie monitoringowe po 100 m2 każda. Na 

każdej z nich, raz w roku wykonuje się zdjęcie fitosocjologiczne klasyczną metodą 

Braun-Blanqueta.  

Celem prowadzonego monitoringu jest obserwacja jak zmienia się skład 

gatunkowy murawy kserotermicznej po wprowadzeniu zabiegów czynnej ochrony.  

Na monitorowanych murawach kserotermicznych, zaobserwowano istotne zmiany 

w składzie florystycznym objawiające się m.in. ogólnym dużym wzrostem liczby 

gatunków, w tym gatunków ciepłolubnych i kserotermicznych. Bezspornie należy 

stwierdzić, że stosowanie zabiegów ochrony czynnej w płatach muraw 

kserotermicznych posiada korzystny wpływ na utrzymanie się ich typowego składu 

gatunkowego i wzrost liczby gatunków murawowych. Zachowane niewielkie 

fragmenty muraw kserotermicznych cechuje wysokie bogactwo gatunkowe średnio 70-

90 gatunków na 100 m2. Przykładowe wyniki z monitoringu na powierzchni badawczej 

„Grodzisko”. 

Tabela 2. Porównanie liczby gatunków o różnym stopniu kserotermiczności na 

trzech poletkach obserwacyjnych powierzchni badawczej „Grodzisko” w latach 2001-

2008; gatunki: I – silnie kserotermiczne, II – kserotermiczne, III – umiarkowanie 

kserotermiczne, IV – słabo kserotermiczne, V – bardzo słabo kserotermiczne, VI – 

ciepłolubne.  

 

Liczba gatunków 

(Number of species) 

Stopień kserotermiczności 

(Degree of xerothermic) 
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Rok (Year) 
I II III IV V VI 

2001 0 3 4 2 2 2 

2005 4 6 11 6 6 2 

2006 5 7 10 6 6 2 

Po
le

tk
o 

(P
lo

t) 
I 

2008 5 7 11 8 5 3 

2005 3 3 6 6 3 1 

2006 4 5 9 7 6 3 

Po
le

tk
o 

(P
lo

t) 
II 

2008 4 6 11 6 5 4 

2002 1 1 4 2 2 2 

2005 2 5 8 4 4 2 

2006 2 5 8 5 5 2 

Po
le

tk
o 

(P
lo

t) 
III

 

2008 3 7 12 5 5 2 

 

Ryc. 2. Ogólna liczba gatunków na poletkach badawczych I, II i III w obrębie 
powierzchni badawczej „Grodzisko” w latach 2001-2008. 
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Monitoring ekspansji gatunków roślin obcego pochodzenia 
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego prowadzony jest także monitoring 

wybranych gatunków roślin obcego pochodzenia, w celu określenia ich wpływu na 
rodzime elementy flory. Objęto nim m.in. stanowiska: Impatiens glandulifera, 
Reynoutria japonica, Parthenocissus inserta i Aesculus hippocastanum. Dla każdego z 
gatunków na stanowisku występowania wytypowano po dwie powierzchnie, jedną, na 
której badany gatunek zajmuje minimum 60 % powierzchni oraz drugą kontrolną – o 
takiej samej powierzchni, na której badany gatunek nie występuje lub zajmuje 
maksymalnie 5% jego powierzchni. Na powierzchniach tych wykonuje się po jednym 
zdjęciu fitosocjologicznym. Zdjęcia te, po powtórzeniu w kolejnych latach zostaną 
opracowane, m.in. zostanie obliczony współczynnik różnorodności i podobieństwa 
między powierzchniami. 

W latach 2002–2011 prowadzono także monitoring stanowisk Impatiens 
glandulifera. Co dwa lata spisywano wszystkie stanowiska tego gatunku, wzdłuż 
potoku Prądnik, oraz określano szacunkową liczebność populacji. Poniżej 
przedstawiono przykładowe wyniki z monitoringu stanowisk Impatiens glandulifera 

 

Tabela 3. Liczba stanowisk Impatiens glandulifera w latach 1968–2011; * Michalik 

(1978), ** suma płatów długości co najmniej 10 m (Sołtys-Lelek, Barabasz-Krasny 

2011). 

Liczba stanowisk w latach 1968–2011 

Miejscowość Powierzchnia 
płatu 1968–

1970* 
2002 2004 2006 2011 

<5 m2 - - 1 - 5 

5–25 m2 - - - 3 3 
Pieskowa 

Skała 10 m dł. – 

występowanie 
ciągłe [km] 

- - - 
3 

[0.08] 
- 

<5 m2 - -  - 3 Młynnik 

5–25 m2 - -  1 3 
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10 m dł. – 

występowanie 
ciągłe [km] 

- - 
3 

[0.05**] 

5 

[0.08] 
- 

<5 m2 - 2 - - 1 

5–25 m2 - - 1 - 4 

Grodzisko 10 m dł. – 

występowanie 
ciągłe [km] 

- - 
2 

[0.09] 

8 

[1.04] 

11 

[0,82] 

<5 m2 1 2 2 3 10 

5–25 m2 - 2 2 1 6 

Ojców 10 m dł. – 

występowanie 
ciągłe [km] 

- - 
1 

[0.03] 

9 

[0.59] 

20 

[0,94] 

<5 m2 - - - 1 4 

5–25 m2 - - - - 1 
Prądnik 

Korzkiewski 10 m dł. – 

występowanie 
ciągłe [km] 

- - - 
1 

[0.05] 

2 

[0,04] 

<5 m2 1 4 3 4 23 

5–25 m2 - 2 3 5 17 

Suma 10 m dł. – 

występowanie 
ciągłe [km] 

- - 
6 

[0.17] 

26 

[1.84] 

33 

[1,80] 

Całkowita długość stanowisk 
[km] 

- 0.05 0.20 1.87 2.19 

Szacowana liczba okazów - 247 1103 6187 10122 
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Monitoring nietoperzy 
Od ponad 20 lat na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego odbywa się liczenie 

nietoperzy hibernujących w jaskiniach, prowadzone przez Sekcję Teriologiczną Koła 
Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
PAN w Krakowie. Monitoring nietoperzy prowadzony jest co roku w 20 jaskiniach 
Parku i najbliżej okolicy.  

W ostatnich latach notuje się wzrost liczby zimujących nietoperzy. Najwięcej 
nietoperzy zimuje w Jaskini Ciemnej, J. Łokietka i J. Sąspowskiej. Z 17 gatunków tych 
ssaków występujących na terenie OPN, w jaskiniach stwierdzono 16, ale najczęściej 
notuje się 8-9 gatunków. Dominują liczebnie dwa gatunki: podkowiec mały i nocek 
duży, poza tym notowane są nocki: orzęsiony i rudy, dwa podobne do siebie nocki: 
Brandta i wąsatek, mopek oraz gacek brunatny. Rzadziej stwierdzane są nocki: 
łydkowłosy, Bechsteina i Natterera, mroczki: pozłocisty i późny oraz gacek szary. 
Corocznie, od 2001 roku do Jaskini Łokietka przylatuje na zimowanie podkowiec 
duży, prawdopodobnie ciągle ten sam osobnik. 

W drugiej połowie XX. wieku nastąpił dramatyczny spadek liczebności nietoperzy 
spowodowany głównie stosowaniem środka owadobójczego DDT (Azotox). 
Nietoperze znajdujące się na szczycie łańcucha troficznego były szczególnie narażone 
na skażenie. Środek ten został wycofany z użycia w Polsce od 1976 r., ale przez 
wieloletnie stosowanie kumulował się on w organizmach, a czas jego rozpadu wynosi 
prawie 60. lat.  

Coroczna inwentaryzacji nietoperzy dostarcza wiedzy o stanie populacji 
poszczególnych gatunków, ale także o ogólnej kondycji środowiska przyrodniczego.  

 
Tabela 4. Zestawienie liczby zimujących nietoperzy w jaskiniach OPN w latach 

1995–2012. 
 

Lata 
Jaskinia  

Łokietka 

Jaskinia  

Ciemna 

Razem w 
Jaskiniach 
Ciemnej i 
Łokietka  

Razem  

we wszystkich 
jaskiniach 

OPN 

1995 7 39 46 ? 
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1996 35 53 88 ? 

1997 31 54 85 ? 

1998 18 53 71 ? 

1999 31 43 74 116 

2000 31 50 81 130 

2001 35 71 106 145 

2002 29 57 86 106 

2003 30 96 126 153 

2004 27 84 111 140 

2005 37 112 149 202 

2006 37 113 150 192 

2007 52 107 159 213 

2008 54 126 180 250 

2009 64 128 192 280 

2010 58 145 203 275 

2011 40 194 234 323 

2012 28 185 213 290 

 

Monitoring płazów 
Monitoring płazów prowadzony jest w Pieskowej Skale, podczas akcji ochrony 

tych zwierząt. Celem prowadzonych działań jest ograniczenie śmiertelności płazów, 
głównie żaby trawnej i ropuchy szarej, podczas ich wędrówki godowej przez drogę 
jezdną. Wzdłuż drogi na długości 600 m rozpina się wówczas plastikowe siatki, które 
zatrzymują płazy w drodze do stawów, uniemożliwiając im wejście na drogę. 
Monitoring polega na liczeniu osobników wędrujących w kierunku stawów. Mimo 
prowadzonych działań, corocznie pod kołami samochodów ginie kilkaset osobników. 
Monitoring dostarcza danych o liczebności populacji, głównie ropuchy szarej i strat w 
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populacji. Umożliwił też wyznaczenie miejsc najintensywniejszej wędrówki, gdzie w 
przyszłości powinny być zbudowane przepusty pod drogą. 

 
Tabela 5. Zbiorcze wyniki monitoringu liczebności płazów w Pieskowej Skale w 

latach 1998-2012  

Lata Termin migracji 
godowej płazów  

Liczba płazów przeniesionych 
do stawów 

Liczba wszystkich 
martwych płazów 

1998 2 – 7 kwietnia 1100 (100 żab, 1000 ropuch) brak danych 

1999 26 marca – 7 kwietnia 1520 (133 żaby, 1387 ropuch) brak danych 

2000 24 marca – 7 kwietnia 2469 (140 żab, 2300 ropuch, 
29 traszek) 

brak danych 

2001 13 marca – 10 
kwietnia 

5000 (290 żab, 4600 ropuch, 
110 traszek) 

brak danych 

2002 15 marca – 20 
kwietnia 

6300 (295 żab, 5960 ropuch, 
45 traszek) 

brak anych 

2003 23 marca – 26 
kwietnia 

9900 (4420 żab, 5400 ropuch, 
80 traszek) 

brak dokładnych 
danych 

2004 22 marca – 13 
kwietnia  

4500 (516 żab, 3906 ropuch, 
78 traszek) 

1613 (253 żab, 1360 
ropuch) 

2005 31 marca – 18 (27) 
kwietnia 

5894 (144 żaby, 5712 ropuch, 
38 traszek) 

1406 (238 żab, 1168 
ropuch) 

2006 10 kwietnia – 25 
kwietnia  

5106 (69 żab, 5019 ropuch, 18 
traszek) 

669 (33 traszki, 69 żab, 
567 ropuch) 

2007 9 marca – 18 kwietnia 4778 (48 żab, 4717 ropuch, 13 
traszek) 

557 (13 traszek, 6 żab, 
538 ropuch) 

2008 17 marca – 16 
kwietnia 

2247 (33 żaby, 2198 ropuch, 
16 traszek) 

361 (18 traszek, 35 żab, 
308 ropuch) 

2009 30 marca – 14 
kwietnia 

2233 (16 żab, 2203 ropuchy, 9 
traszek zwyczajnych , 5 traszek 
grzebieniastych 

522 (12 traszek, 3 żaby, 
472 ropuch, 35 
niezidentyfikowanych)  
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2010 29 marca – 19 
kwietnia 

1884 (14 żab, 1865 ropuch, 5 
traszek zwyczajnych) 

354 (1 traszka 
zwyczajna, 353 
ropuchy) 

2011 28 marca – 22 
kwietnia 

3043 (22 żaby, 3016 ropuch, 2 
traszki zwyczajne i 3 
grzebieniaste) 

289 (wszystkie 
ropuchy) 

2012 19 marca – 17 
kwietnia 

5001 (23 żaby, 4968 ropuch, 8 
traszek zwyczajnych i 2 
grzebieniaste) 

399 (394 ropuchy+ 5 
traszek zwyczajnych) 

 

Monitoring trzmieli Bombus sp. w Ojcowskim Parku Narodowym w 2010 roku 

Ocena ilościowa została wykonana dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (w 

lipcu i sierpniu), w porze pomiędzy godziną 12 a 15, przy pogodzie słonecznej i 

temperaturze powietrza powyżej 20°C. Badania ilościowe trzmieli i trzmielców 

przeprowadzono na trzech stanowiskach łąkowych:  

1 – w części wylotowej Doliny Zachwytu,  

2 – w Dolinie Sąspowskiej u wylotu Wąwozu Jamki oraz  

3 – w Dolinie Prądnika obok domku SOP.  

Wszystkie te powierzchnie są koszone 2 razy w roku, z tym że na łące w Dolinie 

Sąspowskiej zwykle pozostaje fragment nieskoszonej łąki stanowiący ok. 10% jej 

powierzchni. W celu uzyskania danych o zagęszczeniu trzmieli wyznaczono na łąkach 

OPN powierzchnie próbne, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Dylewską i in. 

(1998). Podstawową jednostką przestrzenną, na której określano liczebności trzmieli 

był transekt liniowy o długości 20 m (powierzchnia jednej próby 40 m2). Linia 

transektu wytyczana była przy pomocy sznurka rozciągniętego nad powierzchnią łąki. 

Odległości pomiędzy poszczególnymi liniami wynosiła około 5 m. Liczenie polegało 

na powolnym przemarszu 2 osób i zapisywaniu wszystkich trzmieli i trzmielców 

znajdujących się na pasach o szerokości 1 metra po obu stronach wytyczonej linii. 

Szerokość pasa określano trzymając przed sobą pręt drewniany o długości 1m. Z uwagi 



 

 

 

235 

na dokładność uzyskiwanych wyników transekty były rozmieszczone równomierne na 

całej powierzchni badanych polan.  

W celu zminimalizowania błędu losowego, który nie powinien przekraczać 10% 

wartości rzeczywistej (Dylewska i in. 1998), ustalono liczbę powtórzeń (prób) na 

każdej powierzchni. Odpowiednia liczba powtórzeń miała też na celu zmniejszenie 

błędu określenia liczebności wynikającego z przypadków kilkakrotnego liczenie tych 

samych osobników, co zdarza się przy zbyt małych odległościach pomiędzy 

wytyczonymi pasami. Łączna powierzchnia objęta obserwacjami wyniosła w 

przypadku łąki w Dolinie Zachwytu – 400 m2 (ok. 15% powierzchni łąki), w 

przypadku łąki w Dolinie Sąspowskiej – 300 m2 (ok. 12%) oraz dla łąki w Dolinie 

Prądnika – 500 m2 (ok. 7%). Ocena ilościowa wykonana została dwukrotnie w ciągu 

sezonu wegetacyjnego: w dniu 22 i 23. lipca oraz 5 i 6 sierpnia 2010 r., w porze 

południowej przy pogodzie słonecznej i temperaturze powietrza powyżej 20°C.  

Ocenę jakościową trzmieli i trzmielców OPN przeprowadzono metodą 

przemarszów wzdłuż szlaków turystycznych na obszarze całego Parku a także poza 

szlakami, na obrzeżach lasów, polanach i innych terenach otwartych. Zaobserwowane 

osobniki oznaczano przyżyciowo, okazy wątpliwe odławiano i po oznaczeniu 

wypuszczano. Notowano miejsce obserwacji, nazwy napotkanych gatunków oraz ilość 

zaobserwowanych osobników z podziałem na płeć. Ocenę jakościową prowadzono w 

czasie 4 pobytów kilkudniowych w OPN oraz dwu jednodniowych pobytów w okresie 

od połowy lipca do końca września 2010 roku (20-24 lipca, 4-6, 12, 17-20 i 25 sierpnia 

oraz 9-13 września).  

Badania ilościowe 

W trakcie prowadzonych badań ilościowych odnotowano na łąkach OPN 7 

gatunków z rodzaju Bombus sp. oraz 4 gatunki z rodzaju Psithyrus sp. (Tab. 1). W 

czasie podobnych badań w 1998 roku uzyskano wyniki nieco inne, a mianowicie – 6 

gatunków Bombus sp. i 5 gatunków Psithyrus sp. (Dylewska i in. 1998). Porównanie 

listy gatunków wskazuje, że obecnie nie stwierdzono tu Bombus magnus (liczonego w 

trakcie obecnych badań łącznie z B. lucorum), Bombus wurfleini, Psithyrus 



 

 

 

236 

barbutellus, P. sylvestris i P. vestalis (za wyjątkiem P. sylvestris w badaniach 

Dylewskiej obserwowano tylko po jednym osobniku z tych gatunków); w trakcie 

obecnych badań stwierdzono natomiast dodatkowo B. sylvarum, P. campestris oraz P. 

rupestris.  

 

Tabela 6. Skład gatunkowy trzmieli i trzmielców na badanych łąkach w 

Ojcowskim Parku Narodowym w lipcu 2010 roku. 

Liczebność i udział procentowy 

Dolina 
Zachwytu 

Dolina 
Sąspowska 

Dolina 
Prądnika Razem 

Gatunek 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 
Bombus hortorum (L.) 2 2,8 1 1,6 0 0 3 1,4 

Bombus lapidarius (L.) 6 8,3 5 8,2 8 10,1 19 9 

Bombus lucorum (L.) 11 15,3 13 21,3 15 19 39 18,4 

Bombus pascuorum 
(Scop.) 24 33,2 21 34,5 26 32,9 71 33,4 

Bombus pratorum (L.) 9 12,5 7 11,5 6 7,6 22 10,4 

Bombus soroeensis (F.) 3 4,2 0 0 2 2,5 5 2,4 

Bombus terrestris (L.) 2 2,8 2 3,3 4 5,1 8 3,8 

Psithyrus barbutellus 
(Kirby) 2 2,8 1 1,6 0 0 3 1,4 

Psithyrus bohemicus 
(Seidl) 11 15,3 9 14,8 13 16,5 33 15,6 

Psithyrus campestris 
(Panz.) 0 0 1 1,6 2 2,5 3 1,4 
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Psithyrus rupestris (F.) 2 2,8 1 1,6 3 3,8 6 2,8 

 

Spośród stwierdzonych gatunków najliczniej były obserwowane osobniki z 
następujących gatunków: B. pascuorum (Scop.), B. lucorum (L.), B. pratorum (L.), 
Bombus lapidarius (L.) i P. bohemicus (Seidl), co jest zbieżne z danymi uzyskiwanymi 
wcześniej.  

W tabeli poniżej przedstawiono średnią ilość osobników trzmieli i trzmielców w 
przeliczeniu na 100 m2 powierzchni łąk.  

Tabela 7. Średnia liczba trzmieli i trzmielców na 100 m2 w 2010 roku w OPN. 

Termin badań 
Stanowisko badań 

22-23.07.10 5-6.08.10 

Dol. Zachwytu 18 17 

Dol. Sąspowska 20,3 21,7 

Dol. Prądnika 15,8 16,2 

   

 

Dylewska w czasie określania liczebności Bombinae w OPN w dniu 27. lipca 
1998 r. uzyskała dla Doliny Sąspowskiej 18,2 osobnika na 100 m2 łąki, a więc wynik 
nieco niższy od uzyskanego w 2010 roku. Uzyskane dane pozwalają pozytywnie 
ocenić wpływ zabiegów ochrony czynnej łąk w Ojcowskim Parku Narodowym na 
liczebność trzmieli i trzmielców, gdyż nie odbiega on od wyników porównawczych 
uzyskanych 11 lat wcześniej.  

Badania jakościowe 
W badaniach jakościowych wykorzystano wyniki uzyskane w trakcie badań 

ilościowych na polanach oraz obserwacje zebrane w trakcie przemarszów szlakami 
turystycznymi biegnącymi Doliną Prądnika i Doliną Sąspowską oraz bocznymi 
wąwozami. Łącznie w 2010 roku zaobserwowano 856 osobników trzmieli i trzmielców 
(w tym 421 samic i 435 samców) reprezentujących 16 gatunków Bombinae (Apidae), 
w tym 15 gatunków z rodzaju Bombus oraz 6 z rodzaju Psithyrus. Poniżej 
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przedstawiono listę gatunków stwierdzonych w trakcie oceny jakościowej Bombinae 
Ojcowskiego Parku Narodowego: 

 
Bombus cryptarum (Fabricius, 

1776) 
Bombus hortorum (Linnaeus, 

1761) 
Bombus hypnorum (Linnaeus, 

1758) 
Bombus lapidarius (LINNAEUS, 

1758) 
Bombus lucorum (LINNAEUS, 

1761) 
Bombus magnus Vogt, 1911 
Bombus muscorum (Linnaeus, 

1758) 
Bombus pascuorum (SCOPOLI, 

1763) 
Bombus pratorum (LINNAEUS, 

1761) 
Bombus ruderarius (MUELLER, 

1776) 
Bombus ruderatus (Scopoli, 

1763) 
Bombus soroeensis (Fabricius, 

1776) 
Bombus subterraneus (Linnaeus, 

1758) 
Bombus terrestris (LINNAEUS, 

1758) 
Bombus veteranus (Fabricius, 

1793) 
Psithyrus barbutellus (KIRBY, 

1802) 
Psithyrus bohemicus (SEIDL, 

1837) 

Psithyrus campestris (Panzer, 
1801) 

Psithyrus rupestris (FABRICIUS, 
1793) 

Psithyrus sylvestris LEPELETIER, 
1832 

Psithyrus vestalis (Fourcroy, 
1785) 
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Uzyskane wyniki potwierdzają, że Ojcowski Park Narodowy charakteryzuje się 

wysokim bogactwem gatunkowym Bombinae, gdyż już jeden sezon monitoringowy 
pozwolił wykazać tu nieco ponad 80% gatunków stwierdzonych na tym terenie w 
ciągu wcześniejszych badań (Dylewska i Wiśniowski 2003). Wiele z wykazanych tu 
obecnie Bombinae stwierdzono na łąkach objętych zabiegami ochrony czynnej, co 
potwierdza potrzebę i skuteczność ich stosowania. W trakcie prowadzonego 
monitoringu łąki charakteryzowały się obecnością dużej ilości kwitnących roślin, 
które były licznie odwiedzane przez trzmiele. Stan siedlisk można więc ocenić jako 
dobry. Pozostawianie nieskoszonych pasów roślinności powoduje, że baza 
pokarmowa dla trzmieli jest utrzymana przez cały sezon ich aktywności.  

Monitoring zmian w faunie pszczołowatych na powierzchni badawczej 
„Grodzisko”  
w Ojcowskim Parku Narodowym 

Murawa kserotermiczna na zboczach Długiej Skały w Grodzisku, stanowi jedną z 
najcenniejszych ostoi gatunków związanych z suchymi, silnie nasłonecznionymi 
stokami o wystawie południowej i południowo-zachodniej. Wartość tej ostoi była 
podkreślana w wielu publikacjach oraz w wieloletnim planie ochrony Ojcowskiego 
Parku Narodowego. W wyniku zaprzestania użytkowania gospodarczego (koszenia i 
wypasu zwierząt) powierzchnia ta stopniowo zaczęła ulegać zmianom, przekształcając 
się w zbiorowisko leśne.  

W celu powstrzymania niekorzystnych zmian i przywrócenia wcześniejszego 
bogactwa gatunkowego od 2000 roku podjęto zabiegi ochrony czynnej, które 
uzgodniono wcześniej z właścicielem gruntu, którym jest kuria biskupia diecezji 
kieleckiej. Zabiegi te w pierwszym roku objęły powierzchnię ok. 2 ha i polegały na 
wycięciu wybranych drzew i odrośli na zboczu oraz odkrzaczaniu skał. W 2001 roku 
usunięto drzewa i krzewy z pozostałej powierzchni (ok. 1,5 ha), a jesienią wykoszono 
całą powierzchnię w celu usunięcia ewentualnych odrostów i odnowień drzew i 
krzewów. Od 2002 roku powierzchnia jest corocznie koszona jesienią, a skoszona 
biomasa jest usuwana. 

Równolegle z ochroną czynna rozpoczęto monitoring wpływu wykonywanych 
zabiegów na faunę bezkręgowców występujących w tej ostoi. Do badań jakościowych 
wytypowano dziko żyjące pszczołowate (Apiformes), z wyłączeniem rodziny Apidae, 
obejmującej prawie wyłącznie gatunki objęte ochroną gatunkową. O wyborze tej 
właśnie grupy zadecydowały następujące powody: 

- grupa obejmuje gatunki związane z roślinami, stąd charakteryzuje się dużą 
wrażliwością na zmiany we florze, 

- gatunki gnieżdżące się w glebie silnie reaguję na wzrost ocienienia podłoża,  
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- pszczołowate były w OPN badane już wcześniej, także na powierzchni w 
Grodzisku, co dawało podstawę do porównań. 

Badania rozpoczęły się w 2001 roku i polegają na odławianiu w sezonie 
wegetacyjnym występujących tu pszczołowatych; połowy odbywały się w odstępach 
dwutygodniowych. Złowione okazy są następnie preparowane, etykietowane i 
oznaczane do gatunku. Informacje o złowionych okazach są umieszczone w bazie 
danych, a okazy dowodowe znajdują się w zbiorach OPN. 

 
Tabela 8. Liczba gatunków pszczół (bez rodziny Apidae) wykazanych na 

powierzchni badawczej w Grodzisku 
Okresy badań 

1968 do 1975 1985 do 1989 2001 do 2004 

3 4 5 

61 21 93 

 

Porównanie liczby gatunków stwierdzonych w trzech badanych okresach 
wskazuje na wyraźne wzbogacenie fauny pszczołowatych, co można z dużym 
prawdopodobieństwem określić jako pozytywny wynik zastosowanych zabiegów 
ochrony czynnej. W porównaniu z przełomem lat 60-tych i 70-tych liczba gatunków 
wzrosła w latach 2001–2004 o ok. 50%, choć części gatunków wykazanych tu 
wcześniej nie udało się potwierdzić (łącznie dotyczy to 27 taksonów). Mogą się one 
jednak pojawić po ustabilizowaniu składu florystycznego murawy. We wszystkich 
trzech okresach występowało 11 gatunków z badanych rodzin pszczołowatych. W 
ostatnim okresie badań wykazano natomiast 56 gatunków nie stwierdzonych 
wcześniej. 

W trakcie monitoringu stwierdzono tu szereg gatunków bardzo cennych, 
występujących w Polsce tylko na niewielu stanowiskach, np.: Hylaeus cornutus, H. 
gredleri, Andrena pontica, A. schencki, Evylaeus bavaricus, Hoplitis claviventris i 
Nomada sheppardana. Gatunków tych nie notowano tu wcześniej; reprezentują one 
przede wszystkim południowe elementy zoogeograficzne (medyterranejski i ponto-
medyteranejski); natomiast E. bavaricus i nie wymieniony wyżej Trachusa byssina 
reprezentują grupę gatunków górskich. Występowanie tak różnych gatunków na tym 
stanowisku nie powinno jednak dziwić, ze względu na mozaikowość mikrosiedlisk o 
skrajnych warunkach termiczno-wilgotnościowych na terenie OPN. 

Dalszy monitoring planowany na kolejne lata powinien dać odpowiedź na 
następujące pytania: jak długo będzie trwał proces wzbogacania fauny 
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pszczołowatych na Grodzisku, czy skład gatunkowy ustabilizuje się i przy jakiej 
liczbie gatunków oraz jak trwałe będą zmiany w faunie? 

Summary 
Environmental and nature monitoring is among the many conservation tasks 

carried out in protected areas in Poland. It is a system of measurements, assessments 
and forecasts of the natural environment as well as the collection, processing and 
dissemination of research results and assessment of environmental elements. The 
purpose of the monitoring study is also to inform the public about the quality of the 
elements of the natural environment, about any changes and their causes. Among the 
objects covered by the environmental monitoring are also Polish national parks. In 
their area, there are both continuous observations, as well as short-term ones taken 
during specific research topics. 

Since the establishment of the Ojców National Park (ONP) continuous 
monitoring of selected elements of inanimate nature is performed by the Institute of 
Meteorology and Water Management in Krakow. They include the measurements of 
precipitation as well as the water level in the Prądnik river. In 1967, measurements of 
SO2, dust fall and concentrations of particulate matter were undertaken by the 
Provincial Sanitary-Epidemiological Station (San.-Epid.) in Krakow; the 
measurements are led in several points located throughout ONP in different 
environments (bottom valleys, slopes, plateau). In addition, since 1990 the ONP takes 
the measurements of the temperature and air humidity, temperature of the soil (at a 
depth of 0, 5, 10, 20 and 50 cm), precipitation (Figure 1), pH and conductivity of 
precipitations (table 1), as well as evaporating, speed and direction of wind, and cloud 
cover. 

Monitoring of animated nature in OPN includes the following elements: 
• species composition and abundance of bats during hibernation 
• abundance of amphibians during the spring migration to breeding sites 
• the status of the population of european beavers 
• number of selected families of flies in the managed and unmanaged meadows 
• species composition and abundance of bumblebees in OPN 
• species composition and abundance of wild bee species of the xerothermic area 

under active protection (the ‘Grodzisko’ study plot) 
• species composition and abundance of aculeate hymenopterans of uncultivated 

agricultural areas under natural succession 
• the impact of active conservation on grassland vegetation 
• invasive alien species of flora (including Impatiens glanduliflora, Reynoutria 

japonica, Impatiens parviflora, Solidago gigantea) 
• alien species of fauna (including raccoon, pheasant, muskrat, eastern mud-

dauber, Asian ladybug) 
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• plant species of special concern (eg. Thymus praecox, Aster amellus, 
Cypripedium calceolus) 

• changes in non-forest flora in the areas covered by the procedures of active 
conservation (grasslands in Grodzisko and Góra Koronna and selected meadows) 

• fungi, lichens, slime molds and bryophytes of forest areas knocked down by 
snow and ice 

• selected groups of invertebrates of forest areas knocked down by snow and ice 
(such as spiders, flies, aculeate hymenopterans, beetles) 

• bird species from the Natura 2000 list (including collared flycatcher, black 
woodpecker, grey-headed woodpecker, corncrake, honey buzzard, red-backed shrike). 

 

ACTUAL PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN BULGARIA 
AND THE APPROACHES FOR ITS SOLUTION 

Dimitar Penerliev 
Univerity of Sofia named by "St Kliment Ohridski 
Faculty of geology and geography 
penerliev@mail.bg 

Recently, the world tourism is forming as a leading branch of economics 

comparing to automotive, electronic and electro technical industries. Starting from 

1989 those last three key industries are almost non-existent in Bulgaria. All the hopes 

are directed on the industry of Business tourism. It should be regulated and controlled 

by the authorities through specialised governmental institutions. It will not 

monopolise the industry, but on the contrary is a good idea from the point of view of 

the marketing development and advertising strategies. The country abandoned the 

touristic industry as well as many other branches of economics. Indeed it is unable to 

execute any methodological or administrative control while only 2% of material and 

technical basis of touristic industry is under the state ownership. 

Nevertheless, de facto directly or indirectly, approximately 240 thousand people 

are engaged in the touristic industry of the country, and the revenues from the tourism 

development account for 2 billion dollars each year. For the increasing number of 

tourists and revenues from them, the government recon first of all on the Bulgarian 

Black Sea coast, that was formed as one of the touristic super regions of Bulgaria due 

to its climate conditions [1]. 

It is clear that tourists visit Bulgaria because of the Black Sea coast − mostly big 
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resorts such as "Sunny Beach" (Nessebar), town Sveti Vlasі and village Ravda that 

has 70 thousands places for tourists, «Golden Sands» in Varna, Constantine and 

Elena with 70 thousand places; Albena,. «Elenite», "Duni", Sozopol, Primorsko, 

Tsarevo and Kavarna. The quantity of tourists that visit winter resorts of Borovets, 

Pamporovo, Bansko, etc, is much lower. 

Bulgaria cannot boast of such exotic resorts as «Uaykіkі» (Gavaї), «Cancun» 

(Mexico), «Gold Coast» (Avstralіya), «Negrіl» (Jamaica), «South Beach» (Florida), 

«Boracay» (Filipinos), «Tenerife» (Spain), islands of Bora Bora, Ko Phi Phi Don etc. 

They are considered to be the most expensive destinations in the world. Bulgarian 

beaches are oriented on the tourists of a middle class.  

Development of tourism in Bulgaria depends on the list of factors, the most 

important of which are demographic, economic, socio-psychological, ecologic etc.  

The population of the country is decreasing faster comparing to the rest of the 

EU countries. The dominating is negative natality and mechanic increment of 

population with 9.8% of birth rate and 14.5% mortality. The population of youth 

under age of 15 is only 14.5%, working-age rate is 63% and dependents older than 

64 is 22.5%. In 2012 1.42 child fell on one family (including 1.35 child in cities and 

1.62 i villages) [2]. The quantity of families that live in civil marriages is increasing. 

In those families the number of children is even lower. While the infant mortality in 

the EU is 4.1% [3], in Bulgaria it is 10.4%. We are only inferior to Rumania among 

the EU countries.  

In the period between 1990 and 2012 almost 1 million of Bulgarian citizens 

emigrated. The majority moved to the USA, Canada, Spain etc. From different 

sources approximately 20 thousand people leave the country every year [4]. Negative 

demographic tendencies have a great impact on the development of the touristic 

business in the following aspects: 

 Lack of qualified young working force at the touristic sits; 

 lack of young population that is engaged in touristic business in the rural areas that 

suit best for the development of the ecotourism; 

 depopulation of the entire region the influenced the development, structure and 
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subject of the anthropogenic and natural touristic resources and development of the 

whole range of directions (E.g. Strandja, Kraishteto). 

 there is more  tendency for the emigration among young people (under 30 years old), 

with high level of education, including education in tourism. 

 Socio-psychological attitude of Bulgarians citizens towards the birth on only one 

child. This will lead to the decrease of number of children in  one family. 

Increased number of retired tourist will lead to the increased demand for smaller 

but high quality of touristic product. The interest towards the balneal tourism among 

the retired people will raise.  

The development of tourism depends largely on convenient transportation and 

communication systems, especially for the automobile transport. This means, fast and 

comfortable trip to the touristic destinations. 

Marine ports have limited capacity  

This leads to the prolonged periods of waiting and verification of tourists during 

the summer months. The number of such tourists in 2012 was 2 million people. 

Mainly this tendency is dominating during the summer months of June through 

August. 

In the developed countries the movement of the tourists by railroads is a normal 

practice and takes a big part in the passenger stream. But in Bulgaria it is quite 

different because of outdated infrastructure system and means of transportation. This 

kind of transportation is cheap and mass, and most of the Bulgarian tourists with the 

low level of income use the railways. 

At the moment Bulgaria doesn't have big tourist ports to accept cruise liners and 

yachts. This is the reason why the stay of such vessels on the Bulgarian sea coast is 

more an exotic accident but not a part of the European and world cruise voyages. 

We can notice the world wide tendency of decreasing interest in destinations 

that offer only the sea and the sun. On the contrary, the interest in balneal, spa and 

fitness tourism, as well as rural and eco tourism is increasing  

Bulgaria is lagging behind in providing the alternative forms of tourism. Starting 

from 1989 the walking tourism went into the stage of the decline. Because of the low 
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level of advertising and majors change of tourist mixture, especially Russian tourists.  

Golf is a kind of sport that is popular among rich people. I the entire world golf 

is seen as a business that brings yearly revenues of approximately 65 billion dollars. 

Today golf − is a game of millions. Bulgaria has golf fields in Ihtinam, Ravno pole 

and Sliven. It is planned to increase the number of fields to 23, and the main part will 

be built in the valley of Mesta river, (golf clubs "Ibar", "Razlog Valley", Kulino ski 

and golf”, “Pirin golf holiday club” etc), and river Struma ("Rila golf"). The centre of 

golf tourism will be formed near Sofia (Kytina, Pravets, Sofіya, Іhtіman).  

A big golf-centre is constructed on the Northerns coast close to Kavarna, 

Balchik and Shabla. Some experts estimate that the country needs to construct more 

than 50 golf fields. But golf as a sport is not an alternative for the Bulgarian tourism 

industry. There are only 200 Bulgarian golf players, and the rest are foreigners. The 

investment into 1 golf field with 18 holes is more then 8-10 million Euros, and its 

maintenance costs 30-40 thousand Euros a month. We cannot also underestimate the 

importance of excellent hotel rooms, conference rooms or volleyball ground, horse 

riding and other kinds of sport.  

Most of personnel in touristic regions have low level of professionalism and 

language skills. This leads to the difficulties in the service level and level of 

communication with foreigners. The country, as before is lagging behind such 

leading touristic companies as Holiday Inn, Marriot corporation, Sheraton, Hilton etc. 

In all touristic destination of the world, as well as in Bulgaria, tourism has its positive 

and negative economic, social and ecological sides [6]. International tourism in most 

cases has a positive impact on the wellbeing of the local population, its incomes, 

culture and environment. There is an incompatibility between tourism and 

environment. That's why we can see the negative sides of tourism such as increased 

level of crime, prostitution, changes in the culture etc.  

In many cases, tourism leads to the changes in the economic structure of the 

given area or region.  

The total recreation zone of Bulgaria occupies 40 thousand square kilometers 

(36% of its territory). The correlation of mountainous and sea territories is 95.6: 4.4% 
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with the ability of population  of 2.4 million dollars (860 thousands for the sea 

tourism and 1.5 million for the mountainous tourism). 

We can count more than 143 resorts in Bulgaria. 28 of them are the sea resorts, 

58 - mountain resorts and 57 balneal ones. Apart from that, there are 178 localities 

that provide touristic services, including 23 seaside, 41 balneal, 44 ski and 66 

walking tourist centers. One of the biggest sea centers in Varna, (with Constantine 

and Elena and Golden Sands) that provides 57 thousand bed-person, Nessebar with 

its "Sunny Beach", Sveti Vlasi and Ravda (57 thousands beds), resort Balchik and 

Albena have in total 20 thousands beds, Among ski resorts Bansko is the leader with 

15 thousands places, following by Borovets with 4 thousand bed places, etc.  

Problems the Bulgarian tourism is facing should be observed in the context of 

the general economic situation in the country, as well as the dynamic development of 

his industry in the world. This means that focus should be given to the dominating in 

the world alternative forms of tourism, taking into consideration the drawbacks of 

other countries during the last years of fast development of tourist industry and 

correct territorial installation of infrastructural base. 
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ОЦІНКА ЕКОГОГІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Підкова О. М., к. геогр. н., доцент кафедри 
землезнавства та геоморфології  
 КНУ ім. Тараса Шевченка, oks_pidkova@ukr.net 
Мисько К. А., студентка  
КНУ ім. Тараса Шевченка, ka-mi-91@mail.ru 

Вступ. Зростання народонаселення нашої планети зумовлює загальне 

збільшення та просторову диспропорцію антропогенного навантаження на 

земельні ресурси. Необґрунтовано багато земель знаходиться під спорудами, 

шляхами тощо, у той час як площа продуктивних земель постійно скорочується. 

Крім того, порушення збалансованості окремих елементів агроландшафтів, у т. 

ч. співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів, 

ускладнення соціально-економічної ситуації призводить до суттєвої деградації 

агроландшафтів і ґрунтового покриву.  

Актуальність теми. Важливе місце в господарстві Тернопільської області 

традиційно займає агропромисловий комплекс, основою якого є земля. 

Інтенсивне використання земельних ресурсів зумовило зміну екологічно 

допустимого співвідношення ріллі і природних угідь. Також це негативно 

вплинуло на стійкість агроландшафтів області, оскільки фактична частка ріллі 

переважає екологічну норму – 40 %, встановлену ще В. В. Докучаєвим.   

Постановка мети і завдання. Метою дослідження було визначити і 

оцінити екологічну збалансованість агроландшафтів Тернопільської області. 

Для досягнення мети дослідження було поставлено і виконано наступні 

завдання: визначено екологічну збалансованість агроландшафтів за 

співвідношенням ріллі та екологостабілізуючих угідь, коефіцієнтом екологічної 

стабільності, коефіцієнтом антропогенного навантаження; проведено 

класифікацію агроландшафтів за величиною антропогенного навантаження;  

запропоновано рекомендації оптимізації стану агроландшафтів Тернопільської 

області. 

Методика досліджень. Базовими якісними показниками, які вказують на 

екологічну збалансованість агроландшафтів, їхню стійкість і ступінь 
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перетворення під впливом діяльності людини, є коефіцієнти антропогенного 

навантаження та екологічної стійкості, співвідношення ріллі Р до сумарної 

площі еколого-стабілізуючих угідь ЕСУ – ліси, луки, пасовища, болота, водні 

об’єкти) . 

Екологічну оцінку сільськогосподарських ландшафтів Козлов М. В. та ін. 

(2004) пропонують виконувати за співвідношенням ріллі до сумарної площі 

екологостабілізуючих угідь. Ступінь порушення екологічної рівноваги в 

реальному співвідношенні Р:ЕСУ визначається за допомогою модифікованої 

шкали, яка дає можливість оцінити екологічний стан агроландшафтів у 

широкому діапазоні: від оптимальних параметрів пропорції Р:ЕСУ (<20:>80 %) 

до абсолютно неприйнятних (>70:<30 %). 

Оцінка екологічної стійкості агроландшафтів проводиться з використанням 

коефіцієнта екологічної стабільності Кст. Визначення коефіцієнта стабільності 

агроландшафту проводиться за формулою:   
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Кст – коефіцієнт стабільності агроландшафту; Fсm – площі, зайняті 

стабільними елементами агроландшафту; Fнсm – площі, зайняті нестабільними 

елементами агроландшафту [2]. 

Коефіцієнт антропогенного навантаження Ка характеризує наскільки 

сильно впливає діяльність людини на стан довкілля, в тому числі і на земельні 

ресурси. Даний коефіцієнт вираховується за формулою: 
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Ка – коефіцієнт антропогенного навантаження агроландшафту; Р1, Р2, Рп  –  

площі елементів агроландшафту; R1, R2, Rп – ранг кожного елементу 

агроландшафту. 

Результати досліджень. Результати визначення і оцінки екологічної 

збалансованості, стійкості та зміни під впливом діяльності людини  

агроландшафтів Тернопільської області представлені у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Показники екологічної збалансованості агроландшафтів 

Тернопільської області 
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Бережанський 41 59 критич-
ний  1,26 умовно 

стабільний 3,56 практично 
стійкі I 

Борщівський 69 31 кризовий 0,42 
стабільність 

виражена 
слабо 

4,66 відносно 
стійкі III 

Бучацький 67 33 кризовий 0,61 нестабільний 4,22 відносно 
стійкі II 

Гусятинський 72 28 катастро-
фічний 0,54 нестабільний 4,21 відносно 

стійкі II 

Заліщицький 69 31 кризовий 0,71 нестабільний 3,86 практично 
стійкі I 

Збаразький 78 22 катастро-
фічний 0,33 

стабільність 
виражена 

слабо 
4,86 відносно 

стійкі III 

Зборівський 65 35 кризовий 0,54 нестабільний 4,48 відносно 
стійкі II 

Козівський 78 22 катастро-
фічний 0,29 

стабільність 
виражена 

слабо 
5,02 слабо стійкі IV 

Кременецький 62 38 кризовий 0,67 нестабільний 4,23 відносно 
стійкі II 

Лановецький 76 24 катастро-
фічний 0,34 

стабільність 
виражена 

слабо 
4,88 відносно 

стійкі III 

Монастириський 49 51 критич-
ний  1,15 умовно 

стабільний 3,62 практично 
стійкі I 

Підволочиський 82 18 катастро-
фічний 0,25 

стабільність 
виражена 

слабо 
5,03 слабо стійкі IV 

Підгаєцький 64 36 кризовий 0,55 нестабільний 4,43 відносно 
стійкі II 

Теребовлянський 78 22 катастро-
фічний 0,29 

стабільність 
виражена 

слабо 
4,95 відносно 

стійкі III 

Тернопільський 76 24 катастро-
фічний 0,34 

стабільність 
виражена 

слабо 
4,99 відносно 

стійкі III 
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Чортківський 75 25 катастро-
фічний 0,37 

стабільність 
виражена 

слабо 
4,70 відносно 

стійкі III 

Шумський 52 48 критич-
ний  1,08 умовно 

стабільний 3,68 практично 
стійкі I 

 

Зважаючи на значну кількість районів, що увійшли до групи відносно 

стійких за величиною антропогенного навантаження, було детально розглянуто 

величини коефіцієнта Ка і запропоновано більш детальну класифікацію стану 

агроландшафтів за даним показником. Виділено 4 класи агроландшафтів, згідно 

розрахованих величин Ка: 

I клас – Ка 3,5-4,0 – стійкі;  

II клас – Ка 4,1-4,5 – практично стійкі; 

III клас – Ка 4,6-5,0 – середньо стійкі; 

IV клас – Ка  5,1-5,6 – слабо стійкі агроландшафти.  

Здатність будь-якого ландшафту підтримувати стабільність свого балансу, 

природне самовідновлення та стійкість до антропогенного навантаження 

визначається, насамперед, його різноманітністю та просторовою варіабельністю. 

Головну роль у підтриманні екологічної стабільності території повинна 

відігравати природна рослинність, тому наявність достатньої кількості 

елементів природної екологічної інфраструктури (лісів, луків, природних 

пасовищ, захисних насаджень, водойм тощо) є одним з найбільш об’єктивних 

показників стійкості агроландшафтів [1]. 

Для оптимізації екологічного стану агроландшафтів Тернопільської області, 

збільшення їхньої стійкості і зменшення антропопресингу на них рекомендовано 

зменшити площі під ріллею за рахунок залуження чи заліснення розорюваних 

схилів, вивести з складу ріллі малопродуктивні та деградовані угіддя, здійснити 

їх консервацію, перевести ріллю у інші типи сільськогосподарських угідь або в 

інші природні угіддя, збільшити відсоток лісистості території та площі 

природно-заповідного фонду. 

Оптимізація агроландшафтів передбачає також раціональне 

землекористування, яке базується на впровадженні оптимального 



 

 

 

251 

співвідношення земельних угідь, підтриманні заходів, спрямованих на 

збереження самовідновлювальних та екологоутворюючих функцій всіх 

елементів екосистем, регулювання антропогенного навантаження на земельні 

ресурси, недопущення перевищення міри екологічної вразливості тощо. 

Висновки. У Тернопільській області практично відсутні екологічно 

стабільні агроландшафти, стійкі до впливу людини. Значна розораність області 

зумовила переважання агроландшафтів, що перебувають у кризовому і 

катастрофічному стані. За величиною коефіцієнта екологічної стабільності в 

області переважають слабо стабільні і нестабільні агроландшафти. Лише в трьох 

районах області (Бережанському, Монастириському і Шумському) є території з 

умовно стабільним станом агроландшафтів. Переважна більшість районів 

області є відносно стійкими до антропогенного навантаження. У кризовому 

стані знаходяться агроландшафти двох районів, які є слабо стійкими за 

значенням коефіцієнта антропогенного навантаження: Козівський і 

Підволочиський райони. 

Для оптимізації екологічного стану агроландшафтів області необхідно 

застосувати комплекс заходів, базуючись на принципах раціонального 

землекористування.  
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Окремі спостереження та висловлення древніх, які вважаються витоками 

сучасної геоморфології відносяться до глибокої давнини. 

Відомості про рельєф використовували ще первісні люди в різних своїх 

потребах. Вже у творах учених античності є свідчення перших спостережень за 

природними явищами, переважно катастрофічними процесами (землетруси, 

виверження вулканів, виникнення чи зникнення островів, переміщення 

берегової лінії морів і т. п.). Саме про такі процеси писали древні філософи 

Аристотель, Фалес, Ксенофан, Геракліт і ін. , чим, як вважають вчені, заклали 

підвалини динамічної геоморфології та інших напрямів географії. 

У Древній Греції складались погляди філософа Фалеса (бл.625 – 547 рр. до 

н. е.). Він вважав, що все виникло із води і в неї може знову перетворитися. 

Послідовник Фалеса - Ксенофан (570 – 478 до н. е.) більш модернізував ці 

твердження, але все ж таки вважав, що суша виникає там, де колись була вода, 

а вода може зайняти місце суші. Погляди Фалеса і Ксенофана є першими 

паростками наукового вчення, яке пізніше було названо нептунізмом. 

Майже одночасно із згаданими вище поглядами розпочали формуватись і 

погляди іншого напряму, що пізніше були названі плутонізмом, представником 

цих поглядів був Геракліт. За 500 р. до н. е. він говорив: «… початком всього, 

що є на Землі і самої Землі є вогонь», проповідував постійну зміну земних мас 

завдяки чергуванню часів утворення і часів руйнування мас. 

Аристотель (384–322 до н. е.) писав: «Що одні й ті самі місця не 

залишаються завжди сушею або морем. Море приходить туди, де раніше була 

суша, а суша приходить туди, де раніше було море». Це твердження актуальне 

й нині. Аристарх уже знав, що Земля обертається навколо Сонця і навколо своєї 

осі. Його вчення майже на 2000 років випередило вчення про систему світу, яку 

розробив Коперник. Страбон, що жив у І столітті до н. е., вірно пояснював 

знаходження на суші морських черепашок. На його думку, земна кора 

перебуває в стані руху, вона то підіймається то опускається, завдяки чому 

можуть виникати не тільки острови, а й цілі материки. Він висловив думку, що 
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Сицилія колись була сполученою з Італією, нині це науково підтверджено 

мобілістами. 

Академік АН УРСР Володимир Гаврилович Бондарчук відомий як творець 

нового теоретичного напряму в геологічній науці - тектоорогенії та вчення про 

тектоносферу. Основні положення своєї теорії про єдиний процес розвитку 

структури та рельєфу Землі він обґрунтував і розвинув у наукових працях 

«Тектоорогенія» (1946 р.), «Основи тектоорогенії» (1961 р.), «Структура земної 

кори» (1962 р.), «Рух і структура тектоносфери» (1970), «Нариси з регіональної 

тектоорогенії» (1972 р.). В цих фундаментальних працях висвітлені проблеми 

планетарної геоморфології, описані розподіл материків і океанів, космогенний 

рельєф, структурно-геоморфологічні утворення материкової земної кори, 

тектогенез і гороутворення на всіх материках [2]. 

Чільне місце в дослідженнях вченого належить загальній і регіональній 

геології – «Історія Землі» (1938 р.), «Земна кора, її структура й розвиток» 

(1959 р.), «Утворення і закони розвитку земної кори» (1975 р.) та ін. 

У доповіді «Тектоніка дна океану» на президії АН УРСР В. Г. Бондарчук 

присвятив розгляду узагальненої моделі структури океанічної кори, до якої 

входять: 1) ложе океану; 2) серединні океанічні хребти; 3) розломи і 4) тектоно-

вулканічні зони. Вчений констатує, що всі ці елементи між собою генетично 

пов’язані. Створена ним модель пояснює розвиток тектоносфери при умові 

стиснення планети. Первинною вважається океанічна, а вторинною материкова 

земна кора, яка утворюється за рахунок розігрівання, диференціації речовини, 

обезводнювання, дегазації, виникнення вулканічних осередків, переносу тепла, 

що активізується загальним стиском і в результаті чого утворюються місцеві 

фронти, які спрямовані до земної поверхні. В рельєфі океанічної кори вони 

набувають вигляду здимань, валів, хребтів тощо, та супряжних із ними 

глибоких западин, розломів і, головне, вулканогенних утворень. Підняття 

тектоно-вулканічних островів над рівнем моря знаменує початок якісно нового 

етапу розвитку тектоносфери - утворення материкової земної кори [1]. В 

роботах В. Г.Бондарчука ще відсутні поняття про тектоніку літосферних плит, 
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зони субдукції, спрединг, але створена ним теорія тектоорогенії ніби 

підштовхує його послідовників до мобілістського сприйняття землеустрою. 

Тому без перебільшення нині, критично оглядаючи історичний зріз 

творчого доробку В. Г. Бондарчука, можна констатувати, що поряд із відомими 

мобілістами біля витоків неомобілізму в Україні стояв академік АН УРСР 

(НАН України) Володимир Гаврилович Бондарчук. 

Викладене дає підставу зробити узагальнюючий висновок, що закладені 

наукові ідеї древніх філософів у розвитку природи Землі актуальні і нині та 

впроваджуються в практику життя, розвиваються на новому науковому рівні їх 

послідовниками, які займають гідне місце в когорті дослідників формування 

рельєфу поверхні нашої планети. 
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Новым федеральным государственным образовательным стандартом для 

среднего общего образования (3) не предусмотрена обязательная туристическая 

деятельность с учащимися, но остаётся вполне допустимой, как одна из 
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разновидностей внеклассной деятельности. Поэтому, занятие туристической 

деятельностью со школьниками полностью зависит от многих факторов: 

желания учителя (свободное время, оплата труда и др.), наличия походного 

инвентаря, интересов администрации учебного учреждения и др. 

В современной методологической литературе нет однозначной трактовки 

понятия «туристическая деятельность со школьниками». В нашей работе мы 

трактуем данное понятие как целенаправленный комплекс мер по овладению 

учащимися основных навыков по выживанию в дикой природе (умения ставить 

палатку, разжигать костер, собирать дрова, готовить еду на открытом огне и 

др.). 

Уже не первый год в нашей школе на базе школьного географического 

общества «Лесная братва» работает туристический кружок (1). Огромную 

помощь в приобретении современного туристического инвентаря (палатки, 

спальники и др.) нашему кружку оказал благотворительный фонд «Абсолют-

Помощь», исполнительным директором которого является Крюков Георгий 

Валерьевич. Сейчас в кружке занимаются учащиеся 7-10 классов, в основном 

дети-сироты. Учащиеся под руководством учителя осуществляют туристические 

выходы разной степени сложности и продолжительности на близлежащие к 

школе территории (до 10 км) в соответствии с целями каждого похода 

(спортивное ориентирование, составление плана территории, расчистка лесных 

завалов, уборка мусора и др.). 

С целью проверки готовности учащихся к длительным походам в период 

осенних каникул 2013 года (02-08 ноября 2013) для группы детей-сирот 

Хотьковской школы-интерната был организован туристический поход по 

территории Краснодарского края продолжительностью пять дней. Для 

осуществления данного мероприятия потребовался месяц напряжённой работы. 

Особенную благодарность хотим выразить благотворительному фонду 

«Абсолют-Помощь» в лице исполнительного директора Крюкова Георгия 

Валерьевича, который взял на себя все транспортные расходы похода: оплату 

железнодорожного и автомобильного транспорта. В то время, как 
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администрация школы добивалась разрешения Министерства образования 

Московской области на проведение похода и согласовывала меню с санитарно-

эпидемиологической службой, ребята – участники похода занимались 

разработкой маршрута группы, оценкой климатических условий региона и 

подготовкой инвентаря. 

Место ночлега для первых нескольких дней было решено выбрать 

непосредственно вблизи моря около базы отдыха «Парус» в пяти километрах от 

села Прасковеевка. Прибыв в конечную точку маршрута и пообщавшись с 

местными жителями, мы уже через два часа разбили лагерь в двух километрах 

от моря, рядом с уютным родником. Место было ухоженное, там имелся 

деревянный стол с бревнами в качестве скамеек, и печкой для приготовления 

пищи, выложенной из пеноблоков. Лагерь был надежно укрыт от проходившей 

неподалёку дороги зарослями колючего кустарника. 

За два дня, проведенных на этом месте, ребята успели вдоволь накупаться в 

море, неоднократно посетить местную достопримечательность – памятник 

природы «скалу Парус» и даже полазить по прибрежным скалам. На третий день 

(самый жаркий за все время экспедиции) было решено отправиться по дальнему 

маршруту: к памятнику природы «Пшадские водопады». Для этого мы с утра 

прошли 3 километра до ближайшей автобусной остановки, потом проехали 

около 50 километров на микроавтобусе до села Пшада, а оттуда отправились 

пешком по грунтовой дороге по направлению на север. Примерно через полтора 

часа остановились у «Деревни дольменов», где немного отдохнули, искупались 

и сфотографировались. Из разговора со встреченными туристами, мы узнали, 

что до Пшадских водопадов за один день нам не дойти, и поэтому изменили 

свой маршрут в сторону самого ближайшего к нам водопада. Правда, до него 

тоже оказалось не близко, ребята очень устали лезть вверх по горам к 

спасительной прохладе водопада. По пути мы набрели на закрытое летнее кафе 

«Затерянный мир», хозяин которого, дедушка Владимир, по неписаным законам 

кавказского гостеприимства угостил нас травяным чаем с медом. В лагерь 

удалось вернуться только вечером. 
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На следующий день мы решили поменять место дислокации и переехали 

ближе к Новороссийску – поселку Абрау-Дюрсо, центру шампанского 

виноделия России. Палатки установили неподалеку от озера Абрау, на склоне 

горы, покрытой буковым лесом. За время нахождения на новом месте, ребята 

посетили с экскурсией завод по производству шампанских вин (без дегустации), 

прогулялись по подвалам, в которых хранится готовое шампанское, сходили на 

рыбалку, посетили памятник природы «озеро Лиманчик». 

За все время похода осенняя погода радовала нас необычайно высокими 

температурами для данного времени года, безветренным режимом и малой 

облачностью, правда за день до отъезда прошел небольшой дождик. Во время 

ожидания поезда домой на вокзале Новороссийска мы с ребятами успели 

прогуляться по набережной города, посетить с экскурсией корабль-музей 

крейсер «Михаил Кутузов». Данный туристический поход очень понравился 

ребятам, и они с радостью ожидают следующего. 

На наш взгляд, внеклассная туристская краеведческая работа со 

школьниками очень важна, так как она, во-первых, способствует социальной 

адаптации личности учащихся в обществе; во-вторых, прививает интерес 

учащихся к исследованию окружающей их природы в целом и к школьному 

предмету география, в частности; в-третьих, повышает экологическую 

компетенцию подрастающего поколения; в-четвертых, способствует развитию 

патриотизма и эстетической культуры детей (2). 
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РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

Помелуйко Ю.А., магістрант спеціальності 
«Географія», Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини, 
Тімець А.І., студентка КНУ імені Тараса 
Шевченка, 
Браславська О. В., професор кафедри географії 
та методики її навчання Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини 
timets07@rambler.ru 

Сьогодні, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України 

в XXI столітті, нагальною стала потреба «розвитку творчих здібностей, навичок 

самостійного наукового пізнання, самоосвіти, самореалізації особистості та 

підготовки кваліфікованих кадрів, які можуть творчо працювати» [8, с. 4-5].  У 

зв’язку з цим перед науковцями і вчителями постало завдання оновлення змісту 

освіти й удосконалення організації навчально-виховного процесу. 

У світлі названих вимог особливої значущості у сучасній школі  набуває 

застосування методів, форм, типів навчання, сутнісними ознаками яких є: 

навчання і виховання особистості з максимальним розвитком здібностей, 

створення умов для її саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення 

можливостей та життєвих цілей. Такі риси властиві проблемному навчанню, яке 

спрямоване у своїй головній меті на формування творчої особистості шляхом 

системного застосування проблемних завдань у предметному навчанні. На 

відміну від традиційних репродуктивних методів, під час проблемного навчання 

нові знання не даються учневі в готовому вигляді, а здобуваються ним у процесі 

активного розв’язання проблемних завдань.  

Організація проблемного навчання завжди привертала увагу психологів, 

педагогів, методистів. Сучасну теоретичну і методичну  базу її визначили праці 

А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанського, О.В.Брушлинського, Г.С.Костюка, 

Т.В.Кудрявцева, І.Я.Лернера, М.І.Махмутова, О.М.Матюшкіна, Л.Л.Момот, 
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В.І.Паламарчука, С.Л.Рубінштейна, М.М.Скаткіна, А.В.Фурмана, Т.І.Шамової та 

інших.  

Проблемному навчанню географії присвячені праці українських методистів  

В.М.Герасимчука, В.П.Корнєєва, А.Й.Сиротенка, О.Г.Стадника, Л.І.Круглик, 

М.С.Топузова, О.М.Топузова, Б.О.Чернова, Є.Й.Шиповича, М.Т.Янка та інших. 

Питання проблемного навчання розглядали російські методисти-географи 

П.А.Зимін, М.К.Ковалевська, В.А.Коринська, В.А.Лісов, Л.М.Панчешнікова, 

Г.А.Понурова, В.А.Щеньов та інші. Аналіз наукових праць показав, що 

проблемне навчання оптимально забезпечує активну пізнавальну діяльність 

школярів у навчанні географії через використання проблемних завдань, за 

умови організації у певну систему, що підвищує їх результативність. Системне 

розв'язання таких завдань підвищує науковий рівень навчання, розвиває 

самостійне творче мислення, сприяє формуванню пізнавальної активності учнів, 

їх інтересу до навчальної діяльності. В працях О.М.Топузова особлива увага 

приділена методичній системі проблемного навчання географії.  

Загальноосвітня школа сьогодні має забезпечити виховання творчої 

особистості, одночасно з піднесенням науково-теоретичного рівня викладання і 

тому треба дбати про розвиток розумових здібностей учнів, виховання 

пізнавального інтересу до предмету, формування в школярів уміння самостійно  

здобувати знання та використовувати їх на практиці. Реформа школи передбачає 

подальше вдосконалення не лише змісту освіти, але й форм, методів і засобів 

навчання, рекомендує більш широко застосовувати активні засоби і методи 

навчальної діяльності. Увага дидактів, методистів, психологів спрямовується на 

те, щоб активна пізнавальна творча діяльність учнів зайняла головне місце в 

навчально-виховному процесі. Дослідження науковців свідчать, що активізація 

процесу навчання і формування творчої особистості учня відбувається найбільш 

ефективно в умовах організації проблемного навчання [10, с. 4]. 

Психологічна і педагогічна науки мають низку праць, присвячених різним 

аспектам проблемного навчання. Це роботи українських психологів і педагогів 

А.М. Алексюка, В.П. Корнєєва, Л.І. Круглик, Г.С. Костюка, В.І.Лозової, 
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Л.Л. Момот, В.О. Онищука, В.І. Паламарчука, Л.Б. Паламарчук, 

А.Й. Сиротенка, О.Г. Стадника, М.С. Топузова, О.М. Топузова, А.В. Фурмана, 

Б.О. Чернова, Є.Й. Шиповича, М.Т. Янка та ін. Проблемне навчання вивчали 

російські вчені і методисти Ю.К.Бабанський, І.І. Барінова, М.О. Данилов, 

Б.П. Єсипов, В.І. Загвязинський, М.К. Ковалевська, В.А. Крутецький, Т.В.  

Кудрявцев, І.Я. Лернер, М.І.Махмутов, Л.М. Панчешнікова, П.І. Підкасистий, 

Г.А.Понурова, С.Л.Рубінштейн, М.М. Скаткін, Н.Ф. Тализіна, Т.І. Шамова, 

В.А. Щеньов та ін. 

Аналіз праць вказаних авторів дозволяє виділити основні підходи до 

тлумачення терміну “проблемне навчання”. М.І. Махмутов розглядає проблемне 

навчання як систему методів розвивального навчання, при якій „... учитель, 

спираючись на знання закономірностей розвитку мислення, спеціальними 

педагогічними засобами веде цілеспрямовану роботу з формування розумових 

здібностей і пізнавальних  потреб  своїх   учнів  у  процесі   вивчення  ними 

основ наук” [6, с. 16]. Така ж точка зору у А.В. Фурмана, який вважає, що 

проблемне навчання – це психолого-дидактична система змісту, методів, форм і 

засобів розвиваючого навчання, яка спричинює активне оволодіння учнями 

новими знаннями й способами дії в процесі індивідуального і спільного пошуку, 

прискорене становлення їхніх пізнавальних потреб та інтересів, гармонійний 

розвиток творчого мислення, емоцій, волі. Подібно до попередніх авторів, 

Т.І. Шамова сприймає проблемне навчання як дидактичну систему, що об’єднує 

різні методи навчання [11]. 

І.Я. Лернер називає проблемне навчання методом, який “...полягає в тому, 

що у процесі творчого розв’язання учнями проблем і проблемних задач у певній 

системі відбувається творче засвоєння знань та вмінь, оволодіння досвідом 

творчої діяльності, накопиченого суспільством, формування по-громадянськи 

активної,  високорозвинутої особистості... суспільства” [4]. М.М.  Скаткін  

уявляє  дане  навчання   типом   навчального   процесу, Т.В. Кудрявцев 

обґрунтовує його як принцип навчання.  

Деякі дослідники (Г.А. Понурова, М.С. Топузов, О.М. Топузов та ін.) 
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визначають проблемне навчання як дидактичний підхід, що враховує 

психологічні закономірності самостійної розумової діяльності людини. Д.В. 

Вількеєв  під проблемним навчанням має на увазі навчання, коли йому надають 

деякі суттєві риси наукового пізнання. А.М.Алексюк науково обгрунтовує 

проблемність у навчанні як одну з характерних рис пізнавального процесу. За 

його тлумаченням, проблемне навчання включає дві істотні ознаки: 1) створення 

проблемних ситуацій; 2) усвідомлення, прийняття і розв'язування проблемних 

задач учнями під загальним керівництвом учителя  [1]. 

Л.Л. Момот вбачає сутність такого навчання “...у створенні на уроках 

системи навчальних ситуацій та керуванні діяльністю учнів під час 

розв'язування навчальних проблем” [7, с. 6]. На відміну від Л.Л. Момот 

В.І. Паламарчук стверджує, що проблемне навчання – це “добування знань і 

формування способів діяльності шляхом самостійної роботи думки учнів”  [9, с. 

12]. Ю.К. Бабанський доводить, що проблемне навчання є самостійним видом 

навчання. У розумінні В.І. Лозової – “проблемне навчання – така організація 

процесу навчання, основа якої полягає у створенні в умовах навчального 

процесу проблемних ситуацій, виділенні проблем та розв'язанні їх учнями 

самостійно або за допомогою вчителя” [5, с. 52]. В.І. Загвязинський розширює 

рамки тлумачення проблемного навчання іншими авторами, подаючи проблемне 

навчання у вигляді нового типу навчального процесу, “в ході якого за 

необхідністю відбуваються певні, кожний раз очікувані та контрольовані, 

позитивні зрушення в самому характері розумової діяльності   учнів” [3, с. 26].  

Сутність проблемного навчання стає зрозумілішим після формулювання М.О. 

Даниловим головної рушійної сили процесу навчання як  “…протиріччя між 

пізнавальними і практичними завданнями, які висуваються самим ходом 

навчання і наявним рівнем знань, умінь   та   навичок    учнів,    рівнем    їх    

розумового    розвитку”   [2, с. 42]. За ствердженням психологів і дидактів, саме 

у проблемному навчанні створюються та розв’язуються протиріччя навчального 

процесу. 

Отже, наявність різних визначень проблемного навчання засвідчує 
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складність даного поняття і відсутність єдиного підходу до його розуміння. 
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У 2011 р. Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді започаткував проведення обласної науково-практичної краєзнавчої 

конференції учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята» із секціями 

історичного, етнографічного, географічного та екологічного краєзнавства. 

Відтоді щороку до участі в конференції залучається понад 100 учнів шкіл та 

вихованців позашкільних навчальних закладів області. 

Досвід організації конференції в цілому вже висвітлювався на 

всеукраїнському рівні [2]. Проте вважаємо за доцільне детальніше зупинитися 

на певних особливостях роботи секції географічного та екологічного 

краєзнавства, оскільки це може служити безпосереднім методичним орієнтиром 

для юних краєзнавців, які обрали відповідний напрям пошуку, та для їхніх 

наставників. 

Конференція «Полтавщина – земля моя свята» передбачає можливість як 

заочної, так і очну участі юних дослідників у її роботі. За місяць до проведення 

конференції до обласного центру туризму подаються анкети-заявки учасників та 

їхні статті обсягом до 5 аркушів, структуровані й технічно оформлені відповідно 

до вимог оргкомітету. Шляхом експертної оцінки, відповідно до попередньо 

оприлюднених критеріїв, відбувається відбір кращих статей для збірника 

матеріалів конференції. До рецензування залучаємо фахівців: Н.О. Стецюк – 

кандидата біологічних наук, доцента, завідувачку кафедри екології та охорони 

довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка, Є.В. Копильця – керівника гуртка-методиста, наукового 

кореспондента лабораторії екологічного виховання Інституту проблем 

виховання НАПН України, віднедавна кандидата педагогічних наук. Відбір 

досить жорсткий: до збірника 2013 р. потрапило лише 14 статей із 27 

поданих[1]. 

Проте на очний етап запрошуються не лише автори матеріалів, відібраних 

для публікації. Практика засвідчила, що на конференції обласного рівня 

виправданою є присутність широкого кола учасників, оскільки чимало юних 

краєзнавців, будучи поки що неспроможними підготувати якісні статті, належно 
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презентують свій доробок під час виступу на секційному засіданні. До того ж, 

конференція дає можливість учасникам-початківцям набратися досвіду в колег, 

які мають вагоміші здобутки. Сприяє науковому зростанню юних дослідників і 

можливість поспілкуватися з фахівцями: до участі в роботі конференції 

запрошувалися Л.М. Булава – кандидат географічних наук, професор, завідувач 

кафедри географії та краєзнавства ПНПУ ім. В.Г. Короленка, В.М. Закалюжний 

– кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач кафедри біології 

людини і тварин цього ж вишу. 

На очному етапі в роботі секції географічного та екологічного краєзнавства 

зазвичай беруть участь близько трьох десятків учасників. Кожному з них 

надається 7-8 хвилин на виступ за темою дослідження та 2-3 хвилини для 

відповідей на запитання. Запитання доповідачу можуть ставити як керівники 

секції, так і учні-«колеги»; останнє заохочується керівниками секції, оскільки 

уміння виокремити проблему і коректно сформулювати її як питання є 

невід’ємною складовою культури наукового пошуку. 

Участь у роботі секції допомагає юним краєзнавцям вдало презентувати 

власні дослідження на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів 

Полтавського територіального відділення Малої академії наук. Для прикладу 

назвемо учасників конференції з Полтавського району, які невдовзі увійшли до 

числа переможців ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

членів МАН: у 2013 р. учень Мачухівського НВК Артем Рак здобув ІІ місце з 

дослідженням прояву небезпечних стихійних явищ метеорологічного 

походження на території Полтавщини (секція кліматології та метеорології), у 

2014 р. учениця Розсошенської гімназії Оксана Кутова посіла ІІІ місце з 

роботою «Особливості розвитку сільського зеленого туризму с. Розсошенці» 

(секція географії та ландшафтознавства). 

На секції презентуються не лише роботи рівня Малої академії наук, а й 

порівняно незначні за обсягом, але логічно завершені дослідження із певною 

науковою новизною. Так, у 2012 р. була представлена оригінальна робота 

вихованця гуртка географічного краєзнавства обласного центру туризму Вадима 
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Бабича «Діяльність бобра річкового як рельєфотвірний чинник»,  у 2013 р. – 

цікава міждисциплінарним підходом робота вихованця гуртка «Юні екологи» 

ПОЦТКУМ Олександра Русина «Млинарство на Полтавщині: гідроекологічний 

аспект».  

Таким чином, факти засвідчують, що участь у роботі секції географічного 

та екологічного краєзнавства обласної науково-практичної краєзнавчої 

конференції учнівської молоді надає юним дослідникам можливість ствердитися 

у власному науковому пошуку, повчитися належним чином представляти 

результати дослідницької діяльності, набратися досвіду в колег, які мають більш 

суттєві здобутки. 
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Чорне море є одним з найбільш вивчених внутрішніх морів земної кулі. 

Впродовж понад ста років на акваторії Чорного моря та оточуючої його суші 

проводилися великі геологічні, гідрологічні, геофізичні та інші види 

досліджень. Тим не менш, до цих пір у вчених немає єдиної точки зору на 

походження, час закладення, еволюцію та глибинну будову Чорноморської 
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улоговини. Вивчення Чорноморського регіону розпочалося ще в часи 

античності й не припиняється до сьогодні. 

Проблема природо-географічних особливостей Чорного моря турбує 

багатьох дослідників ще з початку ХІХ ст. і обговорюється практично 

безперервно. 

На початку XIX ст. активізувалися метеорологічні спостереження: у 

1801 р. була відкрита гідрометеостанція (ГМС) в Миколаєві, в 1808 р. – в 

Херсоні, в 1821 р. – в Одесі, а в 1824 р. – у Севастополі [5]. 

У 1807 році І. М. Будищевим були складені досить чіткі карти Азово-

Чорноморського регіону, згодом Ф. Ф. Беллінсгаузен здійснив опис кавказького 

узбережжя (1816 р.). Першу карту Чорного моря було видано у 1817 р. після 

визначення астропунктів [2]. 

Піонерною була експедиція під керівництвом Є М. Манганарі (1825 – 

1836 рр.), яка систематично та всебічно вивчала Чорноморський регіон. Під час 

цієї експедиції була здійснена низка досліджень, а саме: було зроблено зйомку 

берегів, вимірювання глибин, проводилося вивчення ґрунтів, на основі чого був 

створений атлас Чорного моря (1841 р.), а в 1851 р. лейтенанти І. А. Шестаков 

та Г. І. Бутаков доповнили та видали лоцію Манганарі [3]. 

Значною подією у вивченні Чорного моря була організація в 1871 р. в 

Одесі першої морської біологічної станції, через кілька років переведеної в 

Севастополь. Її першим директором був академік А.О. Ковалевський. Нині це 

широко відомий Інститут біології південних морів (ІнБПМ) НАН України, що 

носить ім’я свого засновника. Після організації Севастопольської біологічної 

станції вивчення фауни і флори Чорного моря стало систематичним. 

З 1871 по 1887 р. на Чорному морі працювала гідрографічна експедиція 

В. І. Зарудного, яка дала чіткий опис прибережного мілководдя. 

Значний внесок у вивчення Чорного моря зробив С. О. Макаров. Впродовж 

1881 – 1882 років використовуючи російське судно «Тамань», він провів 

докладні гідрологічні спостереження в протоці Босфор, включаючи 

вимірювання температури води, солоності, швидкості і напрямку течій. 
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Проаналізувавши свої спостереження, він прийшов до висновку, що верхня 

течія в протоці йде з Чорного моря в Мармурове, а нижнє – у зворотному 

напрямку. Тим самим був розкритий незвичайний феномен природи Чорного 

моря, що пояснює особливості його гідрологічної структури. Результати робіт у 

протоці Босфор С. О .Макаров в 1885 р. виклав у праці «Про обмін вод Чорного 

і Середземного морів», за що був удостоєний премії Російської академії 

наук [6]. 

У 1890 – 1891 роках здійснювалися комплексні експедиції на суднах 

«Чорноморець» (1890), «Донець» і «Запорожець» (1891) під керівництвом Й. Б. 

Шпіндлєра. За час роботи цієї експедиції було виконано перші глибоководні 

спостереження і встановлено факт «зараження» води сірководнем на глибинах 

понад 200 м. Ця експедиція була знаменною ще тим, що в ній також брали 

участь гідрограф Ф. Ф. Врангель, геолог М. І. Андрусов, хіміки А. А. 

Лебединцев та М. Д. Зелінський, біолог О. О. Остроумов та інші в майбутньому 

видатні вчені [5]. Значну роль у вивченні Чорного моря відіграв геолог 

Микола Іванович Андрусов, який висунув ідею цієї комплексної експедиції. 

Під час комплексної морської експедиції, здійснено батиметричні виміри 

моря та опубліковано в 1899 р. карту в масштабі 1:4000000. На цій карті 

основні особливості рельєфу дна моря відображались вірно і було встановлено, 

що центральна частина Чорного моря є западиною, глибина якої сягає 

2244 м [1]. 

Як підкреслював Н. Н.Зубов [4], гідрографічне опис всього Чорного моря 

було зроблено виключно росіянами в середині XIX ст. Російськими ж 

експедиціями 1890 – 1891 рр. до кінця XIX ст. був досліджений і зрозумілий 

океанологічний режим моря. 

Наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. під керівництвом К. А. М’якушева і 

К. П. Андрєєва та інших, проводилися комплексні дослідження Чорного моря, 

за матеріалами яких було доповнено та перевидано більшість карт 

Чорноморського регіону [3]. 
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Підсумовуючи вище викладений матеріал, слід зробити узагальнюючий 

висновок: дослідження Чорного моря в ХІХ столітті було досить продуктивним 

і характеризується значною кількістю відкриттів та наукових досягнень, які 

стали загальновідомими. 
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Ключовим моментом при визначенні стратегії просування бренда регіону 

на світовому ринку є його конфігурація, тому національний та регіональний 

брендинг повинен починатися з вибору форми бренда регіону, що найбільш 
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чітко й повно відповідає характеру зовнішнього позиціонування держави-нації, 

регіону та ментальності його населення. Американські маркетологи виділяють 

такі види брендів: материнський бренд з його наступним розширенням, 

парасольковий бренд, лайн-бренд, товарний бренд – бренд для кожного 

найменування продукції [2]. 

Розглянемо вказані види конкретніше при позиціонуванні Чернівецької 

області як туристичної дестинації: 

– материнський бренд «Чернівецька область» – базовий. Він повинен 

вміщувати усталені складові, на які не впливають суспільні державні та 

міжнародні трансформації. 

Такими можуть виступати регіональні символи (Буковина, герб, прапор, 

гімн, символи міст та регіонів) (рисунок), архітектурні пам’ятки (Резиденція 

Буковинських митрополитів), туристичні об’єкти (природно-географічні, 

історико-культурні), географічні назви-символи (Карпати, Черемош, Прут) і 

історична пам’ять народів – культурні символи Чернівецької області («Червона 

рута», рушник, вишиванка тощо). 

  
Логотип міста Чернівці (у 

назві максимально відображено 

сутність дестинації) [5]. 

Логотип міста Хотин Чернівецької 

області (Хотинська фортеця – один з семи 

чудес України [3]. 

Рисунок. Логотипи міст Чернівці та Хотин. 

– Парасольковий бренд – йдеться про те, що під єдиною назвою 

«чернівецьке» чи «Зроблено в Чернівцях, Чернівецькій області» можуть 

випускатись різні за своїми характеристиками товари. На перших порах 
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парасольковий бренд має плідну підтримку базового бренда (презентація 

«чернівецького» на офіційних прийомах та при залученні перших персон країни 

або тих, з ким світ уже асоціює країну). Це робиться для того, щоб споживач 

знайомився з українськими товарами, потім – асоціював товар із регіоном, 

переконуючись в його якості. З часом кожен товар парасолькового бренда 

зможе завоювати власну репутацію й аудиторію споживачів. За таких умов, 

найчастіше, базовий бренд зберігається (як базова частка парасолькового) на 

«обгортках» чи у свідомості споживачів у вигляді кольору держави чи її 

офіційних символів, але навіть це має слугувати достатньою підставою задля 

того, щоб аудиторія виявляла інтерес до «українського». Такими брендами 

можуть виступати символи-ідеї, символи-персони, економічні брендові 

регіональні товари (горілка, сало, мед). 

– Лайн-бренд «Чернівецька область». Особливість висування на ринок 

полягає у тому, що до вже наявних складових бренда додаються нові різновиди, 

що вказують на динамічність бренда, життєздатність та перспективність його 

основних показників. Такий підхід дозволяє зміцнювати імідж бренда з 

мінімальними зусиллями, тим самим збільшуючи кількість згадувань країни, 

регіону, асоціативних ланцюжків, максимально задовольняючи потреби 

споживачів та розкриваючи сутність бренда «Україна та українці» у межах 

єдиної брендової пропозиції. Лайн-брендом «Чернівецька область» можуть 

виступати нові імена, що з’являються в культурі, мистецтві, спорті, політичному 

полі. У цьому контексті Чернівецька область вельми багата: Ротару Софія 

Михайлівна – популярна естрадна співачка, народна артистка СРСР; Гнатюк 

Дмитро Михайлович - оперний співак, народний артист СРСР; Івасюк 

Володимир Михайлович – визначний український поет і композитор, Герой 

України; Кобилянська Ольга Юліанівна – відома українська письменниця; Ірина 

Вільде – українська письменниця, внесена ЮНЕСКО до списку видатних людей 

XX століття й другого тисячоліття; Миколайчук Іван Васильович – український 

актор, режисер, сценарист, Заслужений артист УРСР; Каденюк Леонід 

Костянтинович – перший космонавт незалежної України, льотчик-випробувач, 
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генерал-майор ВПС України; Міла Куніс – американська актриса українського 

походження; Ані Лорак – популярна українська співачка, Народна артистка 

України. 

Показові події та стратегічні об’єкти теж належать до лайн-бренду: 

(Фестивалі у Чернівцях та області, гідрологічні об’єкти та об’єкти природно-

заповідного фонду, важливішим з яких є Вижницький національний природний 

парк тощо), показники економічного розвитку, зокрема міжнародного туризму, 

інтелектуальні досягнення. 

Достоїнством лайн-бренда є те, що навіть візуальне подання лінії 

регіональних «товарів» привертає увагу покупців, не вимагаючи додаткових 

рекламних матеріалів від держави чи регіону. До недоліків можна віднести той 

факт, що, як правило, лайн-бренд сприймається як єдине ціле. 

– Товарний бренд «Україна і українці» – це створення товарного бренда під 

кожну одиницю товару. Даний підхід означає, що кожний товар є ексклюзивним 

і має на ринку певне місце. Основною вимогою до товарного бренду у цьому 

випадку стане перевага даного товару за якісними характеристиками над 

товарами іншого виробництва. З точки зору розвитку туристичного бізнесу на 

території Чернівецької області конкурентоздатними туристичними продуктами 

(за видами діяльності) вважаємо: 

1. Історико-культурний туризм, зокрема релігійний туризм та паломництво. 

Чернівці – одне з небагатьох міст України, яке по праву вважається перлиною 

архітектури. На державному обліку в історичній частині столиці Буковини 

знаходиться 706 пам’яток архітектури, 20 з яких загальнонаціонального 

значення. Історична забудова старого міста – це цілісний, майже недоторканий 

ансамбль XIX – початку XX століть. 

Чернівецька область багата на об’єкти сакральної архітектури, що можуть 

становити величезну цінність для розвитку міжнародного релігійного, 

паломницького туризму. 

2. Спортивно-оздоровчий (активний) туризм. Виділяємо туристичний 

комплекс «Мигово», розташований за 60 км від м. Чернівці, у с. Мигово, що на 
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правому березі р. Мигівка, біля підніжжя гори мала Кичера Буковинських 

Карпат. Взимку «Мигово» – повноцінний гірськолижний курорт України із 

загальною можливістю обслуговування відвідувачів в кількості більше 3000 осіб 

на день. Туристам пропонуються широкі можливості для активного відпочинку, 

а саме: 

 п'ять спусків зі сніговими гарматами та освітленням, в тому числі 

для дітей: 1300 м (перепад 250 м), 1100 м (перепад 250 м), 600 м (перепад 120 

м), 150м (для дітей та початківців), 150м (для сноутюбу). Обслуговують спуски 

чотири бугельних витяги довжиною: 1100м, 600м, 150м (мультиліфт), 150м 

(мультиліфт); 

 лижна школа та прокат різноманітних лиж і санчат на території 

комплексу; 

 льодовий майданчик під відкритим небом, розрахований на ковзання 

одночасно понад 100 осіб. Прокат ковзанів різних розмірів; 

 ресторан «Гетьман», піцерія, кафе, бар, дитячі та спортивні 

майданчики. 

Влітку «Мигово» – туристично-оздоровчий комплекс, який пропонує 

активний відпочинок, спортивно-оздоровчу рекреацію, SPA-процедури, 

організацію скаутських таборів, різноманітні пішохідні маршрути та екскурсії 

тощо. 

На території комплексу «Мигово» знаходяться кілька закладів розміщення 

загальною місткістю 322 місця та 34 апартаменти. Це – готелі «Карпатська 

зірка», «Саторі» та «Норіс», а також котеджний комплекс «Гірський світанок» 

[4].  

3. Види туристичної діяльності (відповідно туристичні продукти), пов’язані 

з гідрологічними об’єктами Чернівецької області. Виділяємо водний туризм 

(Черемош, Прут), а також вітрильний спорт, яхтинг, дайвінг (Дністровське 

водосховище). 
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Виведення на світовий ринок товарного бренду – це кроки майбутнього 

Чернівецької області, що залежать від поміркованості та ефективності 

продукування вищезгаданих брендів. 
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Туризм використовують як різноплановий виховний засіб, що допомагає 

людині розвивати духовні, інтелектуальні і фізичні сили, формувати характер, 

опанувати життєво необхідні навички й уміння. 

Проблема дитячо-юнацького, шкільного туризму, особливості його 

організації, значення для суспільства висвітлена у багатьох працях як 

практичного, так і теоретичного характеру. Так, посібник «Шкільний туризм» за 

авторства Наровлянського О. Д. зі співавторами призначений для організаторів 

такого виду діяльності та знайомить читача з короткою історією, способами, 

методами та засобами здійснення туристичних походів зі школярами [2]. 

Головні завдання туристично-краєзнавчої діяльності висвітлені у праці Швець 
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М., Швець Н. «Краєзнавство і туризм у системі навчально-виховної роботи» [6]. 

Оригінальною є праця Колотухи О. В. «Дитячо-юнацький туризм в Україні як 

специфічна територіальна рекреаційна система» [1]. Автор підходить до 

означення дитячо-юнацького туризму як до системи, що володіє 

організаційною, територіальною структурою та синергетизмом. Значна кількість 

праць з проблем розвитку краєзнавчої роботи в школі розглядається у працях 

Серебрія В. [4]. 

Дитячо-юнацький туризм, туристично-краєзнавча діяльність повинні 

виконувати такі головні завдання:  

- допомогти школі та сім’ї у навчанні та вихованні школярів засобами 

туризму та краєзнавства; 

- укріпити розуміння цінностей: духовних, моральних, національно-

ментальних; 

- виявити характерні риси (можливо латентні) самого себе; 

- формувати компетентнісний, скрупульозний підхід до всебічного 

вивчення рідного краю (пізнавально-краєзнавча функція туризму); 

- стимулювати працездатність, вибір майбутнього роду занять учнів; 

- формувати так званий корпоративний дух у колективі; 

- зміцнити зв’язки між дітьми, формувати толерантне ставлення юних 

краєзнавців до природного, історичного, соціального середовища; 

- формувати позитивний іміджу вчителів, вихователів, керівників гуртків. 

Туризм та краєзнавство в системі класних та позакласних навчально-

виховних заходів за статистичними дослідженнями серед шкільної молоді 

займає перше місце. Це вид діяльності, який не потребує первинних здібностей, 

талантів, особливих матеріальних затрат, але результати її - виховання фізично 

здорової, соціально адаптованої, морально стійкої особистості – реалізують 

потреби суспільства у забезпеченні країни повноцінними у всіх аспектах, 

гармонійно розвиненими громадянами.  

В середовищі шкільного туризму розрізняють два підвиди: мінімальний за 

обсягом та обов’язковий для всіх класів у школі - класний туризм та гуртковий 
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туризм - для любителів подорожувати і зацікавлених краєзнавством. Шкільний 

туризм дуже різноманітний за формами: походи, що представлені різними 

видами туризму (пішохідні, лижні тощо), різної тривалості, різних ступенів і 

категорій складності, місцеві і далекі, пішохідні і транспортні екскурсії, заняття 

в гуртках, секціях, клубах, туристські збори, зльоти, скаутинг (пластунство), 

різні види туристських змагань, семінари, конкурси, конференції, виставки, 

свята (вечори), туртабори, музеї тощо [5]. 

У шкільному туризмі (на противагу сімейному) діють дві сторони: та, що 

бере участь (школярі) і та, що організовує, сприяє (адміністрація, вчителі 

школи). За цією ознакою шкільний туризм займає проміжне становище між 

плановим та самодіяльним туризмом. У чистому вигляді самодіяльний туризм в 

школі - це так звані «самовільні» походи і поїздки дітей без участі школи, 

таємно від вчителів і батьків. При цьому керівником (лідером) стає рядовий 

учасник, визнаний таким усіма іншими учасниками. Для школи такий туризм - 

явище негативне (тому що туристський захід проходить без контролю і впливу 

педагогів). Але, наприклад, у студентському середовищі такий туризм є 

основним і не є негативним. 

Для систематизованої, планової туристично-краєзнавчої роботи у школах та 

позашкільної роботи в Україні діє система відповідних центрів з такою 

ієрархічною структурою: Український державний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  обласні центри краєзнавства, екскурсій та туризму 

учнівської молоді  районні центри туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Окрім цього у великих містах діють локальні центри краєзнавства та туризму 

учнівської молоді. Значну роль у організації та регулюванні дитячо-юнацького 

туризму виконують різнорангові відділи освіти. 

Завданнями центрів дитячо-юнацького туризму будь-якого рангу є 

туристсько-краєзнавчий, що передбачає залучення вихованців до активної 

діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, 

етнографічних, історичних об’єктів, явищ і процесів соціального життя, 
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оволодіння практичними уміннями та навичками зі спортивного туризму та 

краєзнавства, організацію змістовного дозвілля. 
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ПІЗНАННЯ НАТУРАЛЬНО-АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ: 
ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ 

Рябоконь О. В., асистент кафедри 
географії Вінницький державний 
педагогічний      університет ім. Михайла 
Коцюбинського     Olya_bunyak888@mail.ru 

           Антропогенне ландшафтознавство активно розвивається з 70 – х 

років ХХ ст. після виходу книги Ф.М. Мількова “ Людина і ландшафти “ [4]. 

Однак, до визнання наявності в природі антропогенних ландшафтів географи і 

ландшафтознавці, зокрема й України, прийшли не зразу. Одним з показників 

такого визнання є наявність (або відсутність) відповідних термінів і понять у 

географічних словниках, довідниках та енциклопедіях, що презентують той чи 

інший новий напрям у науці. 

           Наприкінці 50 – х початку 60 – х років ХХ ст. терміну антропогенний 

ландшафт не було у найбільш визнаних на той час довідникових виданнях         
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“Словнику – довіднику з фізичної географії О.С. Баркова та “Короткій 

географічній енциклопедії”. Вперше стаття “Антропогенні ландшафти” 

опублікована у першому виданні   “Словника – довідника з фізичної  географії” 

Ф.М. Мількова [5], а в другому виданні цього словника – статті “Антропогенний 

ландшафт” і “ Антропогенне ландшафтознавство ”. 

З моменту зародження антропогенного ландшафтознавства ( 1973 р. ) до 

цього часу пройшло 40 років. Антропогенне ландшафтознавство визнане і 

розвивається в Росії, Україні, Білорусії, країнах Балтії, Західної Європи та США. 

Однак, аналітичний огляд літератури з антропогенного ландшафтознавства 

показує, що й зараз єдиного погляду, навіть на базові поняття і терміни, у цьому 

новому науковому напрямі, серед науковців поки що немає.На початку ХХІ ст. в 

українському ландшафтознавстві наявні три погляди на обсяги та зміст поняття 

“ландшафт”: регіональний, типологічний, та загальний. У цьому дослідженні 

термін ландшафт використовується як загальне поняття, синонім 

географічного комплексу різного таксономічного рангу. Природний ландшафт – 

це сукупність взаємозумовлених та взаємопов’язаних складним фізико – 

географічним процесом елементів природи, що постають перед нами у вигляді 

тих чи інших історично сформованих, перебуваючих у безперервному розвитку 

та впливові людського суспільства, просторових угрупувань [8]. У зв’язку з тим, 

що це загальне поняття термін ландшафт можна застосовувати як до 

регіональних, так і до типологічних ландшафтних комплексів. 

           Термін “натуральний ландшафт” українські ландшафтознавці 

використовують не часто. Це закономірно: з одного боку – натуральних 

ландшафтів в Україні зараз немає, є сучасні ландшафти з тими чи іншими 

слідами впливу людини; з іншого -  ландшафтознавці часто поняття 

“натуральний ландшафт“ заміняють неадекватним поняттям “природний 

ландшафт”. Поняття “ природний ландшафт “, значно ширше і на правах 

окремої складової включає в себе натуральний ландшафт. Адекватним можна 

вважати поняття “природний” і “сучасний ландшафт”. 
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            Під антропогенним ландшафтом розуміють “ як заново створений 

людиною ландшафт, так і ті природні комплекси, у яких корінних змін 

(перебудові) під впливом людини зазнав будь – який із компонентів, зокрема й 

рослинність із тваринним світом “ [4, c.25].  Уже є спроби замінити поняття 

антропогенного ландшафту “антропогенізованим” або “антропічним” 

ландшафтом. Ці спроби не прижилися і не дивно. У ноосферному етапі розвитку 

ландшафтної сфери всі ландшафти Землі й, особливо України, у тій чи іншій 

мірі антропогенізовані. У антропогенних ландшафтах мовиться не про наявність 

слідів впливу людини на ландшафтний комплекс, а про його корінну 

перебудову, формування нової типової структури (інваріанту) під впливом 

людини. 

             Є й інші погляди на антропогенні ландшафти як на природно – 

антропогенні комплекси[11]. Зокрема Г.І. Марцинкевич із співавторами, з цього 

приводу зазначають: “ Ті антропогенні ландшафти, структура і якість яких 

визначаються природними передумовами, можна називати природно - 

антропогенними ”[11, c.67].  До таких вони відносять сільськогосподарські, 

лісові і рекреаційні ландшафти. Це не обґрунтовано. За аналогією з 

натуральними, антропогенні ландшафти теж лише складові природних.  Всі без 

виключення антропогенні ландшафти є природними тому, що вони 

розвиваються за природними закономірностями. Від інших ландшафтів їх 

відрізняє лише походження й звідси їх назва  - антропогенні. Антропогенні 

ландшафти формують один із багатьох (вулканогенний,  кліматогенний та ін.) 

генетичних рядів ландшафтів[10]. Ф.М. Мільков справедливо зазначає, що 

термін “природно - антропогенний” такий же беззмістовний, як і коли б 

мовилося про природно – гідрогенні, природно – кліматогенні, природно – 

вулканогенні та інші генетичні види ландшафтних комплексів”[4,c.10]. 

              Однак, не визнаючи правомірність терміну “природно – 

антропогенний ландшафт”, вважаємо обґрунтованим використання іншого 

терміну – натурально-антропогенний ландшафт. Під цим терміном Ф. М. 

Мільков запропонував розуміти  особливу категорію похідних антропогенних 
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процесів,що мають натуральні аналоги [6, c.4]. У процесі своєї діяльності, 

людина не лише створює повністю нові – антропогенні ландшафти, але й 

активізує окремі види природних процесів, що призводить до розширення 

ареалів похідних ландшафтних комплексів, або до появи їх там, де до втручання 

людини їх не було. Натурально-антропогенні ландшафти такі ж природні 

геокомплекси, як і власне антропогенні. 

           Наявність у натурально-антропогенних і антропогенних ландшафтів 

натуральних аналогів, часто призводить до необґрунтованого їх вивчення лише 

як модифікованих натуральних ландшафтів. Модифікувати – означає внести 

зміни в що-небудь, не міняючи його внутрішньої суті. Натурально-антропогенні, 

а тим більше антропогенні ландшафти, не модифіковані, а докорінно 

перебудовані з новою структурою ландшафтні комплекси. Відновлення 

ландшафтного комплексу до його первісного стану можливе лише тоді, коли не 

були докорінно змінені ні його структура, ні хоча б один з геокомпонентів, а, 

значить, він не функціонував у якості антропогенного[12]. 
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Савицька О.В.1, Михайленко О.М.2 
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імені Тараса Шевченка  
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2 Робочий апарат Укрбюро Інтерполу 
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Створення електронних підручників (ЕП) та їх застосування в навчальному 

процесі характеризується значною увагою українських педагогів і науковців 

щонайменше протягом останнього десятиріччя. Значна кількість наукових та 

науково-методичних праць присвячена питанням розробки таких навчальних 

засобів для шкільної освіти. Однак навчальний процес у вищій школі також 

потребує впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

Основним нормативним документом щодо електронних видань є  ДСТУ 

7157:2010. У ньому наводяться визначення електронного видання та його 

різновидів. Серед них за цільовим призначенням виділено електронне навчальне 
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видання. Однак жодні інші питання стосовно навчальних електронних видань в 

Стандарті не розглядаються. У Методичних рекомендаціях МОН України 

висвітлено загальні вимоги до створення підручників та навчальних посібників 

(без огляду на можливості електронних видань). У Положенні про електронні 

освітні ресурси (ЕОР) наводяться визначення навчальних ЕОР, в тому числі ЕП, 

та деякі загальні вимоги до них, що не стосуються ані їх дидактичної структури, 

ані форми реалізації, ані інших дидактичних і педагогічних питань. 

Електронне видання - це документ, що пройшов редакційно-видавниче 

опрацювання, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в 

незмінному вигляді. За природою основної інформації ЕП (як електронне 

видання навчального призначення) можуть бути текстовими, звуковими та 

мультимедійними виданнями одночасно. За технологією використання - 

здебільшого комбінованого типу (як локальні, так і мережеві). Електронне 

навчальне видання за характером взаємодії з користувачем завжди є 

детермінованим, оскільки зміст видання, його основні параметри і спосіб 

взаємодії з ним визначаються автором видання, фахівцем в даній галузі знань. 

Однак користувач може самостійно визначати характер і ступінь взаємодії з 

електронним навчальним виданням, тому будь-який ЕП відзначається наявністю 

обох ознак - і детермінованості, і інтерактивності. 

До дидактичних принципів, що відрізняють ЕП від його друкованого 

аналога, належать принципи наочності, повноти, індивідуалізації, активності 

тощо. Не варто забувати і про інші дидактичні принципи, що застосовуються і 

до створення традиційних підручників - науковості, систематичності, 

комплексності тощо. Такий принцип як доступність у ЕП взагалі реалізується на 

значно вищому рівні. Саме з цих принципів і випливають вимоги до ЕП, 

створеного для потреб вищої школи.  

Отже, електронний підручник - це інтерактивне мультимедійне електронне 

навчальне видання комбінованого типу, що відповідає загальним вимогам до 

підручників, розроблене на основі програми певної навчальної дисципліни, 

містить її систематизоване викладення та офіційно затверджене як таке.  
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Прикладом такого електронного навчального видання може бути ЕП, 

розроблений на основі матеріалів навчального посібника "Ландшафтознавство". 

Мета створення ЕП "Ландшафтознавство" полягає у підвищенні 

ефективності навчального процесу та якості фахової підготовки студентів 

географічного факультету. Основні завдання створення ЕП: 1) розширення 

можливостей традиційного навчання за рахунок впровадження ЕП в навчальний 

процес; 2) підвищення ефективності самостійної роботи студентів; 3) 

підвищення інтересу до навчання та рівня мотивації; 4) автоматизація процесу 

контролю знань студентів; 5) адаптація темпів подання матеріалу до 

індивідуальних можливостей його засвоєння студентами. 

Навчальний матеріал, викладений у підручнику, організований за 

допомогою системи гіперпосилань Наявність їх розгалуженої структури дає 

змогу отримати додаткову інформацію у процесі засвоєння матеріалу, після чого 

швидко повернутися до основного тексту. Гіперпосилання сприяють 

переміщенням всередині ЕП, перегляду ілюстративного матеріалу, переходу до 

сторонніх ресурсів, в т.ч. інших навчальних видань, а також надають 

можливість навіть написати електронного листа авторам з проханням роз'яснити 

незрозумілі моменти.  

Підручник складається з трьох структурних блоків, кожен з яких виконує 

свою функцію і візуально представлений окремим модулем - теоретичним, 

навчально-методичним, довідково-супровідним. Перший містить теоретичну 

частину підручника, власне текст, проілюстрований рисунками, схемами, 

картосхемами, таблицями і фотографіями (з можливістю масштабування 

зображення), а також розгорнуту програму навчальної дисципліни. Передбачене 

використання анімованих зображень та відеофайлів.  

До навчально-методичного модулю належать запитання для контролю та 

самоконтролю знань, завдання для самостійної роботи, вказівки до виконання 

практичних робіт з ландшафтознавства, а також тестові завдання, згруповані за 

основними темами, що викладаються в підручнику. Тестування створене з 

використанням мови програмування JavaScript, може використовуватися 
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студентами як у тілі підручника для самоперевірки, так і окремо, під час занять 

під контролем викладача. До тестування увійшли питання закритого типу, 

побудовані за принципом: питання - відповідь. Програма самостійно підраховує 

кількість правильних відповідей студента і оцінює рівень знань. 

Довідково-супровідний модуль ЕП містить елементи навігації, 

термінологічний словник, предметний покажчик, перелік інформаційних 

джерел, посилання на які знаходяться в текстовій частині підручника, а також 

рекомендованих для додаткового вивчення, інструкцію по роботі з підручником, 

пошук інформації, довідкові дані про авторів і розробників підручника та 

контакти для зворотного зв'язку. 

ЕП "Ландшафтознавство" створено за допомогою засобів, що 

застосовуються при побудові сторінок в глобальній мережі Інтернет: 1) HTML – 

стандартна мова розмітки веб-сторінок; 2) CSS – формальна мова, що 

використовується для оформлення зовнішнього вигляду веб-сторінки; 3) мова 

програмування JavaScript. 

Це дозволяє використовувати ЕП в будь-якій операційній системі без 

внесення додаткових змін (Windows, Linux, MacOS тощо) та без інсталяції 

спеціального програмного забезпечення. Для роботи з підручником студенти 

потребують стандартного переглядача веб-сторінок. Спеціальне апаратне 

оснащення також непотрібне, ЕП "Ландшафтознавство" може 

використовуватися як на стаціонарних ПЕОМ, так і на портативних – ноутбуках, 

планшетах, смартфонах. За необхідності підручник може бути розгорнутий як в 

глобальній мережі Інтернет, так і в локальній мережі навчального закладу у 

вигляді окремого веб-сайту або як частина освітнього порталу. 

При створенні посібника був використаний один із загальних принципів 

побудови документів в мережі Інтернет – єдиний стиль оформлення для 

кожного розділу та підручника в цілому (шрифт, колір, елементи навігації 

тощо). Дизайн підручника максимально спрощений, графічні елементи для 

"оздоблення" сторінок не використовуються. Для уникнення втоми очей 

користувача текст і ілюстрації до нього подано на однотонному тлі кольору 
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слонової кістки. При складанні схем та створенні кольорових ілюстрацій 

враховувались загальні колористичні закономірності людського сприйняття. 

Розмір шрифту та відстань між рядками може змінюватися користувачем 

(засобами переглядача веб-сторінок). Це сприяє зосередженню уваги студентів 

на навчальному матеріалі та спонукає до максимальне використання зорової та 

емоційної пам'яті в навчальному процесі. 

 
ГЕОЛОГІСТИКА: ПОНЯТТЯ, СУЧАСНИЙ СТАН 

І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
Сеньків М.І., аспірант 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка        marianax@ukr.net 

Для аналізу було опрацьовано понад 28 літературних джерел з логістичної 

та геологістичної тематики. Виявляється, що більшість вітчизняних і 

закордонних друкованих праць логістичного напрямку написані з позицій 

економічної науки. Натомість, геологістична (суспільно-географічно-

логістична) тематика залишається недостатньо розробленою. У цьому руслі 

позитивно виділяються праці професора Смирнова І.Г. Теоретичні і практичні 

основи логістичного напряму в суспільній географії запропоновані в його 

дисертаційній роботі [21]. На його думку, геологістика – це новітній 

міждисциплінарний науково-практичний напрям, що формується на межі 

логістики та суспільної географії, і досліджує наукову організацію 

територіально-економічних зв’язків і відношень. У монографії “Логістика: 

просторово-територіальний вимір” [20] розглянуті теоретико-методологічні 

основи логістичного напряму в суспільній географії – суспільно-географічної 

логістики, проаналізовані головні складові та напрямки логістики, 

охарактеризовані суспільно-географічні аспекти Єврологістики, а також 

екологічна та геоінформаційна складові суспільно-географічної логістики. У 

[19] розглянуті проблеми і перспективи розвитку транспортної логістики в 

Україні, враховуючи її євроінтеграційний курс. Проф. Смирнов І.Г. розкрив 

екологічний аспект геологістики [18]. Він вважає, що саме територіальна та 

екологічна спрямованість відрізняють геологістику від логістики; друга 
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відмінність – комплексний підхід до вирішення логістичних проблем; третя 

відмінність – використання методів просторового, зокрема топологічного 

аналізу логістичних мереж і територіальних моделей логістичних систем. У [22] 

розкрито особливості та характерні риси процесів формування транспортно-

логістичних кластерів у Європейському Союзі та в Україні. 

На логістичну тематику є досить багато навчальних посібників і 

підручників. У [1] викладені теоретичні основи логістики, зокрема, у другому 

томі викладені елементи філософських, системних і загальнотеоретичних засад 

логістики, математичного апарату логістики, показана важливість моделювання 

як провідного методу досліджень у логістиці, запропоновані основні поняття 

теорії графів, теорії множин, математичної логіки.  

Новий методичний підхід до розробки раціональних варіантів логістичних 

процесів запропонований у [2], також розроблена наукова класифікація та 

методика створення логістичних карт. У [6, 8] висвітлено сучасний стан, 

проблеми і основні тенденції логістики. Теоретичні засади і практичні 

рекомендації з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками 

з використанням логістичного підходу в сферах виробництва і збуту містяться у 

[10]. Теоретичні основи та функціональну базу логістики розглянуто у [24], 

особливо цінним для нашого дослідження є підрозділ – “Склад і транспорт у 

логістиці”. Ключові аспекти логістики і управління розподілом детально 

охарактеризовані у [28]. Характеристика окремих елементів транспортної 

логістики здійснена у [23], також подана загальна характеристика транспорту, 

організації транспортних перевезень вантажів. 

У навчальному посібнику проф. Дахна І.І. “Регулювання зовнішньо-

економічної діяльності” [17] другий розділ присвячений логістиці у 

зовнішньоекономічній діяльності, зокрема, розглянуто такі аспекти: 

транспортно-логістичні системи світу, управління в системі єврологістики, 

митна логістика, договірні засади логістичної діяльності в Україні. 

Праця [15] презентує теоретичні, методичні і практичні аспекти 

формування та розвитку регіональної транспортно-логістичної системи в умовах 
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активізації інтеграційних процесів. У другому розділі розглянута діагностика 

функціонування транспортного комплексу регіону; у третьому розділі є 

підрозділ «Вдосконалення діяльності транспортно-складського комплексу 

“Інтерпорт Ковель”. 

У [16] на прикладі Харківського регіону поглиблена та систематизована 

методологія комплексного розвитку регіону за рахунок удосконалення процесу 

інвестування та інноваційного розвитку транспортного комплексу. 

Стаття Топчієва О.Г. і Нефедової Н.Є. [25] на прикладі Одеської області 

показує процеси формування портово-логістичних центрів і регіональної 

портово-логістичної системи, обговорені проблеми входження портів у 

глобальні транспортно-логістичні мережі. Суть геологістики розкрита у [27], 

також подано і розкрито основні наукові категорії геологістики, показано 

значення геологістики як наукового та бізнесового напряму, наведено приклади 

найбільших українських та світових логістичних фірм. 

У [13] розглянуті теоретичні основи розвитку логістичної інфраструктури, 

відображена зарубіжна практика створення логістичних центрів. У [12] 

обґрунтовані шляхи інтеграції України у глобальне середовище шляхом 

використання концепції логістичного ланцюга поставок. Значення 

транспортування у розвитку логістичних систем на прикладі Донецької області 

показане у [7]. Головні завдання міжнародної транспортної інтеграції та шляхи 

їх реалізації виділені у [9].  

Зв’язок між логістичною діяльністю і транспортними процесами показаний 

на прикладі Австрії у статті Грицевича В.С. і Уличної С.І. “Вирішення 

регіональних транспортних проблем на прикладі логістичної сфери Австрії” [5]. 

Головні проблеми транспортної логістики розглянуті у [14, 26].  

Перспективи розвитку і заходи для покращення транспортної логістики в 

Україні визначені у [11]. Основні проблеми формування та розвитку 

транспортно-логістичної системи досліджені у [3], там же охарактеризовані 

перспективні напрями реалізації транзитного потенціалу, з’ясовані рівні 

логістичної взаємодії в транспортному комплексі України. 
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Окремої уваги заслуговує “Глосарій логістичних термінів” [4], який, крім 

означення багатьох логістичних термінів, містить у додатках оглядовий аналіз 

сайтів з логістики.  

Отже, чисто логістична тематика є розгалуженою і добре вивченою, а 

дослідження геологістичних аспектів мають перспективний характер. 
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Краєзнавство, вивчаючи розвиток природи, населення, господарства, історії 

і культури, науки й релігійних вірувань у рідному краї, є інтегрованою 

(комплексною) наукою. Географічне, історичне, екологічне, літературне, 

етнографічне, мистецтвознавче краєзнавство, лінгвокраєзнавство і інші науки 

вивчають один і той же об´єкт – рідний край, досліджуючи його всебічно за 

допомогою загальнонаукових  та специфічних для кожної краєзнавчої науки 

методів. 

Географічне краєзнавство серед інших, стає все більш динамічною наукою. 

Потік нових знань і досліджень, а також складність проблем, що виникають в 

рідному краї, безупинно зростають. Щоразу виникають давні дискусії: питання, 

давно вже розв'язані і відправлені в архівні сховища, раптом з´являються звідти 

і вимагають то уточнення, то нових досліджень, то перегляду. Зокрема, 

недостатньо обґрунтована методологічна основа географічного краєзнавства і 

його місце у внутрішній структурі географічної науки, до цих пір існують 

суттєві розбіжності в обґрунтуванні об´єкта географічного краєзнавства, - все це 

істотно відбивається на формулюванні завдань наукового, навчального і 

позакласного шкільного краєзнавства тощо. 

Вивчаючи рідний край, потрібно розуміти, що поряд з одиничними, 

індивідуальними властивостями, рідний край завжди володіє й загальними, 

характерними для України. Все це вимагає від краєзнавства як науки, зміни й 

перебудови її дослідницького апарату і висуває на перший план проблему 

методологічної і методичної культури дослідників.  

В кінці 90-х років ХХ ст. було багато дискусій щодо визначення об´єкту 

географічного краєзнавства у вигляді історико-географічних областей або 

історико-географічних районів чи історико-географічних країв (окремі регіони 

відокремлюються один від одного природними кордонами – річками та горами і 

розташовані в межах вододільних рівнин (Поділля), або в межах водозбірного 

басейну чи його частини (Полісся, Буковина). Інші межі історичних областей 

збігаються з тектонічними структурами (Розточчя, Донецький кряж).  
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Але потрібно сказати, що історико-географічні краї в Україні тривалий час 

не зберігають цілісність а існують тільки в ностальгічних згадках і намаганнях 

видати бажане за дійсне. Вони поділені на адміністративні області, в яких 

склалися своя ментальність, фізіологічні особливості людей, матеріальна й 

духовна культура. У рідному краї взаємодіють не лише природа і господарство, 

а й самі люди. Складні процеси сьогодення вимагають комплексного 

дослідження з застосуванням таких методів як джерелознавчий, історичний, 

кількісний, статистичний, польових досліджень, експериментальний, 

порівняльно-географічний, просторового аналізу, спостережень і мистецтва 

опису. Вирішальне значення має комплексне картографування і математичне 

моделювання. Методологія краєзнавства дає змогу ліквідувати термінологічну 

плутанину і є основою теоретичного обґрунтування університетського і 

шкільного географічного краєзнавства. 

Науковий аналіз основних тенденцій професійної підготовки вчителів 

передбачає виділення та науково-практичне обґрунтування всіх компонентів 

цього цілісного процесу. Сучасна освіта базується на усвідомленні і розвитку 

його фундаментальних основ, орієнтованих на національні та загальнолюдські 

цінності. В системі національних цінностей для людини важливе місце займає 

все, що пов’язане з її життєвим досвідом, що є основою його духовної 

спадкоємності з попередниками та наступниками. Все це спочатку асоціюється з 

поняттям рідний край. 

Інноваційні процеси в галузі освіти, що базуються на поглибленому аналізі 

досвіду та перспектив розвитку освітніх систем, значно актуалізують проблему 

вивчення рідного краю і підготовки фахівців в галузі краєзнавства. Сьогодні вже 

недостатньо говорити про підготовку вчителя до роботи з краєзнавчим 

матеріалом чи про озброєння його методами та прийомами вивчення рідного 

краю. Вимагає науково-педагогічного обґрунтування саме краєзнавча підготовка 

вчителя, як важливий компонент всієї системи навчання студентів у 

педагогічному ВНЗ. 

Сучасному вчителю потрібно знати, які явища та факти краєзнавчого 
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характеру можна використати у навчанні і вихованні школярів, який вплив вони 

можуть здійснити на формування і розвиток практичного мислення учнів. 

Краєзнавча підготовка вчителя — це складний багатоаспектний процес, що 

включає всю сукупність учбової, методичної, науково-дослідної, суспільно-

педагогічної діяльності ВНЗ. Її необхідно здійснювати на наступних рівнях: 

— теоретико-методологічному, що включає усвідомлення і засвоєння 

студентом науково-філософських, соціально-економічних, психолого-

педагогічних, морально-етичних аспектів пізнання рідного краю як процесу 

присвоєння етнокультурних цінностей, встановлення зв’язків з традиціями 

етносу, успадкування місцевого досвіду природокористування; 

— науково-практичному, що передбачає формування певної сукупності 

знань та практичних умінь в різних напрямках краєзнавства, розвиток у 

студентів стійкого краєзнавчого інтересу, внутрішніх пізнавальних мотивів та 

потреб у пізнанні рідного краю; 

— організаційно-методичному, що забезпечує засвоєння студентами 

різноманітних форм краєзнавчої роботи засобами навчальних предметів, 

оволодіння методами та прийомами роботи з краєзнавчим матеріалом на уроках 

та в позакласній роботі, навчання прийомам відбору, мінімізація і опис 

матеріалу краєзнавчої направленості; 

— експериментально-дослідницькому, що передбачає включення студентів 

у збирання, систематизацію та наукове описання краєзнавчих фактів, 

впровадження їх в учбово-виховний процес на експериментальній основі, 

створення словників, довідників, путівників, збірників та інших 

систематизованих наукових видань.  

Основною метою краєзнавчої підготовки вчителя на наш погляд повинна 

бути всебічна підготовка спеціаліста в галузі краєзнавства та краєзнавчої 

діяльності, в основу якої необхідно покласти розвиток сприяючих цьому 

професійно-особистісних якостей. Можна визначити основні завдання 

підготовки спеціаліста в досліджуваному напрямку: 

• підготовка майбутнього вчителя до пошуково-навчаючої діяльності. Що 
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передбачає максимальне використання пізнавальних можливостей спеціальних 

та психолого-педагогічних дисциплін, а також розвиваючого потенціалу 

багатьох форм практичної краєзнавчої діяльності; 

• психологічна орієнтація студента на важливість. Значимість та 

захопленість краєзнавчої роботи з школярами, що реалізується шляхом 

створення у них установки на творчий підхід до процесу пізнання рідного краю 

та формування внутрішніх мотивів пізнавально-краєзнавчої діяльності. 

Виявляючи педагогічне значення краєзнавчої підготовки, ми перш за все 

звертаємо увагу на те, як формуються особистісні якості майбутнього вчителя 

під впливом краєзнавчих знань та краєзнавчої діяльності. Ми переконані, що 

студент, закоханий у свій край, пізнаючи його як дослідник, який підготовлений 

до активної краєзнавчої діяльності, — в майбутньому активний краєзнавець-

ентузіаст. 

Направленість студентів на вивчення рідного краю — центральна проблема 

краєзнавчої підготовки. Необхідно розвивати у майбутніх учителів внутрішні 

пізнавальні мотиви краєзнавчої діяльності. Такими мотивами можуть виступити 

потреби та інтереси, потяги та емоції, установки та ідеали. Важливим джерелом 

мотивації краєзнавчої діяльності потрібно назвати перш за все сам краєзнавчий 

матеріал, що характеризується оригінальністю, новизною, емоційністю 

здібністю відображати «світ в краплі води» і тим самим володіє внутрішньою 

захопливістю. 

Слід пам’ятати, що краєзнавча підготовка повинна мати індивідуальний 

характер. Саме тут найбільш чітко проявляється і індивідуальний характер 

педагогічної праці. Тому процес підготовки спеціалістів слід зробити 

різноманітним, насиченим цікавою науково-практичною діяльністю. 

В умовах розвитку в країні національної школи вчитель має активно 

включитися в процес національного відродження, культурного розвитку нації, 

створення інтелектуального та морального середовища, в якому дитина буде 

отримувати свій перший досвід пізнання світу. Вчитель має орієнтуватись в 

пріоритетах національної системи виховання, повинен використовувати 
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краєзнавчі знання з метою формування і розвитку молодої особистості. На 

ньому лежить відповідальність за духовне здоров’я дитини, за пріоритетність 

його ціннісно-культурних орієнтацій, за розвиток індивідуальності. 

У зв’язку з цим краєзнавча направленість діяльності вчителя не просто 

бажане явище, а соціально-педагогічна необхідність. Всі засоби краєзнавчої 

підготовки студента в педагогічному ВНЗ повинні сприяти вихованню  

відповідальності і усвідомленню соціальної значимості даного виду діяльності. 

Висхідними теоретичними передумовами краєзнавчої підготовки вчителя 

слід вважати: 

• вчення про краєзнавство, як про комплексне, всебічне вивчення невеликої 

території, яке проводиться на науковій основі в науково-дослідницьких, 

навчально-виховних та загальнокультурних цілях; 

• основні положення шкільного краєзнавства, що фіксують педагогічну суть 

змісту краєзнавчого матеріалу, його дидактичну організацію і методичні форми 

реалізації в навчально-виховному процесі; 

• цільові установки педагогічного краєзнавства, що вказує на необхідність 

збагачення вчителя теоретичними знаннями та практичними уміннями в  

різних напрямках краєзнавства, формування особистих якостей, які 

характеризують вчителя як ентузіаста краєзнавчої діяльності. 

Краєзнавча підготовка вчителя повинна враховувати наступні положення: 

• потреби соціально-економічного та духовного розвитку суспільства, 

завдання національного та культурного відродження, цілей інтелектуально-

естетичного виховання особистості, перспективи гуманізації та гуманітаризації 

освіти; 

• відповідність змісту, форм і методів краєзнавчої підготовки, рівня 

розвитку краєзнавчої науки, характеру і змісту сучасної освіти; 

• оптимального співвідношення всебічної діяльності студента в єдиній 

системі краєзнавчої підготовки. 
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ISSUE OF USE OF THE INDUSTRIAL HERITAGE SITES OF  
QUEENSLAND, AUSTRALIA 

Sytnyk  I., 
Mareeba, Australia  

At the beginning of the third millennium, tourism has become a powerful 

global social and economic phenomenon that greatly affects the world economy and 

the budget of individual states and regions. 

A specific component of cultural and historical sites which may be interesting 

for tourists are the industrial heritage sites whose number in the world is still small. 

Such sites include unique manufactures, mechanisms or facilities, industrial buildings 

valued in architectural and historical points, transport infrastructure. Countries, which 

have a long history, earnestly guard their rare objects both of local and foreign 

(colonial) origins. Excursions round former operating industrial sites are popular 

among tourists. It is not only for historical background, but also for the opportunity to 

feel like a worker of the visited enterprise for some time (a miner, a docker, a 

metallurgist, etc.). Resource potential of industrial tourism is defined insufficiently 

nowadays and, therefore, is not used enough. 

The Commonwealth of Australia is the only country in the world comprising 

the territory of the entire continent, the island of Tasmania and a great number of 

smaller islands. Generally speaking, Australia as a country which occupies a large 

territory and has interesting history is characterized by a strong recreational potential 

and, respectively, by significant potential of tourist resources. This is not a slogan but 

available potential gives a specific economic and social effect. At one time, some 
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measures were implemented to achieve a positive result as a part of forming the 

sphere of tourism and resorts aimed to use the resources of the country concerning 

tourism in a rational way, to provide national interests in the sphere of tourism, stable 

development of tourist activity, optimization of state regulation mechanisms of the 

usage processes and information presentation of tourist sites, implementation of the 

principles of public and private partnership, protection, reproduction, restoration and 

safe usage of tourist sites to meet the needs of the population and to create 

competitive national, regional and local tourist products. 

Queensland is a unique place in Australia with the area of 1.73 million km2. 

Economy of the country is based on mining industry, agriculture and tourism. In 

general, in terms of tourism, Queensland is distinguished by its diversity and 

attractiveness: luxurious Gold Coast of Coral Sea, more democratic Whitsunday 

Islands, hundreds kilometres of plantations of sugar cane, bananas, cereals, 

tobacco, dry subtropical and tropical rain forests, deep rivers, more than 200 

national parks, desert areas and others. In general, Queensland is a symbol of the 

tropics, the sun and white sand commemorate the dead sailors  

         Recently, industrial tourism began to develop in Queensland and it has a great 

future due to the intensive development of mining industry. The mining industry in 

Queensland originates from the gold mining industry which began to develop in the 

1880s. Altogether, there are several centres of gold mining in Queensland. Some of 

them lost its industrial importance and obtained a new specialization. For example, 

town of Port Douglas at the best times of "gold rush" numbered to 12 thousand 

people competing with the city of Cairns. In 1960s it had a simple status of a 

settlement of gold prospectors with a population of 100 people. And now it turned 

into a fashionable seaside tourist centre. 

       Some other towns which are the centres of gold mining industry, having no other 

recreational attractions, try to attract tourists with industrial sites. One of such centres 

is Dimbulah town with gold mines of Hodgkinson nearby which have been working 

more than 100 years. The main site that attracts tourists is a mine of Tyrconnell 

which once was the most powerful among the mines. But it was stopped as a result of 
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deposits depletion and unprofitable industrial extraction of gold ore. However, the 

whole mine complex was remained in private ownership and it is used as a site of 

industrial tourism. It should be noted that the production mechanisms and elements of 

infrastructure connected with the mine are kept to the full extent and you will have 

the opportunity to feel like a gold prospector while visiting them. 

In addition to gold mining, the coal, iron ore and other mining industries are 

developed in Queensland, which in future the complex of mining facilities will be 

used as sites of industrial tourism.  

A rare variety of hardware also attracts tourists. In Queensland technical 

museums and exhibitions are very popular among visitors. Despite the large area of 

Queensland, the tourism industry is stimulated by the presence of an extensive 

network of national highways, railways, airports, sea and river ports, which form a 

complex system of road, air, rail and ferry connection. 

International experience of use of industrial heritage in tourism and recreational 

activity shows a rather significant interest to such sites and confirms the relevance of 

the further development of industrial tourism (development of tourism products, 

based on industrial, engineering, scientific and technical architecture) as a specific 

component of recreation and tourism area and substantial excursion-and-educational, 

historical-and-architectural, national, patriotic, spiritual and educational tourism 

resource. Using the experience of the most successful implementation of tourism 

projects in the industrial environment and national mentality, the people of 

Queensland quite successfully implement similar practices and attract large number 

of tourists both to the industrial centres of the state, and offer alternative sites to visit 

in recognized tourist centres. 

 
ВІДНЕСЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

ДО СТАРОПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІ 
Ситник О.І., к. геогр. н., доцент,  
Уманський    державний  педагогічний університет 
імені Павла Тичини           sytnykuman@gmail.com 

Одним із типів проблемних районів, що виокремлюються під час 

реалізації  регіональної політики в економічно розвинених країнах світу, є 
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старопромислові райони (в європейських країнах – oldindustrialregions, або 

скорочено OIRs, у США – oldindustrialareas – OIAs, oldtraditionalregions). 

Концентруючи значну (в масштабах відповідних країн) частку виробничих 

потужностей, інфраструктури та населення, а на певному етапі свого розвитку – 

й комплекс проблем економіко-соціально-екологічного змісту, ці райони є 

надзвичайно цікавими з соціально-економічної й політичної точки зору[1,2]. 

Актуальність вивчення проблеми старопромислових районів для України 

пояснюється їх доволі потужним виробничим, експортним та демографічним 

потенціалом, який за сучасних умов реалізується не в повному обсязі, 

негативними  структурними  змінами (сутність яких зводиться до посилення 

сировинної  орієнтації цих територій), наявністю в них цілої низки проблем не 

лише виробничого, а й гуманітарного характеру.  

Старопромисловий район – територія, де сконцентрована велика 

кількість промислових підприємств, які виробляють  значно більший обсяг 

промислової продукції, мають високі темпи  зростання інвестицій, заробітної 

плати порівняно з іншими територіями, але в той же час для них характерний 

високий ступінь зношеності основних фондів, низький рівень використання 

новітніх технологій і значний  рівень забруднення навколишнього середовища. 

У межах України старопромислові райони легко розпізнати за ступенем 

застарілості та низького рівня промислових технологій, зосереджених в їх 

межах.  Територіям, які мають ці ознаки, притаманна наявність досить гострих 

екологічних та соціальних проблем, що зумовлено  розташуванням значної 

кількості екологонебезпечних чи ресурсоємних підприємств із застарілими 

фондами і технологіями.  В Україні типовими старопромисловими районами є 

Донбас та  Промислове Придніпров’я, а також окремі території з рисами 

старопромислових районів у межах Центральної України, Поділля, Галичини, 

тощо.  

Центральна Україна займає центральну частину території країни і є 

виключно одним районом, що займає лише внутрішнє положення в державі. До 

складу Центральної України вчені відносять на постійній основі 
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Кіровоградську та Черкаську області, часто до досліджуваної території також 

відносять Полтавську, Дніпропетровську та Вінницьку області, і, досить рідко, 

до складу Центральної України зараховують Одеську, Миколаївську, 

Херсонську, Київську та Чернігівську області. 

Ми розглядаємо у складі Центральної України Кіровоградську та 

Черкаську області., що відповідає території Центрального економічного 

району. Площа зазначеного району складає 45,5 тис. км² (7,5% площі держави), 

населення –  2530,5 тис. осіб (5,2% населення України). Центральна Україна 

межує на півночі – зі Столичним економічним районом, на заході – з 

Подільським, на півдні – з  Причорноморським та Придніпровським, на сході – 

з Північно-Східним економічними районами, також східною межею території є 

р. Дніпро. Досліджувана територія Центральної України належить до 

міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України, яка багата 

на різноманітні природні ресурси, що призвело до інтенсивного їх освоєння та 

використання [4].  На цій території історично зародилися й існують потужні 

промислові центри, які мають велике  значення для розвитку нашої країни. 

На особливості ландшафтної структури та на наявність різноманітних 

мінеральних ресурсів та значних родовищ рідкісних корисних копалин у межах 

Центральної України значною мірою впливає її приуроченість до різних 

структур Українського (кристалічного) щита – антикліноріїв та синкліноріїв 

меридіонального і  субмеридіонального напрямків [7]. 

Господарська діяльність людини в Центральній Україні  характеризується 

значною інтенсивністю та різноманіттям. Завдяки потужному природно-

ресурсному і виробничому потенціалу чималого розвитку набули галузі 

національного господарства, серед яких гірничовидобувна, 

сільськогосподарське виробництво, рекреація і туризм, тощо. Різні види 

природокористування спричинюють антропогенне навантаження, що 

призводить до  суттєвих  змін у навколишньому середовищі регіону. Значну 

роль серед них відіграє гірничопромисловий комплекс.   
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З унікальною, в металогенічному відношенні, структурою – Українським 

щитом, точніше його кристалічною основою, пов'язана більшість родовищ руд 

металів, а також алмазів, п'ьєзооптичної сировини, графіту, талькомагнезиту, 

нефелінових руд, великої кількості родовищ облицювальних і декоративних 

каменів та  інших.  

Центральна Україна багата на поклади залізної руди, які зосереджені в 

Петрiвському, Ганнiвському, Артемiвському, Горiхiвському, 

Попельнастiвському родовищах, а також у межах Канівського, Смілянського та 

Шполянського районів. Розробляються  родовища нікелевих руд  

(Деренюхське, Капiтанкiвське, Липовенькiвське, Грушкiвське), які частково 

використовує Побузький нікелевий комбiнат. На Побужжi перспективним 

визначене  Хащуватське родовище марганцевих руд. На території 

Новомиргородського та Знам’янсько горайонiв широко поширений  iльменiт – 

основний мiнерал, що містить в собі титан (Ti). 

Характерною особливістю Центральної України є наявність єдиних в 

Україні покладів хромітових руд (Голованівський район).  Відкриті і 

розробляються поклади урану (U) (Мічурінське, Ватутiнське, Северинське та  

ін.),  на базі яких сформовано власну мінерально-сировинну базу атомної 

енергетики України. Усі родовища, за наявними в них запасами, відносяться до 

значних.  

Знайдені промислові  поклади ауруму (Au) – Юр’ївське та Клинцiвське 

родовища, якi оцінюються як перспективні. Разом iз аурумом (Au) є  

можливість  додатково отримувати арґентум (Ag). Мають  місце  рудопрояви  

платини (Pt), вольфраму (W) та плюмбуму (Pb), танталу (Ta), ніобію (Nb). За 

останні роки були здійснені спроби розробки Полохiвського родовище  лiтiю 

(Li),  багатого за запасами,  де  є можливість також одночасно видобувати й  

плюмбум (Pb).  

На території Центральної України видобувається каолiн на родовищах 

вогнетривких глин, що знаходяться поблизу сіл Мурзинці, Неморож,            

Новоселиця та Катеринiвка. Катеринiвськi каолiни застосовують як доповнення 
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до глини Часов-Ярського родовища, в результатi чого отримують вогнетривку 

глину з вмiстом окисів алюмiнiю (Al) та титану (Ti) до 30%, окисів феруму (Fe)  

не бiльше, нiж 3% та вогнетривкiстю не нижче, нiж 1670ºС. Таку сумiш 

застосовують для випалювання абразивних виробiв.  Запаси каолiнiв, що 

знаходяться поблизу Гайворона та Салькового, використовуються як 

вогнетриви та шамот. Поблизу  Кiровограда розташоване Веселiвське родовище 

керамзитової сировини. 

На території Центральної України  поширені родовища бурого вугілля, 

які відносяться  до Дніпровського буровугільного бассейну, і у них  

зосереджено     90 %  запасiв  вугілля Дніпровського басейну. Найбільш значні 

родовища вiдомi поблизу Олександрії, Балахівки, Петрового, Михайлiвки, 

Байдурiвки, Звенигородки, Городища, Катеринополя та Монастирища. 

Практично все видобуте вугілля переробляється i використовується, як в 

Кіровоградській так і в Черкаській областях.  

Серед паливних ресурсів також виявлені поклади  горючих  сланців 

поблизу с. Бовтишки Олександрійського району та невеликi родовища торфу, 

розташовані в заболочених заплавах річок Мала Вись та Велика Вись, в 

долинах річок поблизу Новомиргорода та Онуфріївки.  

Серед  гірничодобувних підприємств Центральної України  найбільше  

значення мають ВО «Олександрiявугілля», «Семенiвський озокеритовий 

завод», що працюють на сировинi Днiпровського буровугiльного басейну,   

Побузький феронiкелевий комбінат,  Кiровоградський завод фiльтруючого 

кизельгуру, Кiровоградський  каоліновий кар’єр, ВАТ «Ватутінський комбінат 

будівельних матеріалів», ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», 

Горiхiвський та  Капустянський кар’єри облицювального каменю, 

Звенигородський вугільний розріз,  Артемiвський залiзорудний кар’єр,  

Мокрокалигірське родовище бурого вугілля,  Iнгульське та Смолинське 

рудоуправлiння по видобуванню уранової руди. В межах Центральної України  

експлуатується найбільше в Європі Заваллiвське родовище графіту.  Вміст 

графіту в каолiнiзованих гнейсах складає 6-14 % [6]. 
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У зв’язку з розвитком гірничо-промислового комплексу на території 

Центральної України сформувався кар'єрно-відвальний тип ландшафту, який є 

невід’ємним компонентом в структурі гірничо-промислових комплексів всієї  

Правобережної України. За багатовікову історію освоєння корисних копалин 

сформувались різновікові кар’єрно-відвальні комплекси. Вони знаходяться на 

різних стадіях розвитку. Частина з них рекультивована, але більшість 

відноситься до категорій тих,  що самі регулюються. Окремі з них можуть бути 

віднесені до розряду окультурених, вони давно стійко використовуються в 

рекреації, та як пасовища та сінокоси.  Кар'єрно-відвальний тип ландшафту 

представлений декількома типами місцевостей. Місцевості платоподібних 

кар'єрно-відвальних пустирів формуються в районах видобутку залізних, 

марганцевих руд та вугілля, тип торфово-болотних пустирів формується в 

місцях торфорозробок,  просадково-териконовий тип утворюється в районах 

підземного видобування корисних копалин.  

Враховуючи наявність  великої кількості корисних копалин та їх 

інтенсивного видобутку, в межах Центральної України, на нашу думку, 

доцільно виділити території з рисами старопромислових районів, а саме 

Заваллівський, Смолінський, Олександрійський, Побузький (Кіровоградська 

обл.), Ватутінський (Черкаська обл.) та ін. промислові пункти з прилеглими 

територіями. Поблизу цих населених пунктів здійснюється активна 

антропогенна діяльність, пов’язана  з видобуванням графіту, уранової 

сировини, бурого вугілля, каоліну тощо. 

Доцільність віднесення до старопромислових районів зазначених 

промислових пунктів пов’язано з виявленням на їх території характерних рис  

депресивних регіонів, а саме: загалом низький рівень використання новітніх 

технологій; високий рівень зношеності основних фондів та безробіття;  низький 

ступінь інвестиційної активності; високий рівень забруднення навколишнього 

середовища тощо. 

З метою забезпечення сталого економічного розвитку досліджуваних 

населених пунктів необхідно провести ряд заходів: забезпечення державної 
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підтримки розвитку промислових підприємств та удосконалення їх 

матеріально-технічної бази, посилення заходів щодо охорони навколишнього 

середовища, створення сприятливого інвестиційного клімату, розширення 

системи закладів обслуговування. Одним із шляхів стабілізації та поліпшення 

ситуації на досліджуваних території є більш активне використання місцевих 

рекреаційних ресурсів.  
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ 
Сльоза Н. В., аспірант  
НПУ імені М. П. Драгоманова 
nataliasloza@gmail.com 

Нині в загальноосвітній школі фактично переважає репродуктивне 

навчання. Тому випускники шкіл майже не здатні самостійно розв’язувати 

проблеми, виконувати практичні завдання, не можуть мислити діалектично, 

систематично. Їм бракує творчої уяви, винахідливості. Ось чому таким 

актуальним є питання розвитку самостійності учня, його творчого потенціалу, 

активності в пізнанні, практичного спрямування теоретичних знань. 

Сьогодні переорієнтація процесу навчання в бік самостійності здобуття 

знань зумовлена тим, що нова парадигма освіти самостійну навчальну роботу 

відносить до однієї з основних форм організації навчального процесу в 

загальноосвітній школі.  Самостійна робота – вид діяльності учнів, при якому в 

умовах систематичного зменшення прямої допомоги вчителя виконуються 

навчальні завдання, що сприяють свідомому і міцному засвоєнню знань, умінь 

та навичок, формуванню пізнавальної самостійності як риси особистості учня.  

Технологія навчання на основі методу проектів представляє один з 

можливих способів розвитку самостійності учнів. Означена технологія 

використовується для побудови процесу навчання, орієнтованого на самостійну 

роботу учнів. 

У працях вітчизняних та зарубіжних учених проблема реалізації методу 

проектів розглядається із загальнопедагогічних позицій (В. Гузеєв,                             

Н. Кисельова, І. Колесникова, М. Морозова, О. Новиков) і методичних 

особливостей застосування (О. Волжина, Л. Масол, Н. Матяш, Є. Полат,                     

Г. Сазоненко, В. Симоненко). 
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Метод проектів розглядають і учителі географії та вчені-методисти 

природничих напрямів (Г. Довгань, С. Кобернік, О. Комдюк, О. Крилов,                   

Г. Леонтьєва, А. Летягін, В. Ніколіна, Н. Петрова, О. Стадник, О. Топузов,               

І. Чорноморець, Д. Яценко).  

Попри здобутки, що досягнуті в теорії, методиці та педагогічній практиці, 

проблема дослідження методу проектів, як однієї з форм організації самостійної 

роботи учнів не втрачає актуальності та потребує подальшого вивчення.  

Мета авторського пошуку полягає у визначенні ролі методу проектів як 

форми самостійної роботи учнів у навчальному процесі загальноосвітньої 

школи.  

Відповідно до мети було виокремлено такі основні задачі дослідження: 

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з 

проблеми дослідження; 

- визначити і розкрити можливості використання методу проектів як 

прогресивної технології розвитку самостійності учнів на уроках географії. 

В «Українському педагогічному словнику» С.У. Гончаренко зазначає, що 

«Метод проектів – організація навчання, за якою учні набувають знань і навичок 

у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів...» [5, 205]. 

Метод навчальних проектів є одним із методів, який суттєво збагачує 

навчальний процес школи. Він є одним із активних методів проведення занять, 

який передбачає, парну чи групову (але самостійну) діяльність тих, хто 

навчається, що забезпечує гарантоване досягнення спланованого результату.  

В. Ніколіна вважає, що метод проектів «становить основу технології 

проектного навчання, зміст якого полягає в самостійному освоєнні школярами 

навчального географічного матеріалу і створенні конкретного продукту, що 

дозволяє школярам пережити ситуацію успіху, самореалізації» [2, 40]. 

Мета навчального проектування - створення педагогом під час навчального 

процесу таких умов, за яких результатом є індивідуальний досвід самостійної 

діяльності учнів.  
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Основне завдання: навчити учнів самостійно здобувати знання, 

застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань. 

Досить складним є питання про ступінь самостійності учнів, які працюють 

над проектом. Вона залежить від вікових та індивідуальних особливостей 

школярів, їхнього попереднього досвіду проектної діяльності, складності теми 

проекту, характеру взаємин у групі. Необхідно підібрати такі види й продукти 

проектної діяльності, які були б адекватними віку учасників проекту. 

Технологія навчання на основі методу проектів представляє один з 

можливих способів самостійної роботи учнів, у процесі якого ставиться 

навчальне завдання з вихідними даними і окреслюються заплановані результати. 

Усе інше учні виконують самостійно: намічають проміжні завдання, шукають 

шляхи їх вирішення, діють, порівнюють результати дослідження, коригують 

діяльність.  

Аналіз організації проектувальної діяльності з учнівською молоддю 

дозволяє виділити основні етапи проектної технології: початковий, основний, 

завершальний [1, 45]. 

Етап підготовки до роботи над проектом передбачає: створення ініціативної 

групи - школярів, пошук чи вибір проблеми, низки питань, котрі потребують 

вирішення;  визначення теми; формулювання цілей та встановлення конкретних 

завдань; обговорення методів та засобів реалізації; збір необхідної початкової 

інформації; моделювання кінцевого результату; розробку критеріїв оцінювання 

проекту [3, 112]. 

Основний етап або практичний передбачає: збір та аналіз інформації, 

отриманої на основі самостійної роботи; пошук оптимального способу 

досягнення цілі проекту, побудова алгоритму діяльності, планування роботи; 

виконання запланованих кроків: спостереження, робота з літературою, 

анкетування, експеримент тощо. Результати обговорюються школярами в 

групах, після чого виробляються ідеї, версії, варіанти вирішення проблеми. 

Висунуті гіпотези перевіряються, зібрані матеріали готуються до захисту. Успіх 

проекту значною мірою залежить від оформлення його результатів. 
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Заключний етап або контрольний передбачає: аналіз результатів, 

формулювання висновків, їх коригування; оцінка якості проекту; консультації з 

експертами, консультації з керівником проекту; подання результатів 

(лабораторна робота, творчий звіт, виготовлення ілюстративного матеріалу: 

схеми, альбому, сценарію, альманаху, газети, відеорепортажу, створення сайту 

тощо); презентація, захист проекту [4, 32]. 

Під час усного захисту, що по формі нагадує процедуру обговорення 

наукової роботи, автори представляють, обґрунтовують актуальність, значення, 

новизну, і логіку свого проекту, відповідають на запитання слухачів та 

зауваження опонентів. Проте роботу над проектом не можна вважати 

завершеною без аналізу учнями ходу та результатів своєї діяльності, тобто 

проведення рефлексії. 

Отже, аналіз педагогічної літератури з цього питання дає можливість 

з'ясувати, що технологія проектів на сьогодні - одна з найбільш 

розповсюджених видів самостійної роботи учнів. Як відзначають вітчизняні 

дослідники, проект - це система навчання, за якою учні набувають знань, умінь і 

навичок у процесі планування та виконання практичних завдань-проектів, що 

постійно ускладнюються. Під час роботи за проектом чільне місце посідає 

самостійність учнів та їхня активність, ініціативність, захопленість. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКЦІЇ  

«ЧИСТЕ МІСТО – ЧИСТА СОВІСТЬ» 
Совгіра С.В., д.пед н., професор кафедри  
хімії та екології, 
Гончаренко Г.Є., доцент кафедри хімії та 
екології Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

У першій половині ХХІ століття людство повною мірою усвідомило, що 

біосфера та її складові мають певні межі саморегуляції, самовідновлення. 

Унаслідок цього подальший розвиток суспільства неможливий без урахування 

інтересів природи, без збереження біосфери. Оскільки така діяльність не може 

бути стихійною, виникла ідея розробки технології та організації 

природоохоронних робіт.  

Природоохоронні роботи включають ряд заходів: акції, фестивалі, походи, 

експедиційні дослідження тощо. Одним із таких заходів є акція «Чисте місто – 

чиста совість», завданням якої є дослідження можливостей безпечної утилізації 

відходів у населеному пункті для визначення основних шляхів вирішення даної 

проблеми, запровадження власних ідей щодо розв’язання проблеми утилізації 

побутових відходів, підвищення екологічної культури населення. 

Несанкціоноване скидання сміття в містах відбувається, як правило, в 

цінних природних ділянках – у долинах річок, ярах, віддалених куточках 

великих парків та на островах. Враховуючи це, сміття є вагомою проблемою, 

хоча й не новою. Адже структура сміття кардинально змінилась за останні 15-20 

років. Раніше в малих населених пунктах не було сміття взагалі, що пов’язано з 

його органічним походження, яке повністю підлягало утилізації або переробці і 

використанню (наприклад, у формі компостування). Через це в малих населених 

пунктах взагалі не було полігонів для складування сміття. Сьогодні навколо 

малих населених пунктах утворюються у великій кількості несанкціоновані 
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звалища, причиною яких є відсутність стаціонарних ділянок для утилізації 

сміття і особливо будівельних відходів. 

Зазначену проблему необхідно вирішувати не тільки у малих населених 

пунктах, але й у містах, де на відміну наявні значні території забруднені 

побутовими відходами.  

Метою акції «Чисте місто – чиста совість» є: 

1) залучення представників різних вікових груп серед учнівського 

колективу загальноосвітніх шкіл, учителів та працівників господарської групи 

до процесу розробки та прийняття стратегічних рішень, що стосуються 

проблеми утилізації побутових відходів у населеному пункті; 

2) проведення інформаційної кампанії серед учнів інших навчальних 

закладів регіону з метою громадської оцінки стану довкілля; 

3) виховання в учнів бачення «нового образу майбутнього». 

Очікуваними результатами акції є: 

1) виховання в учнів почуття особистої причетності до збереження 

природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно 

співіснувати з природою;  

2) формування критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до 

природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної 

кризи; вміння протистояти проявам такого ставлення доступними способами;  

3) усвідомлення учнями себе невід’ємною частиною природи; 

4) формування активної життєвої позиції щодо участі у практичних 

природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної 

ініціативи; посильному екологічному просвітництві.  

За кінцевим результатом акція є практико-орієнтовною; за змістом – 

надпредметною; за кількістю учасників – колективною; за тривалістю – 

довготривалою; за ступенем самостійності – частково-пошуковою; за 

характером – природоохоронною. 

Конкретними аспектами технології проведення акції вважається вирішення 

проблеми утилізації відходів у населеному пункті за схемою: інформування → 
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прохання → покарання → заохочення (інформування – донесення до жителів 

населеного пункту інформації про можливості роздільної утилізації побутових 

відходів; прохання – організація звернення до місцевого населення щодо 

збереження навколишнього середовища; покарання – впровадження заходів 

щодо впливу на негативну поведінку населення (запозичити досвід в країн 

Європи); заохочення – стимулювання активності населення по збору та 

сортуванню побутових відходів, заохочення діяльності підприємств, які 

здійснюють заходи, пов’язанні з утилізацією побутових відходів відповідно до 

вимог санітарно-епідеміологічної служби. 

Відповідно до зазначених аспектів акція проходить у чотири етапи. 

І етап: вересень – грудень, що включає: 

1) вивчення громадської думки щодо актуальності питання екологічної 

кризи у населеному пункті та пропозицій її вирішення (анкетування учнів 

школи; інтерв’ювання представників різних верств населення (у т.ч. працівників 

ЖКГ, приватних підприємців, представників правоохоронних органів та 

громадських організацій);  

2) узагальнення, систематизація отриманих результатів та складання 

відповідного плану природоохоронних заходів;  

3) звернення до СЕС та в адміністрацію населеного пункту з проханням 

рівномірно розподілити місця розташування сміттєвих баків під час проведення 

масових заходів; забезпечити регулярний вивіз та утилізацію сміття з метою 

запобігання стихійних звалищ; 

4) внесення на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції 

(впровадження графіку прибирання центральної вулиці приватними 

підприємцями, котрі здійснюють виїзну торгівлю під час проведення масових 

заходів; збільшення кількості рейдів: шкільних, організаційних, товариських, 

громадських щодо природоохоронних акцій; засудження тих, хто погіршує стан 

екології населеного пункту); 

5) виступ з пропозицією до правоохоронних органів щодо посилення 

патрулювання під час проведення масових заходів; систематичного стягнення 
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матеріальних штрафів та впровадження виправних робіт (очищення 

забруднених територій на користь міста) щодо тих осіб, що смітять не в 

установленому місці. 

ІІ етап: березень – квітень передбачає: 

1) шкільні заходи природоохоронного спрямування: 1-4 кл. (сюжетно-

рольові ігри, ігри-мандрівки, екскурсії, виставки малюнків, операції-рейди); 5-9 

кл. (колективні творчі справи, випуски газет, проекти, операції, виставки-

конкурси, екологічні акції та стежки, трудові десанти); 10-11 кл. (екологічні 

десанти, проекти, екскурсії, агітбригади, краєзнавчі експедиції, фоторепортажі);  

2) проведення акції «Чисте місто – чиста совість» з метою прибирання 

території парку та центральної вулиці населеного пункту; 

3) збір насіння для висіву на клумбах. 

ІІІ етап: травень включає: 

1) озеленення центральної частини населеного пункту (засіяти газонну 

траву, посадити квіти); 

2) звернення до адміністрації населеного пункту з проханням організувати 

будівництво дитячих майданчиків, облаштування зон відпочинку у центральній 

частині населеного пункту;  

3) організація трудового загону (шкільне лісництво, учнівську виробничу 

бригаду) й долучення до роботи табору праці та відпочинку. 

ІV етап: червень – заключний, який передбачає оформлення результатів 

акції (рукописні та друковані матеріали, фотоколажі, настінні газети, альманахи 

тощо) за змістом, формою та його моніторингом [1, с. 184-186]. 

Прибирання сміття не є роботою учнів чи їх обов’язком. Вони покликані 

охороняти природу, боротись з порушниками через засоби масової інформації, 

звертатись в управлінські органи з терміновим вирішенням нагальних проблем.  

Список використаних джерел: 

1. Совгіра С. В. Технологія та організація природоохоронних робіт: 

Підручник / Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Люленко С.А. − К. : Наук. світ, 2013. 

– 319 с.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

Соловьева Ю.А., к.э.н., доцент, ст. научный 
сотрудник НИИСО МГПУ fineeyes@.ru 

В географии моделирование - это универсальный научный подход, 

применяемый для исследований различной направленности.  

С помощью моделей в географии осуществляют: выявление и изучение 

факторов территориальной организации природы и общества; исследование 

структуры и функциональных зависимостей между компонентами геосистем, 

объясняющих характер внутрисистемных связей и формирующих поведение си-

стемы; рассмотрение динамики развития территориальных систем на разных 

этапах их исторического развития; выявление и количественную оценку 

тесноты взаимосвязей между компонентами геосистем как внутри системы, так 

и между системой и средой; разработку обобщающих (интегральных) 

показателей устойчивого функционирования и развития геосистем под 

воздействием различных факторов; исследование наиболее существенных 

свойств природных территориальных природных и хозяйственных; оценку 

степени антропогенного воздействия на природные системы, географическое 

районирование и типологию территориальных систем, исследование динамики 

геосистем в целом и ее отдельных элементов, прогнозирование развития 

геосистем в определенный отрезок времени, научное обоснование управления 

геосистемами. 

Географическое моделирование включают выполнение классификаций, 

построение физических и абстрактных поверхностей (в том числе, 

геостатистических), интерполяции и экстраполяции данных, создание моделей 

процессов, моделей поддержки принятия решений и прогноза. В рамках 

системного моделирования задействованы  математические средства. 

В географическом моделировании можно выделить такие направления, как: 

отражающее моделирование («что вижу или знаю, то и показываю другим 

средствами мультимедиа»), исследовательское моделирование («исследую 

модели природы не выходя из кабинета с помощью различных готовых 
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программ»), создание управляемых моделей («сам создаю программы для 

исследования природы другими»). 

По адресности использования моделирование можно разделить на 

учительское (способ обучения на уроке географии или вне его) и учительское 

(создание материалов для проведения современных качественных уроков). 

Географическое моделирование может осуществляться в процессе 

проектной и исследовательской деятельности. 

В ходе моделирования используются материальные и идеальные модели. 

Первые подразделяются на пространственноподобные (например, макеты форм 

рельефа), физически подобные, обладающие механическими, динамическими, 

кинематическими и др. видами физического подобия с оригиналом. Вторые 

бывают образные (зарисовки, фотосъёмки, аэро– и космические съёмки); 

гипотетические, связанные с отображением реальной действительности в 

сознании исследователя; смешанные (образно-знаковые) – чертежи, графики, 

карты и т. п.; знаковые (символические) – определённым способом 

интерпретированные знаковые системы, связанные с использованием 

специфичных языков картографии и математики. Особый вид моделей - 

компьютерные. 

Работа с объемными моделями в географии возможна при демонстрации 

явлений природы, особенностей работы солнечной, ветровой и водной 

электростанций, путях загрязнений  Мирового океана и др. 

Модели-ситуации могут использоваться: в виде короткой ролевой игры, 

продолжительной игры, требующей существенной подготовки и др.  

Применение знаковых моделей в географии облегчается тем, что в этой 

науке уже давно используются знаковые модели, выражаемые графическим 

языком — это географические и топографические карты, блок-схемы, графики и 

т.д. 

Модели в географии выполняют разнообразные функции: психологическую 

(возможность изучения тех объектов и явлений, которые чрезвычайно трудно 

исследовать иными методами);  собирательную (определение необходимой 
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информации, ее сбор и систематизация); логическую (выявление и объяснение 

механизма развития конкретного явления); систематизирующую (рассмотрение 

действительности как совокупности взаимосвязанных систем); конструктивную 

(создание теорий и познание законов); познавательную (содействие в 

распространении научных идей). 

Моделирование географических процессов и явлений формирует 

пространственное мышление школьников путем фиксации особой формы 

существования объектов в их сознании, которая отличается как от чувственного 

отражения, так и от понятийной формы познания. 

Главная цель моделирования в географических исследованиях – выявление 

условий формирования, функционирования и развития территориальных 

систем, их взаимодействия с природной средой в связи с прогнозированием 

дальнейшего развития. 

Основные задачи использования географического моделирования в 

основной школе - это научить учащихся организовывать свою деятельность, 

объяснять явления действительности, ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей, решать проблемы, связанные с 

выполнением человеком определенной социальной роли; сформировать у 

учащихся ключевые компетентности; подготовить учащихся к 

профессиональному выбору; повысить интерес к географии, как науке; 

пробудить у школьников желания разобраться в сути явлений, сделать 

понятным непонятное; осущеествить интеграцию различных учебных 

предметов, толчок к проектной деятельности и др. 

Модели могут создаваться учениками лично, а могут в процессе 

коллективной работы. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАПРЯМКІВ 

КАФЕДРИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ КИЇВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Стецюк В.В.,  д. геогр. н., проф.,  
Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка    eomorphology@ukrnet 

Кафедру геоморфології та палеогеографії засновано у 1949 році як 

навчальний і науковий підрозділ Київського університету імені Тараса 

Шевченка, який став уособленням значних успіхів української геоморфології у 

розвитку наук про Землю і вирішення нею на той час важливих прикладних 

завдань.  

Формування наукових і прикладних напрямків нерозривно пов'язане з 

історією розвитку кафедри. Наведений перелік наукових і прикладних 

напрямків і характеристика їхніх сутнісних засад означає не тільки існування 
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окремих етапів в історії кафедри, а й  наскрізні тенденції у становленні наукових 

уподобань викладацького та науково-дослідного персоналу. Кожен із  

працівників кафедри зробив чималий внесок в оформлення наукових та 

прикладних напрямків, а дехто став справжнім творцем напрямків, пріоритетних 

у геоморфологічному світі. 

Теоретична геоморфологія бере початок із фундаментальних теоретичних 

уявлень П. Тутковського та Б. Лічкова (зональні риси рельєфу України, 

циклічність його розвитку) і продовжується вже під час існування кафедри 

геоморфології працями В. Бондарчука, ініціатора заснування кафедри (вперше 

сформульована концепція взаємодії рельєфу та геологічної структури) та П. 

Заморія (вивчення стосунків чинників формування рельєфу з його літогенною 

основою, інтерпретація рельєфу України як сукупності матеріальних тіл 

кайнозойського етапу розвитку земної кори). 

У подальшому теоретичні уявлення розвиваються на прикладі поглядів на 

формування рельєфу різних регіонів колишнього СРСР та України (М. 

Щербакової – Гірського Криму, І. Рослого – Донецького кряжу і Приазовської 

височини, Ю. Грубріна – Волинської і Придніпровської височини, Ю. Кошика – 

Словечансько-Овруцького кряжу та Придніпровської височини, Е. Палієнка – 

Туранської низовини, Копет-Дагу та Гірського й Степового Криму, Печорської 

низовини, О. Андріяш – Причорноморської низовини, В. Стецюка – 

Причорноморської низовини та Степового Криму, Печорської низовини, В. 

Огороднікова – дна морських акваторій Північного Льодовитого океану, 

Чорного моря та дніпровських водосховищ, О. Комлєва – Придніпровської і 

Волинської височини, М. Мороховського – Придніпровської височини і Волині, 

С. Бортника – Придніпровської височини і України у цілому, а також ряд 

молодших колег – викладачів та наукових працівників. Найважливішими 

теоретичними концепціями, які розроблялися у працях зазначених дослідників, 

були концепції морфогенетичного та історичного підходів до вивчення 

формування рельєфу, віку сучасного і давнього рельєфу України, 

закономірностей формування морфоструктури і морфоскульптури, 
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морфокліматичної зональності, динаміки просторово-часового розвитку 

рельєфу,  ярусності рельєфу (поверхні вирівнювання, геоморфологічні рівні), 

новітніх морфоструктурних уявлень, давньої і сучасної морфолітодинаміки, а 

також методології географічної науки. 

Геоморфологічне картографування було і залишається постійною 

процедурою, яка супроводжувала різнопланові геоморфологічні дослідження 

кафедри. У його становленні розроблялися методики складання 

геоморфологічних карт різних регіонів (Туркменія, Україна, Європейське 

Заполяря, дно Чорного моря і Північного Льодовитого океану), які 

створювалися з різною метою:  

- як наукове узагальнення вивчення рельєфу певних регіонів 

(геоморфологічна карта України оглядового масштабу – І. Рослий, Ю. Грубрін); 

- з навчальною і практичною метою (геоморфологічна карта України та 

Молдови, масштаб 1 : 1 000 

000 – І. Рослий; 

палеогеоморфологічний атлас 

СРСР – І. Рослий, Е. Палієнко, 

Ю. Грубрін, О. Андріяш) 

- з довідковою метою 
(геоморфологічна карта 
України для Національного 
атласу – Ю. Грубрін); 
 

Рис. 1. Обговорення макету геоморфологічної карти України (70-і 

роки) 

 
- як етап детального вивчення певних геоморфологічних явищ (карта 

новітньої тектоніки СРСР – П. Заморій; карта новітньої тектоніки півдня СРСР – 

П. Заморій, І. Рослий; карта поверхонь вирівнювання та кір вивітрювання СРСР 

та пояснювальна записка – Ю. Грубрін, І. Рослий, Е. Палієнко); 

- як результат участі у колективній праці геологів та геоморфологів України 

з вивчення геологічної будови та рельєфу (геоморфологічні карти та карти 
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четвертинних відкладів Донбасу – І. Рослий, Степового Криму та 

Причорноморя – О. Андріяш, Ю. Кошик, Е. Палієнко, В. Тімофєєв, 

Придніпровя – Ю. Грубрін, Е. Палієнко, території Києва – Ю. Грубрін, Е. 

Палієнко, В. Стецюк, С. Бортник.  

Геоморфологічне районування. Його принципи і критерії були 

сформульовані Ю. Грубріним і карта геоморфологічного районування була 

визнана однією із найдосконаліших у колишньому СРСР. Це сталося завдяки 

значному досвіду вивчення і картографування рельєфу України і у подальшому 

працівники кафедри геоморфології часто залучалися до наукових і практичних 

консультацій із проведення районування окремих регіонів України і колишнього 

СРСР. 

Четвертинні відклади та палеогеографія антропогену. Упродовж 20-х – 

40-х років в Україні було нагромаджено велетенський обсяг матеріалів 

дослідження четвертинних відкладів. Зусиллями В. Крокоса, П. Тутковського, 

В. Різниченка, Б. Лічкова, а пізніше – В. Бондарчука, Г. Молявка, П. Заморія, В. 

Ласкарєва, М. Дмітрієва, О. Маринича, М. Веклича, Н. Сіренко, Ж. Матвіїшиної, 

П. Гожика, В. Шовкопляса, І. Мельничука та ін. сформульовано закономірності 

походження четвертинних відкладів на теренах України. Деякі із зазначених 

вчених працюють і у різний час працювали на кафедрі. 

Ці відклади є головними у розрізі надр, які беруть участь у формуванні 

рельєфу. Тому напрямок логічно зявився одночасно із заснуванням кафедри 

геоморфології. Саме надбаннями досліджень і публікаціями проф. П. Заморія, 

вивчення четвертинних відкладів, яке не можна уявити без знання історії 

розвитку природи в антропогені,  були визначені багаторічні дослідження у 

цьому напрямку доц. М. Щербакової, проф. О. Маринича та І. Рослого, доц. Е. 

Палієнка, проф. Ю. Кошика.  

Монографія П. Заморія “Четвертинні відклади Української РСР” (1961), 

навчальні посібники І. Рослого “Палеогеографія антропогену” (1984) та 

“Природа СРСР в антропогені” (1986), участь у складанні 

палеогеоморфологічного атласу СРСР, численні статті та виступи на 
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конференціях (у тому числі на Міжнародних географічних конгресах у Бразилії, 

Канаді, Швеції) польові геологічні, геоморфологічні та палеогеографічні 

дослідження, підготовка  аспірантів та докторантів – такими є етапи 

становлення одного із найважливіших напрямків геоморфології та 

палеогеографії. 

Кліматична геоморфологія. Напрямок оформився одночасно із 

попереднім, є його наслідком і логічними продовженням. Успіхи кафедри стали 

підставою для проведення у 1968 році у Києві Пленуму Геоморфологічної 

комісії АН СРСР “Сучасні геоморфологічні процеси”, який відкрився 

програмною доповіддю “Кліматична зональність екзогенних процесів України” 

(О. Маринич, М. Щербань, Ю. Грубрін, І. Рослий). Ця тема була провідною і на 

симпозіумі ХХІІІ Конгресу Міжнародного географічного Союзу (Київський 

університет, 1976 р., доповідачі Ю. Грубрін та Е. Палієнко). Монографія 

“Сучасні геоморфологічні процеси Правобережжя Середнього Придніпровя“ 

(1976) й досі вичерпно характеризує поширення і закономірності перебігу 

геоморфологічних процесів.  

Напрямок останнім часом розвивається проф. В. Стецюком  під кутом зору 

еколого-геоморфологічного значення екзогенного морфогенезу. Адже сучасні 

екзогенні процеси, перебіг яких ускладнено господарською діяльністю, 

змінюють інші складники довкілля і самі отримують вплив геологічної будови і 

тектоніки, існуючого рельєфу, зміненого характеру поверхневих вод, 

кліматичних коливань тощо. Тому, напрямок кліматичної геоморфології, досі 

виключно як теоретичний, реалізувався на практиці розробленням принципових 

основ екологічної геоморфології. 

Морфоструктурний аналіз. Українські підвалини цього напрямку 

геоморфології були закладені академіком АН України В. Бондарчуком. Своїми 

працями “Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР)”, 

“Основи геоморфології”, “Основи тектоорогенії”, у яких змальовано визначну 

роль впливу тектонічного чинника на формування рельєфу, В. Бондарчук зайняв 

провідні позиції у світовій геоморфології і, по суті, непрямим чином 
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започаткував цей напрямок на кафедрі. Методи  аналізу застосовували у своїх 

дослідженнях проф. І. Рослий (докторська дисертація “Морфоструктура 

Донецької височини”) та Ю. Кошик, доц. Ю. Грубрін та Е. Палієнко, с.н.с. В. 

Тімофєєв. Пік зацікавлення морфоструктурними дослідженнями припадає на 

кінець 60-х – початок 70-х р.р., коли виходять у великий науковий світ фахівці, 

які надалі розвивають аналіз і виростають згодом у вчених європейського рівня 

(завідувач відділу геоморфології Інституту географії проф. М. Волков, 

заступник директора  з наукової роботи проф. В. Палієнко). Формування 

напрямку у цей час відбувається за  прямого впливу класика української 

геоморфології та неотектоніки, проф. І. Соколовського та завідувача відділу 

геоморфології Інституту географії М. Волкова. Морфоструктурний аналіз 

різною мірою присутній у дослідженнях Е. Палієнка, В. Стецюка, О. Комлєва, 

Н. Погорільчук, О. Ковтонюк, Ю Сілецького. В останні десятиліття новітніми 

тенденціями морфоструктурного аналізу плідно займалися с.н.с. М. 

Мороховський (кандидатська дисертація “Морфоструктурні дослідження 

платформної частини Правобережної України”),  проф. С. Бортник (докторська 

дисертація “Морфоструктури центрального типу території України: просторово-

часовий аналіз”), колишній аспірант кафедри, с.н.с. НВО “Природа” М. Арістов 

(кандидатська дисертація “Індикаційний просторово-генетичний аналіз 

морфоструктур Поділля”). 

Інженерна та антропогенна геоморфологія. Після захисту кандидатської 

дисертації “Ярусність рельєфу Копет-Дагу” доцент Е. Палієнко  займається 

практичним втіленням своїх геоморфологічних знань і звертається до невиразно 

на той час оформлених ідей інженерно-геоморфологічного характеру. Під його 

керівництвом працює група спеціальних досліджень рельєфу для будівництва 

Північно-Кримського каналу, інших водно-господарських споруд на Україні. 

Переважно негативні оцінки щодо впливу таких споруд на стабільне 

функціонування довкілля стають причиною проголошення Е. Палієнком низки 

провідних постулатів інженерної геоморфології, обґрунтованих власним 

досвідом і результатами численних досліджень на теренах колишнього СРСР. 
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Підручник “Розшукова та інженерна геоморфологія” (1978) стає першим у світі 

серед навчальних інженерно-геоморфологічних видань. Праця Е. Палієнка у 

цьому напрямку продовжується надалі разом із інженером В. Стецюком, який 

під його керівництвом 1983 року захищає кандидатську дисертацію інженерно-

геоморфологічного спрямування, а у подальшому започатковує на кафедрі 

еколого-геоморфологічний напрямок. Е. Палієнко поруч із інженерно-

геоморфологічними вишукуваннями займається класифікаціями антропогенних 

процесів і антропогенного рельєфу. Його ідеї втілюють у своїх дослідженнях 

численні учні і послідовники у різних регіонах колишнього СРСР, України і 

зарубіжні вчені. Досягнення кафедри у цьому напрямку гідно оцінені 

провідними  московськими, ленінградськими, казанськими, іркутськими та 

іншими  геоморфологами. 

Палеогеоморфологія та розшуки корисних копалин. Дослідницька група 

кафедри (В. Чмихал, В. Тімофєєв, А. Тімофєєва, Л. Гусєва, І. Тарбес та ін.), яка 

працювали під керівництвом Е. Палієнка над питаннями інженерної 

геоморфології, з кінця 60-х років отримує нове завдання – палеогеоморфологічні 

дослідження для розшуків розсипних корисних копалин. Її очолив доц. Ю. 

Кошик і лабораторія стала справжньою школою наукових досліджень для 

тодішніх студентів О. Комлєва, С. Бортника, М. Мороховського та ін. У 

лабораторії виконуються дисертаційні дослідження Ю. Кошика (докторська 

дисертація), кандидатські – В. Тімофєєва, М. Мороховського, О. Комлєва, Н. 

Ремізової, Ю. Філоненка, Н. Погорільчук, кандидатська і докторська дисертації 

С. Бортника. Результати використовуються із пошуковою метою геологами для 

встановлення шляхів давнього знесення мінеральних мас і місць їхньої 

акумуляції. 

Майже одночасно із вказаною дослідницькою групою палеогеографічними 

і палеогеоморфологічними дослідженнями півдня України, зокрема – нижніми 

частинами басейнів Дніпра, Південного Бугу, Інгула та Інгульця займається доц. 

О. Андріяш (за результатами досліджень захищена кандидатська дисертація). 
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На початку 90-х палеогеоморфологічні дослідження набувають 

екологічного спрямування, оскільки міграція речовини і енергії у процесі 

морфогенезу відбувається не тільки на земній поверхні, але й у її надрах і давній 

рельєф часто служить системою похованих коридорів для міграції речовин 

забруднення. Значним поштовхом для розуміння екологічного значення 

сучасного і давнього рельєфу стали дослідження у зоні Чорнобильської аварії, 

які проводилися у науковій частині кафедри. 

Екологічна геоморфологія. Вона формується в колишньому СРСР 

наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. Але, далі виступів у науковій періодиці з 

означеннями необхідності її розвитку, проголошення її ймовірних завдань 

справа не йшла, доки у 1993 р. докторант Московського університету львів'янин 

І. Ковальчук захистом своєї докторської дисертації не вказав на конкретну 

важливу (екологічну) роль флювіальних процесів у  Західному регіоні України 

щодо їхнього впливу на довкілля. “Еколого-геоморфологічний аналіз 

флювіальних басейнових систем” – такою була тема його докторської 

дисертації.  

На кафедрі також сформувалося виразне розуміння необхідності докласти 

нагромаджені геоморфологічні знання для вирішення екологічних проблем і В. 

Стецюк у 1999 році за результатами свої багаторічних досліджень захищає 

докторську  дисертацію “Рельєф і екзогенний морфогенез морфокліматичної 

зони як екологічний чинник”, виходять у світ його монографії “Теоретико-

методологічні основи екологічної геоморфології” (1997), “Теорія і практика 

еколого-геоморфологічних досліджень у морфокліматичних зонах” (1998). По 

тому, разом із Ю. Сілецьким у 2000 році створює навчальний посібник “Основи 

екологічної геоморфології” (перший на пострадянських теренах), а ще згодом – 

вони ініціюють видання колективної праці “Київ як екологічна система” (2001), 

яка згуртувала навколо себе великий колектив науковців географічного 

факультету. 2010 року побачив світ перший в Україні навчальний посібник (В. 

Стецюк, Г. Рудько, Т. Ткаченко). Цими працями та участю у Міжнародних 

наукових конференціях (ІV Конгрес Міжнародної асоціації геоморфологів, м. 
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Болонья, Італія, 1997 рік, ІV з'їзд польських геоморфологів, м. Люблін, Польща, 

1998 р., Пленуми Геоморфологічної Комісії РАН у м. Краснодарі, 1998 р. та 

Бєлгороді, 2000 рік, Міжнародна нарада з проблем геоекології, м. Мінськ, 2001) 

кафедра проголосила себе справжнім центром екологічної геоморфології на 

теренах колишнього СРСР. Еколого-геоморфологічні мотиви присутні у 

дисертаційних роботах Ю. Філоненка, Н. Погорільчук, не  обминають їх тодішні 

аспіранти О. Ковтонюк, Т. Ткаченко та О. Левченко Постулати екологічної 

геоморфології, проголошені у зазначених монографіях, обростають 

методичними і фактичними напрацюваннями луганських, львівських, 

дніпропетровських, київських здобувачів наукових ступенів. 

Донний морфолітогенез і берегознавство. Ще наприкінці 70-х років 

виходить багатотомне видання “Геологія шельфу України”, у якому деякі 

розділи було написані працівниками кафедри Е. Палієнком, В. Огородніковим 

та В. Стецюком. Проте, основний внесок у формування цього напрямку 

належить к.г.-м.н. В. Огороднікову. Його дослідження донних відкладів морів 

Північного Льодовитого океану, Чорного та Азовського морів є не просто 

дослідженнями процесів нагромадження сучасних осадів, а мають ґрунтовну 

факторну основу, що дозволяє стверджувати про розроблення закономірностей 

морфолітогенезу осадів дна. На кафедрі, маючи об'єктом дослідження 

водосховища дніпровського каскаду, вчений створює концепцію формування 

донних літологічних комплексів водосховищ України.  

Аерокосмічні дослідження рельєфу. Становлення кафедри та її успіхи у 

розвитку численних наукових напрямків засвідчили, що українська 

геоморфологія знаходиться на етапі переходу від сакраментальних питань 

“Що?” і “Де?” до пошуку відповідей на принципові питання “Як?” і “Чому?”. 

Чимало відповідей на них можуть дати новітні методи дослідження рельєфу 

дистанційними методами. Вони дозволяють бачити чимало прогалин у вивченні 

рельєфу традиційними методами. Космічна ера ніби надихнула кафедру на 

створення напрямку “Аерокосмічний моніторинг довкілля”. Взявши участь у 

роботі школи-семінару у Московському університеті із вивчення довкілля 
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аерокосмічними методами, С. Бортник разом із В. Тімофєєвим  намагаються 

компенсувати брак можливостей польових геоморфологічних досліджень 

дистанційними вишукуваннями. З ініціативи завідувача кафедри проф. І. 

Мельничука започатковуються спецкурси “Космічне землезнавство”, “Методи 

дистанційних досліджень”, “Аерометоди в геоморфологічних дослідженнях” та 

ін. До читання лекцій залучаються визнані українські  фахівці. 

Кандидатські дисертаційні праці М. Мороховського (1990), М. Арістова 

(2003), О. Ковтонюк (2004), докторська дисертація С. Бортника (2002) багато у 

чому завдячують застосуванню новітніх методів дослідження рельєфу певних 

регіонів за матеріалами аерокосмічних зйомок. 

Науково-методична робота і популяризація геоморфологічних знань. 

Вони здійснювалися у процесі постійного зростання наукового і викладацького 

потенціалу кафедри. Підручники і навчальні посібники, які видавалися і 

видаються працівниками кафедри багато у чому визначають напрямки базової 

географічної освіти та спеціалізації навчання (І. Рослий – палеогеографія 

антропогену, Е. Палієнко – інженерна геоморфологія, В. Стецюк – рельєф 

України, екологічна, рекреаційна та естетична геоморфологія, О. Комлєв – 

басейновий морфолітогенез, Е. Палієнко – геологія, рельєф та сучасні 

геоморфологічні процеси Канівського навчального стаціонару). Проф. П. 

Заморій за монографію “Четвертинні відклади Української РСР” і плідну 

навчально-наукову працю був відзначений урядовими нагородами.  Два 

навчальних посібники Е. Палієнка були відзначені бронзовою медаллю ВДНГ 

колишнього СРСР. 

Заслужений діяч науки України, Президент Українського географічного 

товариства (1957 – 1964 рр.) проф. П. Заморій, координував численні 

Всеукраїнські наукові і виробничі наради у галузі геології та географії. 

Відповідальний редактор Міжвідомчого наукового збірника “Фізична географія 

та геоморфологія” професор І. Рослий поклав багато зусиль задля встановлення 

високого реноме збірника, який у даний час  визнано фаховим виданням, 

затвердженим ВАК України. Участь у роботі редакційних колегій багатьох 
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колективних монографій, наукових збірників і організаційних комітетів 

численних наукових конференцій і нарад брали участь також Ю. Грубрін, Е. 

Палієнко, Ю. Кошик, В. Стецюк, О. Комлєв, С. Бортник. 

Працівників кафедри охоче запрошують створити серію науково-

популярних брошур (М. Щербакова, Е. Палієнко, В. Стецюк), виступити із 

циклом науково-популярних лекцій у Всеукраїнському товаристві “Знання” (М. 

Щербакова, Ю. Грубрін, Е. Палієнко, В. Стецюк), взяти участь у роботі 

Науково-методичної Ради Міністерства науки і освіти України, координувати 

роботу Товариства “Знання” через Бюро секції наук про Землю (М. Щербакова, 

Е. Палієнко), брати участь у проведенні районних, обласних та 

Республіканських і Всеукраїнських олімпіад з географії.  

Кафедра має тісні наукові стосунки із провідними геоморфологічними 

установами України та інших держав – Інститутами географії та геологічних 

наук НАН України, кафедрами геоморфології та фізичної географії, де 

працюють геоморфологи Львівського, Харківського, Чернівецького, Одеського, 

Таврійського, Дніпропетровського, Луганського, Тернопільського, Рівненського 

та інших університетів, Інститутом географії АН Росії, Геоморфологічною 

комісією Російської Академії Наук, багатьма університетами Росії, Білорусі, 

Молдови, країн Балтії, Кавказу та Середньої Азії, університетами та науковими 

установами Польщі, Чехії, Словакії, Угорщини, Румунії, Монголії, В'єтнаму. 

Монографії та перші в незалежній Україні україномовні навчальні 

посібники членів кафедри («Основи геоморфології», 2005, автори В. Стецюк та 

І. Ковальчук, «Рельєф України», 2010, колектив українських геоморфологів за 

загальної редакції В. Стецюка, «Основи мінералогії та петрографії», 2011, 

автори В. Нестеровський, С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк, 

«Екологічна геоморфологія України», 2010, автори В. Стецюк, Г. Рудько, Т. 

Ткаченко) складають основний бібліотечний фонд українських географічних та 

природничо-географічних факультетів у вищих навчальних закладах. 

Зазначені наукові та прикладні напрямки кафедри землезнавства та 

геоморфології (цю назву кафедра має з 2005 року) багато в чому завдячують її 
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серйозному кадровому потенціалу. Це – 8 докторів географічних та геологічних 

наук (4 – постійній основі), 15 доцентів кандидатів географічних наук (6 – на 

постійній основі), належною мірою кваліфікований персонал (старші та 

молодші наукові співробітники кандидати наук) Науково-дослідної лабораторії 

ландшафтної екології та дистанційних методів моніторингу довкілля. Унаочнює 

наукові здобутки кафедри збільшення потягу студентської молоді до навчання 

на кафедрі, плідна праця аспірантської молоді та кваліфікованих наукових 

працівників. 

 
ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛАНДШАФТІВ 

БУКОВИНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ 
Танасюк М.В., к. геогр. н., 
Ходан Г.Д. к. геогр. н., 
Чернівецький національний 
університет імені Ю.Федьковича 
e-mail:tanasyukmv@rambler.ru,  
galinahodan@gmail.com 

Підземні води - це головний геохімічний агент міграції та перерозподілу 

елементів у ландшафтах Буковинського Передкарпаття. Основними чинниками 

формування геохімічних властивостей підземних вод досліджуваної території є:  

мінеральний склад водоносних гірських порід; характер ґрунтів, які розвинуті на 

даній території; біогеохімічний кругообіг речовин (бік), який протікає в 

ландшафті; склад атмосферних опадів, поверхневих вод, а також глибинних 

напірних вод; кліматичні умови (літні температури, кількість опадів тощо), які 

спричиняють сезонні зміни підземних вод у кількісному співвідношенні; їх 

рівень від поверхні, а також їх випаровування та аерація; промивний та 

напівпромивний водний режим ґрунтів та ін. Серед вказаних чинників особливу 

роль у формуванні хімізму підземних вод зони вільного водообміну відіграє 

мінеральний склад водоносних горизонтів. 

В геохімічному відношенні тут виділяють декілька ландшафтно-

геохімічних районів, які відрізняються своїми геохімічними ландшафтами, 

специфічними параметрами і характеристиками. 
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  Герцаївський терасово-горбистий лісостеповий геохімічний район. В 

геохімічному відношенні район відноситься до сімейства геохімічних 

ландшафтів, перехідних від лісових до степових і лучних, перехідному від 

кислого до кальцієвого класу. Для нього характерні середній водообмін, 

транселювіальні, елювіально-акумулятивні, неоелювіальні елементарні 

ландшафти, наявність лесовидних суглинків і глин. 

Даний район має багато загальних показників з іншими лісостеповими 

районами Чернівецької області. Коефіцієнт концентрації досліджуваних 

макроелементів (кальцію, магнію, натрію, хлору) вище 1 (від 1,03-1,22), що 

вказує на їх високий вміст у підземних водах. До того ж їх міграційна здатність 

досить висока, особливо кальцію і натрію (відповідно 7,7 і 3,5). 

Властивості підземних вод Герцаївського геохімічного району такі: за 

лужно-кислотними умовами – нейтральні та слаболужні; за категорією 

жорсткості – помірно-жорсткі, жорсткі та дуже жорсткі (середня жорсткість -  

10,2 мг-екв/дм3); за ступенем мінералізації – прісні (середня мінералізація – 0,66 

г/дм3); за граничними нормами мінералізації – добрі; за хімічним складом – 

гідрокарбонатно-кальцієві, рідше – гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві. Дуже 

добрим мігрантом у водах району є хлор, до того ж кальцій також має порівняно 

високий коефіцієнт водної міграції. 

Тарашанський грядово-хвилястий лучнолісовий геохімічний район. Район 

відноситься до сімейства лучнолісових геохімічних ландшафтів, кислого та 

слабокислого класу. Характерним для нього є середній водообмін, переважання 

елювіальних елементарних ландшафтів, наявність суглинків і глин, часто 

порушених зсувами. 

Підземні води району за лужно-кислотними умовами – нейтральні та 

слаболужні, за категорією жорсткості – помірно-жорсткі та жорсткі (середній 

показник жорсткості 7,3 мг-екв/дм3), за ступенем мінералізації – прісні (середній 

показник 0,46 г/дм3). Потрібно відмітити порівняно низький вміст хлоридів (30 

мг/дм3) і високий – сульфатів (біля 120 мг/дм3). Вода за хімічним складом 

різноманітна. Зустрічаються гідрокарбонатно-кальцієві, гідрокарбонатно-
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сульфатно-кальцієві. Відмінність вод за хімічним складом, можливо, пов’язана з 

інтенсивним ерозійним розчленуванням і виходами підземних вод на схилах. 

Дуже низький коефіцієнт концентрації відмічається для Na (0,36 – мінімальний 

показник) і Cl (0,37 – також мінімальний показник). Що стосується міграційної 

здатності, то і тут Na дуже слабо мігрує (коефіцієнт водної міграції 1,7). Інші 

макроелементи (Ca і Mg) мігрують добре.  

Чернівецько-Сторожинецький грядово-горбистий лісолучний височинний 

геохімічний район. Даний район відноситься також до лісолучного сімейства 

геохімічних ландшафтів, кислого і слабокислого класу. Характерним для нього є 

середній і підвищений водообмін, переважання транселювіальних елементарних 

ландшафтів, наявність суглинків (переважно важких) і глин, часто порушених 

зсувами. 

Води району за хімічними властивостями займають як би проміжне 

положення між водами типових лісостепових і лісолучних ландшафтів. Вони 

мають слаболужні та нейтральні умови, досить високу для лісолучних ЛК 

мінералізацію (середній показник – 0,61 г/дм3) і жорсткість (7,2 мг-екв/дм3). В 

них високий вміст натрію – біля 30 мг/дм3 і гідрокарбонатів – біля 40 мг/дм3. 

Про це свідчить і коефіцієнт концентрації. Він 1 для Na i Cl, нижче 1 для Ca i 

Mg. 

Що стосується водної міграції, то натрій у водах даного району має 

найвищий коефіцієнт серед всіх коефіцієнтів водної міграції і дорівнює 7. Інші 

елементи також мають добру міграційну здатність. Значна міграційна здатність 

натрію пов’язана, з переважанням ерозійно-зсувних схилових ЛК. 

Високий вміст натрію спричиняє і різноманітність вод за хімічним складом. 

Зустрічаються гідрокарбонатно-кальцієві, гідрокарбонатно-натрієво-кальцієві і 

гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві води. 

Глибоцько-Сіретський терасовий лучно-лісостеповий геохімічний район. 

Води району відносяться до гідрокарбонатно-кальцієвого і гідрокарбонатно-

магнієво-кальцієвого типу. За лужно-кислотними умовами вони відносяться до 

слабокислих, нейтральних і слаболужних вод, за ступенем мінералізації – до 
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прісних (середній показник – 0,42 г/дм3); за категорією жорсткості – до 

жорстких, помірно-жорстких і дуже жорстких (середній показник – 6,4 мг-екв/ 

дм3). Коефіцієнт концентрації макроелементів (Ca, Mg, Cl, Na) менше 1 і 

коливається в межах 0,56-0,75. За міграційною здатністю хлор є найбільш 

активним, інші – менш рухомі. Порівнюючи вміст макроелементів у водах 

різних місцевостей, відмітимо високий вміст Mg у водах середніх терас. 

Міжсіретський терасовий лісолучний геохімічний район. В геохімічному 

відношенні район відзначається наступними властивостями. Він належить до 

сімейства заболочено-лучних геохімічних ландшафтів, кислого і сильнокислого 

класу. Для нього характерні середній водообмін, переважання супераквальних і 

елювіальних елементарних ландшафтів, наявність суглинків з включенням 

гіпсу. 

В даному класі Н+ має вплив на властивості ландшафту, на міграцію в 

ньому хімічних елементів. Майже всі хімічні процеси протікають або під 

впливом Н+, або при його безпосередній участі. Н+ - типоморфний елемент 

даного класу. Для кислих ландшафтів характерним є дефіцит багатьох 

елементів, особливо Са. Середній показник рН підземних вод дорівнює 6,9. Це 

вказує, що води в основному слабокислі та нейтральні, хоч бувають і 

слаболужні, що пов’язано, з господарською діяльністю людини. Район 

характеризується як незначним показником загальної мінералізації (0,37 г/дм3), 

так і невисокою жорсткістю (6,0 мг-екв/дм3). За хімічним складом води в 

основному гідрокарбонатно-кальцієві.  

Буковинське Передкарпаття відзначається специфічними ландшафтними і 

геохімічними характеристиками, які мають певний вплив на формування 

геохімічних і екологічних властивостей річок Прут і Сірет. На порівняно 

незначній території розміщені різноманітні ландшафтно-геохімічні системи, які 

істотно впливають на властивості води річок. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЯВИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ 
(за даними  спостережень по метеостанції Луцьк) 

 
 Тарасюк Н.А., доцент, к. геогр. н.,  
Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки, 
Тарасюк Ф.П., доцент кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки     

                                        e-mаil:  nina_tarasiuk@ukr.net 
       Актуальність теми та постановка проблеми.  Виклики сучасного світу 

досить різноманітні  та  часто непрогнозовані. Тому, розвиток господарського 

комплексу вимагає комплексного підходу до використання природних умов в 

Україні. Географічне положення Волинської області сприяє розвитку 

транскордонного  європейського співробітництва в галузі туризму та рекреації, 

і серед комплексу природних чинників визначальним є клімат.  Проблема, яка 

викликає занепокоєння полягає в тому, що сучасні зміни клімату, посилені 

господарською діяльністю  людини,  почасти супроводжується різкими 

погодними аномаліями та значними перепадами температури повітря, від 

місяця до місяця, упродовж місяця, від доби до доби. Флуктації клімату, які 

посилюють його екстремальність, поки не несуть загрози для населення 

регіону. Проте вивчення динаміки та вияв тенденцій зміни температури повітря 

має важливе регіональне значення, тому тема дослідження є актуальною та має 

практичне значення для ведення міського господарства. Тому постає проблема 

вияву часової  динаміки температури повітря в межах міста як прояв 

глобального потепління. На основі аналізу вихідних даних  спостережень по 

метеостанції Луцьк виявлено зміни температури повітря за останні роки та  

відхилення  середніх показників від багаторічних. Серед основних 

характеристик термічного режиму є середня місячна температура повітря. В м. 

Луцьку найнижча середня місячна температура повітря відмічена в січні місяці 

1987 року і складає –14,50С [1].   Проте, в останні три роки спостерігаємо 

підвищення температури в січні місяці, а в лютому відмічається значна 

динаміка як позитивна так і негативна, що зумовлено взаємодією 
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циркуляційних та радіаційних умов. З лютого спостерігається поступове 

підвищення температури повітря, в березні середня температура повітря вища, 

ніж в лютому на 3,20С. В річному ході середньої місячної температури повітря 

найбільш інтенсивне підвищення спостерігається від березня до травня ( на 

12,20С), що зумовлено збільшенням кількості сонячної радіації. В подальшому 

підвищення температури повітря від травня до червня проходить поступово і 

складає 2,80С (табл.1). Максимум середньої місячної температури повітря 

припадає на липень (+18,40С), але в 2019, 2011, 2012 рр. цей показник був 

вищим від +200С. Від липня до серпня спостерігається повільний спад 

температури повітря (на 0,70С),  за аналізований період з 2010 по 2013рр 

серпень був значно теплішим. Значне зниження температури повітря 

спостерігається у вересні. В період від вересня до грудня температура повітря 

кожного місяця знижуються на 2,8 – 6,30С. В сучасних умовах значне 

підвищення температури  повітря відмічаємо в листопаді. В грудні 

середньомісячна температура повітря стає від'ємною (–2,20С), але в окремі роки 

утримується позитивна аномалія. Загалом, з березня по листопад середня 

місячна температура вища 00С. В травні та вересні завжди вища 100С, а в червні 

- серпні вища +150С.  

Таблиця 1 
Середня місячна температура повітря  в м. Луцьку, оС 

 

 

Місяць 

 

Середнє значення 
 

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

2013 

I -5,1 -8,6 -2,1 -3,2 -4,4 

II -4,0 -3,1 -5,1 -9,5 -1,1 

III 0,3 2,2 1,1 3,6 -2,3 

IV 7,5 9,4 9,9 9,7 8,9 

V 13,7 15,8 14,4 15,9 16,8 

VI 16,9 19,0 19,0 18,0 19,3 
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VII 18,4 22,0 20,2 21,9 19,3 

VIII 17,5 21,0 19,0 19,2 19,2 

IX 13,4 12,8 15,2 15,3 12,1 

X 7,9 5,4 7,3 8,6 10,1 

XI 2,5 6,6 2,3 5,0 6,1 

XII -2,2 -4,1 1,9 -5,4 0,5 

Рік 7.2 9,4 9,0 8,2 7,5 

Прояв  потепління підтверджують значення середньої річної температури 

повітря (табл.2).  Для території України  цей показник змінюється в межах від 

7оС до 9оС [3]. В м. Луцьку до середини 80-х років минулого століття річна 

температура повітря була досить стійкою з відхиленням не більше ±1оС. 

Найбільш холодними були 1956 та 1966 рр, з середньорічною температурою 

повітря нижчою від багаторічної на 1,5 оС. В ХХІ столітті всі  відхилення 

середньорічної температури повітря є позитивними, в 2010 році  відмічено  

максимальне зростання за весь період спостережень (+9,4 оС), що на +2,2 оС 

вище багаторічного. 

Таблиця 2 

Середня річна температура повітря в м. Луцьку, оС 
 

 

Роки 

 

 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

Середнє 

за вказаний 
період 

Багаторічне 

значення 

[ , с.40 ] 

Середня річна 
температура 
повітря, оС 

 

 

8,0 

 

 

9,2 

 

 

9,2 

 

 

8,6 

 

 

9,4 

 

 

9,0 

 

 

8,2 

 

 

7,5 

 

 

8,6 

 

 

7,2 

Відхилення від 
багатор. 

 

+0,8 

 

+2,0 

 

+2,0 

 

+1,4 

 

+2,2 

 

+1,8 

 

+1,0 

 

+0,3 

 

+1,4 

 

+1,4 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, за даними 

спостережень по МС Луцьк за останні роки спостерігаються значні  позитивні 

зміни середньої місячної та середньої річної температури повітря.  Слід 

розуміти, що в умовах  прояву кліматичних змін важливо адаптуватися до 

нових умов природного середовища, тому отримані результати дослідження 

мають цінне практичне значення для всіх видів господарської діяльності в 

межах міста та регіону загалом. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ СВІТУ 

Удод Л.В. , аспірантка геолого-географічного 
 факультету Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара    ludaudod@mail.ru 

Будь-які заповідні території розташовуються не рівномірно в межах держав 

та материків. Не можна говорити про більшу привабливість якого-небудь 

регіону чи екосистеми.  

Метою даного дослідження було співвідношення одного з 

найпопулярніших видів заповідних територій (національних парків, НП) із 

картою природних зон світу, основними формами рельєфу та біомами, щоб 

виявити, які саме природні комплекси є більш заповіданими даним типом 

охоронних земель. 

Спочатку розглянемо розміщення НП щодо природних зон. Інформація 

представляє 2250 парки. Із них найбільша кількість розташована в областях 

висотної поясності – 513 або 24 %. Дещо менші частки НП приходяться на зони 

перемінно-вологих лісів (19 %) та саван і рідколісся (16 %). Найменша кількість 
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парків знаходиться у зонах лісотундри, тундри та арктичних пустель (менше 1 

% кожен). 

Щодо орографічної складової, то більшість НП охороняють гірські 

ландшафти (1143 проти 951). Якщо ж розглянути більш детальніше, то 

найбільша кількість парків має у своєму складі гори середньої висоти (500 – 

2000 м) – 671 НП (рис. 1.1). Значно менше парків розташовані на низинах (519) 

та височинах (432). Найменша кількість парків включає в себе високогірські 

(282) та плосковершинні (190) масиви. Варто відмітити, що 104 НП 

характеризуються різкими перепадами висот, розміщуються головним чином на 

схилах гірських масивів, а тому віднесені до передгірських.  

 Земноводний варіант ландшафтної сфери передбачає врахування водойм, 

водотоків та морів, що входять до складу національних парків. В аналізі 

враховані лише озерні, літоральні та мілководні класи ландшафтів. Річкові не 

бралися до уваги, так як присутні майже в усіх парках, і до того ж інформація на 

їх рахунок практично відсутня. Із перелічених класів у НП переважають озерні. 

Ці водойми присутні у 308 парках. Далі йдуть літоральні (258) та мілководні 

(132) класи.  
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Рис.1.1. Основні форми рельєфу в національних парках світу [складено 

автором за 1;2;3] 

 Льодовиковий варіант ландшафтної сфери представлений у національних 

парках найменше. Можливо це пояснюється відсутністю значного впливу на ці 

системи. Особливо це стосується покривних льодовиків, котрі охороняються 6-
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ма із врахованих парків. Розташовані ці НП в Аргентині, Канаді та найбільший 

із них – у Гренландії. Гірські льодовики присутні в 110 національних парках. 

 Так як не рівномірно розміщуються національні парки відносно форм 

рельєфу, так і стосовно основних біомів суші спостерігаються відмінності.  

 Найбільша частка національних парків охороняє лісові масиви – 16,1 % 

(маються на увазі ліси будь-якого типу для яких більш детальна інформація 

відсутня). Друге місце посідають тропічні ліси – 14,1 % (рис. 1.2). Вони 

включають лісові масиви тропічних островів, узбережжя і розташовані не лише 

у зоні тропіків, а й у субекваторіальних широтах. Таких розподіл лідерів 

свідчить про те, що найбільш привабливими для відпочинку туристів є саме 

подібні біоми. Вони дають можливість не лише оздоровитися та набратися сил, 

а милуватися прекрасними пейзажами навколо. Крім того наявність великої 

кількості заповідних територій з подібними екосистемами зумовить збереження 

лісів, що поступово вирубуються.  
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Рис. 1.2 . Частка (%) національних парків світу, у яких охороняються 

 відповідні біоми [складено автором за 1;2;4] 

 Менше 1 % у складі НП займають наступні біоми: пустельні (0,9 %), 

лісостепові та лісотундра (по 0,7 %), тундра (0,6 %), арктичні пустелі та тайга 
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(по 0,3 %). Це пояснюється в першу чергу неможливістю на сьогоднішній день 

освоїти дані системи, а тому істотної загрози для них поки що немає. 

Виключення складає лісостеп, котрий знаходиться у зоні інтенсивного освоєння.  

 Таким чином охорона природи у національних парках підпорядковується 

не лише їх загрозливому становищу, а й, в першу чергу, привабливістю для 

туристів.  
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ТВОРЦІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

 ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК  
Федоренко Ю.Ю., аспірант кафедри теорії 
та методики навчання природничо-
географічих дисциплін 
Інститут природничо-географічної освіти 
та екології  Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
e-mail: Yuli4ka1990@gmail.com 

      Становлення системи географічної освіти в Україні вимагає реалізації 

нових підходів до навчання та виховання в школі, оскільки на сучасному етапі 

розвитку суспільства і педагогічної думки підвищуються вимоги до рівня 

інтелектуального розвитку учнів. Сьогодні, як зазначається у Державній 

національній програмі «Освіта» України ХХІ століття, виникла потреба  

«відродження і   розбудова   національної  системи  освіти  як  найважливішої  

ланки  виховання  свідомих   громадян   держави, формування освіченої, творчої 

особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, забезпечення   

пріоритетності розвитку людини» [3]. Отже, виховання творчої особистості є 
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головним завданням української школи. У зв’язку з цим перед педагогами та 

науковцями постало завдання що  полягає  в  утвердженні  людини  як найвищої 

соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей  та  задоволенні 

різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських  

надбань та удосконалення організації шкільного навчально-виховного процесу 

та з географії зокрема. 

     Об’єкт дослідження: навчальний процес з географії в основній школі. 

     Предмет дослідження: творчі завдання у навчальному процесі з 

географії. 

     Мета дослідження полягає в теоретичному аналізі використання творчих 

завдань  як засобу формування пізнавальних умінь у процесі навчання географії 

в основній школі. 

     Відповідно до мети визначено основні задачі: 

 Проаналізувати предметно-наукові та навчально-методичні літературні 

джерела з проблем дослідження та з’ясувати стан  використання та впливу 

творчих завдань на формування пізнавальних умінь учнів основної школи у 

педагогічній теорії та основній школі. 

 Розглянути дефініції ключових понять дослідження. 

 Визначити дидактичні умови реалізації процесу використання творчих 

завдань як засобу формування пізнавальних умінь учнів під час вивчення 

фізичної географії. 

В даний час вагоме значення набуває процес формування особистості, яка 

спроможна реалізувати свій природний потенціал, вміння саморозвитку та 

конкурентоспроможності. Використання творчих завдань у загальноосвітній 

школі є одним із способів формування такої всебічно розвиненої особистості. 

Адже, творче завдання - це взаємозв’язок пізнавального та розумового завдань. 

Його рішення вимагає від учня «застосовування раніше засвоєних знань та 

умінь у новій ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову їх на основі 

способу рішення, бачення нової проблеми в традиційній ситуації, бачення 

структури і нової функції об’єкта» [1].  
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Теорія та методика використання творчих завдань у процесі становлення 

особистості учнів розроблялась у працях відомих учених: Г.С. Альтшуллер, В.В. 

Давидова, А.Ф. Єсаулова, О.М. Леонтьєва, С. Д. Максименка, В.О.Моляко, З. І. 

Слепко, О.М.Топузова. 

Проблема структурно-психологічної характеристики людини як суб'єкта 

творчої діяльності, психологічні особливості розвитку відображені в роботах 

К.А. Абульханової-Славської,  Л.І. Божович, Л. М. Попова, В. А. Петровського 

та ін. 

     Аналіз психолого-педагогічних досліджень Н.А.Менчинскої, 

І.І.Резвіцкого, Д.Б. Ельконіна та ін. показав, що для учнів актуальним є  

прагнення до самореалізації, до творчого самовираження, що дає підставу 

вважати творчі завдання засобом розвитку пізнавальних умінь у процесі 

навчання учнів, одним із способів становлення особистості, яка в майбутньому 

зможе знайти своє місце у житті, досягти успіху та самореалізуватись [4]. 

     Творчі завдання та їх розробка є одним із шляхів підвищення 

продуктивності навчально-виховного процесу в школі. Творчі завдання 

розглядаються як ефективний засіб розвитку пізнавальних умінь і творчої 

активності, креативності особистості зустрічається в дослідженнях 

В.І.Андрєєва, В.І. Загвязинского, І. Я. Лернера, І. І. Малкіна, А. М. Матюшкина, 

Н.А. Менчинской, П. І. Пидкасистого, Н. А. Половнікова, В. Є. Столина, 

А.І.Умана, А.В.Хуторського.  

     Виходячи з проведеного аналізу, можна стверджувати, що спеціального 

дослідження, у вітчизняній методиці географії присвяченого вивченню процесу 

розвитку учнів основної школи засобами творчих завдань не проводилося. 

     Як бачимо тема дослідження актуальна але розроблена недостатньо.  

      Проаналізувавши ряд концептуальних підходів до трактування терміну 

«творчі завдання» можна зробити узагальнення, що це  визначений, для 

виконання обсяг розумової та пізнавальної діяльності, який передбачає 

використання знань, умінь, навичок у новій ситуації що були отримані у процесі 

навчання. 
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     Отже, особливу роль у вирішення проблеми активізації продуктивної 

розумової діяльності учнів набувають дослідження творчості, а саме 

використання творчих завдань, метою яких є розробка методів, що дозволяють 

підвищити ефективність творчої діяльності у процесі навчання географії в 

основній школі. Тому для переходу до усвідомленого володіння розумовими 

прийомами та операціями потрібно змінити методику викладання та 

організувати навчальний процес на основі більш широкого застосування методів 

стимулювання розумової діяльності за рахунок використання творчий завдань в 

процесі навчання учнів основної школи. А саме методи активізації розумової 

діяльності - це спеціальні практичні психолого-педагогічні прийоми, спрямовані 

на підвищення ефективності протікання процесу навчання, його продуктивності 

в процесі розвитку пізнавальних умінь. Розробка методу обумовлена тим чи 

іншим теоретичним підходом до розуміння продуктивної природи мислення, 

його механізмів [2]. 

     Аналіз навчальних програм з географії показав, що використання 

творчих завдань, як засобу розвитку пізнавальних умінь, на уроках закладене у 

змісті державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Уміння 

дуже важливі для навчальної діяльності, вони є інструментом дії, що 

формуються і розвиваються в діяльності.  

     Тому, ефективність формування пізнавальних умінь учнів можливе за 

умов використання творчих завдань у процесі навчання, мотивації до фізичної 

географії, свідомого бажання вчитись, активної самостійної діяльності учнів. 
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ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАЛИХ РІЧОК БАСЕЙНУ 
ПІВДЕННОГО БУГУ 

Хаєцький Г. С., к. геогр. н.,  
доцент кафедри географії Вінницький 
державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського  
gs_khaetsky@ukr.net 

Малі річки – найбільш важливі в географічному відношенні і, в той же час, 

одні з найбільш вразливих компонентів в екологічному відношенні ландшафтів. 

Під впливом все зростаючого антропогенного навантаження багато малих річок 

безповоротно зникають, що призводить до деградації ландшафтів.  

Басейн Південного Бугу охоплює 10,6% території України, до якого 

належить 6638 малих річок загальною довжиною 20,1 тис. км, пересічна густота 

річкової мережі – 0,35 км/км2.За критерієм, в основу якого покладено площу 

водозбору, до категорії «мала річка» віднесені водотоки з площею басейнів не 

більше 2000 км2 за умови, що річка розташована в одній фізико-географічній 

зоні з властивим для неї гідрологічним режимом. За критерієм, що базується на 

довжині водотоку, до малих належать річки, довжина яких не перевищує 100 

км[2].  

Малі річки відіграють важливу роль в загальному водному балансі басейну 

Південного Бугу, що необхідно завжди враховувати під час проектування та 

будівництва ставків і водосховищ.   

Сьогодні для річок басейну Південного Бугу характерні ті ж екологічні 

проблеми, що й для всіх малих річок України. Їх можна звести до двох 

основних: збереження водності і чистоти річок та їхніх басейнів. 

Проблемависнаження водних ресурсів малих річок, що пов’язана з прямим 

(зростання водопостачання) так і з опосередкованим впливом на них людини. 

Вирубування лісів на водозборах і в долинах річок, розорювання заплав, 

осушування боліт, розробка кар’єрів, урбанізація – все це несприятливо впливає 
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не тільки на гідрологічний, гідрохімічний і гідробіологічний режими річок, але 

й на їхню водність.  

Вивчення і вирішення проблеми збереження водних ресурсів малих річок 

від виснаження ускладнюється тим, що поряд з промисловими і комунальними 

стоками, які можна порівняно легко контролювати, існує ще один вид 

забруднень – неорганізовані стічні води. Сюди можна віднести дощові, талі, 

поливні води з міських населених пунктів. В сільській місцевості річки 

забруднюються водами тваринницьких ферм і сільськогосподарських полів, які 

містять добрива і отрутохімікати. Для боротьби з такими забрудненнями ще до 

цього часу не розроблені дієві заходи.  

Перш ніж підготувати якісь конкретні природоохоронні заходи по захисту 

малих річок, потрібно оцінити їхній екологічний стан, виявити причинно-

наслідкові зв'язки, які призвели до стану часткової або повної деградації. 

Відповідь на це запитання допоможуть дати детальні комплексні дослідження 

всього річкового басейну. У зв'язку з недостатньою вивченістю малих річок 

басейну Південного Бугу єдиним плідним напрямом вивчення має бути 

комплексне еколого-географічне дослідження. В результаті таких досліджень є 

можливість отримати достатньо надійні характеристики, які необхідні для 

обґрунтування гідрологічних, гідробіологічних і гідрохімічних режимів малих 

річок та їх водності. Матеріали  комплексних досліджень дозволяють виявити 

усі складні механізми взаємозв'язків усередині ландшафтно-гідрологічних 

систем, а також взаємозв'язки з прилеглими природно-територіальними 

комплексами і причинидеградації малих річок під впливом зростаючого 

антропогенного впливу. 

Основні завдання еколого-географічних досліджень малих річок басейну 

Південного Бугу можна сформулювати таким чином: 

- Вивчення ландшафтних та ландшафтно-гідрологічних систем в басейнах 

малих річок та оцінка природних чинників формування водних ресурсів басейну 

(формування стоку і його режиму). Такими чинниками є літологія, орографія, 
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клімат і грунтово-рослинний покрив. Необхідні також вивчення та оцінка їх ролі 

як природних обмежувачів формування водних ресурсів. 

- Вивчення та оцінка природних механізмів, що обмежують можливості 

самоочищення атмосфери та гідросфери. Наприклад, розташування території в 

межах впливу забрудненого повітря міських територій,що  сприяє попаданню 

забруднень з атмосфери в річкову воду, ґрунт, а взимку – в сніговий покрив. 

Дощові і талі води з поверхні ґрунтів виносять забруднення в русла річок, де 

вони і накопичуються. 

- Виявлення в басейні природних індикаторів, що реагують на чистоту 

атмосфери і водного середовища, а також на зміну водності басейну. До них 

відносяться деякі види наземних і водних рослин, лишайники. Останні ростуть 

тільки там, де повітря чисте. Синьо-зелені водорості стають численними в тих 

місцях, де в річку потрапляють води, багаті азотом, фосфором, вуглецем. Поява 

на луках осоки свідчить про розвиток процесу заболочування території. 

- Виявлення в басейні і вивчення біофільтрів (природних механізмів 

самоочищення атмосфери і водного середовища). До них належать зелені 

рослини і деякі види мікроорганізмів. Наприклад, коріння вільхи і верби 

поглинають з річкової води нітрати; комиш і очерет очищають воду від фенолів 

і солей важких металів. Але одним з найбільш активних поглиначів шкідливих 

речовин є бактерії, цвілеві і дріжджові гриби. 

- Вивчення гідрологічних та гідрохімічних характеристик малої річки, 

особливостей і рівня антропогенного навантаження. Організація стаціонарних 

(ключових) і маршрутних інструментальних спостережень [1]. 

 У зв’язку з вразливістю малих річок, слід застосовувати принцип 

абсолютної охорони, тобто повністю або хоча б значно захистити ці річки від 

господарського використання, щоб не допустити відчутного зниження водності, 

забруднення основної водної артерії території.  
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
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Черненко (Копієвська ) Т.М., викладач кафедри 
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державний педагогічний  університету  
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Високе техногенне навантаження на ландшафти досліджуваної території 

визначають велике значення їх всебічного дослідження. Важливим напрямком 

цих досліджень є вивчення динаміки фізико-географічних та антропогенних 

процесів природних територіальних комплексів, їх просторової диференціації 

та еволюції під впливом природних і антропогенних чинників.  

Аналіз тенденцій та масштабів зміни стану ландшафтів Придніпровської 

височини в межах якої знаходиться частина Черкаської області, вивчення зміни 

лісистості, розораності, еродованості ґрунтового покриву, селитебної, 

транспортної та меліоративної освоєності території, гідрокліматичної 

інформації дають можливість виділити природні та антропогенні причини 

погіршення їх екологічного стану. І хоча вплив факторів  цих двох груп у 

кінцевому результаті призводить до одних і тих же наслідків, ефект кожного з 

них істотно відрізняється. Так, зміна клімату, режим неотектонічних рухів, інші 

глобальні явища діють на ландшафти опосередковано,тоді як сила 

антропогенної дії вагоміша впливу природних факторів. 

Серед природних факторів виділяються, по-перше, переважно висхідні 

неотектонічні рухи, про це свідчить невелика товщина осадових відкладів , а 

отже тенденція Українського щита до підняття протягом всієї геологічної 

історії. В умовах інтенсивного розвитку сучасних ерозійних процесів, внаслідок 

наявності неогенових та антропогенових відкладів, що легко розмиваються 

великими відносними висотами, значними сумами річних опадів (480-560 мм), 

частими зливами, висхідні рухи виступають фактором зниження рівня 
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ґрунтових вод і зменшення їх ролі у живленні поверхневих водотоків, а як 

наслідок, зміни об'єму стоку, пересихання рік, скорочення довжини постійних 

водотоків. Свідченням є велика кількість пересохлих джерел біля підніж схилів 

і у верхів'ях малих рік. Підвищення за останні 100 років середньої температури 

повітря на 0,49 град. С обумовило збільшення випаровування на 50 мм/рік, 

особливо з поверхні ставків і мілководних водосховищ, зміну співвідношення 

рідких і твердих опадів, інші несприятливі гідро- і метеоекологічні наслідки. 

Несприятливе для життя рік, режиму їх стоку поєднання маловодних, 

засушливих сезонів і років, що виступає причиною глибокого пониження 

дзеркала підземних вод, переривання їх зв'язку з ґрунтовими водами та 

атмосферними опадами. Воно відобразилося на водності, транспортуючій 

здатності і стійкості рік до антропогенних впливів.  

Значення для оцінки екологічних наслідків антропогенних факторів 

мають властивості самих геосистем, і ті їх характеристики, які визначають 

умови міграції та концентрації техногенних елементів (положення 

ландшафтного комплексу в геохімічному ряду спряження, водної міграції, 

кислотність, гумусність, механічний склад ґрунтів). Техногенні елементи 

інфільтруються на глибину при цьому зростає небезпека забруднення 

ґрунтових вод (найбільш ймовірні області накопичення плютантів – річкові 

заплави, давні долини, балки). 

Антропогенний вплив на ландшафти Черкащини пов’язаний з роботою 

автотранспорту, ТЕЦ, заводів будматеріалів, підприємств хімічної та 

машинобудівної промисловості. Тут найчастіше фіксуються викиди зі 

збільшеною ГДК оксидів С, N, S.  

Забруднення атмосферного повітря Черкащини відбувається за рахунок 

промислових підприємств i автомобільного транспорту. За останні роки 

спостерігається зменшення загального обсягу викидів шкідливих речовин в 

атмосферу, але це відбувається в основному за рахунок скорочення 

промислового виробництва у більшості галузей, а також iз зменшенням 

перевезень вантажів та пасажирів територією області. Основними 
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забруднювачами повітря є підприємства хімічної та цукрової промисловості, а 

також енергетики. Найбільша кількість забруднюючих речовин викидається 

підприємствами міста Черкаси (майже половина), Тальнівського, 

Золотоніського, Христинівського районів, а від автотранспорту — у містах 

Черкаси (1/5) та Умані, Драбівському, Жашківському, Золотоніському районах. 

Забруднення підземних вод у Черкаській області в основному 

відбувається промисловими та сільськогосподарськими підприємствами, 

комунальним господарством. Підземні води забруднюються iз-зa проникнення 

виробничих стічних вод при подачі їх в каналізаційну мережу, а також шляхом 

просочування з накопичувачів   при   фільтрації   стічних   вод  та   iз   

необлаштованих складів солей та мінеральних добрив. Найбільш забруднені 

підземні води у Золотоніському, Кам'янському районах та у Черкасах.  

Міжнародні і національні концепції із збереження ландшафтного і 

біологічного різноманіття, розбудови і розвитку екомереж важливу увагу 

зосереджують на гідроекологічних об’єктах, роль яких у функціонуванні 

природних геосистем є визначальною. Їх роль і значимість визначається 

функціональною приналежністю, яку вони виконують у природному комплексі. 

Показники якісного складу вод є визначальними при оцінці екологічної 

ситуації – природні води активно реагують на прямі і побічні техногенні 

впливи та виступають провідниками на інші компоненти ландшафту. 

Головними інгредієнтами забруднення поверхневих вод є біогенні речовини, 

отрутохімікати, солі важких металів. Особлива занепокоєність викликає 

забрудненість малих річок, оскільки вони мають низький потенціал 

самоочищення.                    

На території Черкаської області частково формується стік басейну Дніпра 

та Південного Бугу. Тому особливо гострою є проблема припинення скиду 

неочищених та недостатню очищених стічних вод. Останніми роками в 

питаннях екологічного стану водних екосистем значні зміни у бік покращення 

не відбуваються. Вирішити цю проблему можна лише будівництвом очисних 

споруд та систем зворотнього водопостачання. Зношеність водопровідних і 
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каналізаційних мереж у містах Черкаси, Корсунь-Шевченківський, Ватутіне та 

Звенигородка призводить до поривів та аварій на мережах, до забруднення 

довкілля та перевитрат води. Поверхневі води забруднюються внаслідок 

неефективної роботи очисних споруд житлово-комунального господарства в 

Умані, Христинівці, Чигирині, Чорнобаї, Ватутіному, Смілі, Тальному. 

Головними джерелами забруднення водних об'єктів є також цукрові заводи 

області та ВАТ «Черкаське хімволокно». Найбільш забрудненою в області  є  

р.Шполка. 

У зв'язку з екстенсивним веденням сільського господарства 

поширюються негативні процеси деградації ґрунтів (зменшення вмісту гумусу, 

закислення), а також ерозія земель. В області в період 50—60 poків було 

необґрунтовано розорано понад 20 тис. га малопродуктивних i схилових 

земель. Розораність сільськогосподарських угідь досягла 70%, що порушило 

екологічно допустиме співвідношення площ pиллі та розпушування ґрунту. 

Неправильний напрямок обробітку, знищення лісової та трав'яної рослинності 

на крутосхилах, неправильне розміщення доріг та інших лінійних об’єктів на 

місцевості сприяють інтенсивному розвиткові ерозійних процесів. Тільки за 

останні 30 років кількість еродованих орних земель в області збільшилась 

майже на 80 тис. га i складає понад 360 тис. га. Основним чинником 

забруднення ґрунтів є хімізація сільського господарства. В області майже 

припинено створення захисних лісонасаджень (протиерозійних, вздовж шляхів 

i залізниць). На низькому piвнi ведуться роботи по господарюванню в лісах, на 

даних у користування колективним сіьгосппідриємствам, де зосереджено 30% 

лісового фонду.  

Важлива проблема в області пов'язана з відсутністю територіального 

полігону для захоронення промислових відходів. Ще з 80- х років в області не 

вирішується питання утилізації (знешкодження) невідомих, заборонених та 

непридатних засобів захисту рослин, яких нагромаджено близько 1000 тонн. 

Існує проблема, пов'язана із захороненням та утилізацією твердих побутових 

відходів міста Черкаси.  
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Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище 

протягом багатьох десятиріч обумовило значну техногенну ураженість 

ландшафтів Черкаської області та потребує створення системи моніторингу і 

управління природокористуванням за участю місцевих громад. 

Заходи які необхідно запровадити для оптимізації природокористування: 

витоки під охорону як гідрологічні пам’ятки природи, відвести водоохоронні 

зони, змінити структуру с/г угідь за рахунок часткового залуження та 

заліснення малопродуктивних прируслових орних земель, ввести часткові 

обмеження на використання поблизу русла мінеральних добрив і хімічних 

засобів захисту рослин,завершити будівництво очисних споруд.  

Список використаних джерел: 

1. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних 

навантажень – К.: Лікей. 1995. – 235 с. 

2. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз – 

Львів: Інститут українознавства. 1997. – 440 с. 

3. Черкаська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. – 

К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2002. – 20 с. 
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Подільські полісся – азональні ландшафтні комплекси лісополя 

Правобережної України. У їх структурі виокремлюються чотири ділянки: 

Летичівське, Прибузьке, Десенське та Присобське полісся (рис. 1). 
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Летичівське Полісся  територіально відповідає Летичівській низовині, 

унікальна природа якої давно та детально досліджена й описана [1].  

 

Прибузьке і Деснянське Полісся, зливаючись, утворюють один масив. Це 

добре відомий район між селами Коло-Михайлівкою-Сосонкою-Медвідкою і 

далі вверх за течією Південного Бугу до села Іванова, а по Десенці  від села 

Сиваківці до міста Турбів.  

Присобське полісся займає центральну частину долини лівої притоки 

Південного Бугу річки Соб. У порівняні з Прибузьким і Десенським поліссями, 

його ландшафтна структура не така різноманітна. Ландшафтна структура 

Собського полісся детально представлена на картосхемах в працях В.М. Чехнія 

[3]. 

Виокремленність та азональність Подільських полісь зумовлюють більш 

активний розвиток тут різноманітних процесів, серед яких особливої уваги 

заслуговують осередкові, зокрема й мікроосередкові, процеси, що розвиваються 

під впливом господарської діяльності людей. Г.І. Денисик зазначає, що: 

«глобальні зміни природного середовища є сукупним результатом дії процесів 

різних масштабів. Серед них: геологічні катастрофи, кризи й 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. До числа останніх відносяться й 

мікроосередкові ландшафтні та екологічні кризи й катастрофи, глобальна роль 
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котрих здебільшого недооцінюється, або й не враховується зовсім» [2 с. 93]. 

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. 

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 використанні як індикатори поки-що прихованих трендів. 

Мається на увазі, що одним з важливих завдань такого дослідження є 

використання прояву негативних явиш і процесів на початку їх зародження, а в 

становлення різноманіття мікроосердкових процесів є одним із важливих 

методологічних підходів систематизації накопичених знань, про сучасні 

ландшафти. 

Польові дослідження у межах Подільських полісь 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 в Подільських 

поліссях займають лише на 7,5-8 % території. Переважають натурально-

антропогенні, коли людина дає початковий імпульс (поштових,збудження), а в 

подальшому процеси розвиваються або просто проходять як у натуральних 

умовах. Натурально-антропогенні процеси характерні для ландшафтно-

технічних систем: покинутих ділянок доріг, дамб на річках, аеродромів, 

меліоративних систем тощо [1]. 
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До антропогенних віднесені процеси, розвиток яких контролюється або 

підтримуються 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 навколишнього 

середовища. 

У процесі раціонального використання ландшафтів Подільських полісь 

особливу увагу необхідно звертати  на їх підвищену ранимість. Розглянемо це 

на прикладі формування одного з характерних тут ландшафтних комплексів – 

западин. 

Западини формуються на вирівняних  піщаних або супіщаних поверхнях 

Лісостепових полісь в результаті дії якого-небудь антропогенного чинника – 

поштовху. В процесі діяльності людина бажано чи небажано формує на 

поверхні неглибоке пониження. Це може бути невелика за розмірами вм’ятина 

від колеса автомобіля, або тривалого тиску на піщану поверхню важкого 

предмету, ділянка знятої дернини або ґрунту, де поступово накопичуються талі 

і дощові води. У подальшому, як і при формуванні натуральних западин, 

починає діяти один із універсальних процесів – суфозійний виніс хімічно 

розчинених і зважених частинок, що застоювалися на поверхні, а потім 

дощовими і сніговими водами були винесені вниз. На пониженні (1.0х1.0 м), що 

залишилося після зняття дернини на випасі, в околицях села Медвідки 

Вінницької області (Прибузьке Полісся) упродовж п’яти наступних років 

сформувалась задернована западина з вологим днищем глибиною до 0,7м, 

діаметром 3.5-4.0м. Цю западину частково засипали піском і супіском, але вона 

продовжує розвиватися. Антропогенний поштовх продовжує діяти, але уже у 

вигляді природних процесів, які він стимулював [4]. 

Висновок. Дослідження мікроосередків та процесів, що ними зумовлені у 

межах Подільських полісь є перспективними. Вони показують особливості 
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сучасного розвитку ландшафтних комплексів і мають своєрідне індикаторне 

значення. Детальні дослідження мікроосередкових процесів у межах 

Подільських полісь дасть можливість реально оцінити й розробити 

перспективні плани їх відродження у майбутньому.  
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

НА КРИВОРІЖЖІ 
Швець Ю.С., студентка 4 курсу географічного 
факультету Криворізький педагогічний інститут 
при Криворізькому національному університеті 
Герасимчук О.О.,  вчитель біології та географії 
Красінської ЗОШ shvets.yuliya.94@mail.ru 

На даний час одним з перспективних видів туризму є сільський зелений 

туризм. Він передбачає розвиток туристичних маршрутів у сільській місцевості. 

Сільський зелений туризм переважно відпочинковий та пізнавальний, його 

базою є природні рекреаційні ресурси, історичні та культурні пам’ятки. 

Тематика і види екскурсій,які можна проводити в сільській місцевості дуже 

різноманітні. Одні з найпоширеніших видів екскурсійної діяльності в сільській 

місцевості це краєзнавчі. Ці екскурсії охоплюють як природу, так і історію, 

етнографію, архітектуру місцевості. 

Головне завдання роботи полягає у виявлені та згрупуванні туристичних 

об’єктів перспективних для розвитку сільського зеленого туризму на території 

Криворіжжя. 



 

 

 

352 

Криворіжжя має значну кількість туристичних об’єктів для промислового 

туризму. Однак  ми повинні зазначити, що на цій території є досить 

перспективна база для розвитку сільського зеленого туризму і навіть можна 

виділити три можливих центри розвитку зеленого сільського туризму. Базовими 

селами для них повинні стати Орджонікідзе, Недайвода (обидва – Криворізький 

р-н) та Шестерня (Широківський р-н). 

Осередок із центром в с. Орджонікідзе орієнтований на наступні маршрути: 

- Меморіальний комплекс «Могила Баба» - включає в себе скіфський курган 

висотою 9 метрів схили якого були пориті окопами під час війни, на ньому 

встановлено гармату «ЗІС-3» в пам’ять про запеклі бої, що точились в даній 

місцевості у роки ВВВ. Крім того, поруч з курганом проходив Кизикирменський 

шлях. 

- Колишня німецька колонія Грінфільд (зараз с. Зелене Поле). Маршрут 

включає в себе відвідування німецької кірхи (збудована в 1909 р.), заводу 

реманентного обладнання (1888 р.) та цвинтаря із могилою І.І. Фрезе. Крім того, 

екскурсія має включати розповідь про трагічні сторінки історії села – розстріл 

більшої частини німецьких колоністів у 30-х рр. ХХ ст. (можливе відвідування 

братської могили).  

- Парк «Веселі Терни». На даному етапі передбачається відвідування парку, 

збудованого поміщиком Харіним у кінці ХІХ ст. на місці заплавного лісу, з 

якого і до сьогодні збереглися дуби, що мають обхват стовбура більше, ніж 5,5 

м. Надалі екскурсія передбачає відвідування колишнього маєтку Харіна, в якому 

збереглися водяний млин, електростанція, маєток управляючого, та стайні з 

манежем, що мають більш ніж сторічну історію. 

Другий осередок розвитку зеленого туризму із центром в с. Недайвода 

повинен орієнтуватись на наступні природні та історико-культурні об’єкти: 

- Святилище епохи бронзи – один з найбільших сакральних комплексів, 

розкопаних в Україні (розкопки тривають і досі). Археологами розкопані сім 

поховань та найбільша з найдених в Україні жертовна стела (висотою близько 5 

метрів). В комплекс окрім стели входить величезна гранітна глиба, що могла 
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служити в якості жертовного каменю, поховання хлопчика, яке було позначене 

камінням різних порід викладених у формі змії. 

- Популяція червонокнижного виду сну чорніючого. Поряд із святилищем 

знаходиться найбільша в Україні популяція сну чорніючого, яка включає в себе 

сотні тисяч, а можливо і мільйони рослин цього рідкісного виду. Дана ділянка 

може скласти повноцінну конкуренцію славнозвісній Долині Нарцисів. 

- Річка Інгулець в даній місцевості є одним з найпопулярніших місць для 

рибної ловлі на Криворіжжі. Крім рибної ловлі високою є естетична цінність 

даної ділянки річки за рахунок її високих скелястих берегів. 

- Могила Сави Самодриги (1783 року). Найвизначніша  пам'ятка козацької 

доби, яка знаходиться в околицях села Іскрівки 

- Цілюще джерело священомученика Миколи Іскрівського та джерело 

святої великомучениці Параскеви П’ятниці. На сьогоднішній день ці об’єкти 

вже є місцем масового паломництва. 

- Місця кровопролитних боїв часів ВВВ. Район Недайводи став дуже 

важливим плацдармом у боях за визволення Криворіжжя у 1944 році. За 

оцінками науковців тут при спробах форсувати Інгулець загинуло близько 15000 

радянських бійців. На сьогоднішній день збереглись окопи на березі річки, 

земля в багатьох місцях фактично всипана гільзами. Регулярно виявляються 

рештки бійців та боєприпаси. Логічним була б побудова на даному місці 

меморіального комплексу. 

- Храм Божий Святителя Миколая Чудотворця, побудований в 1897році у с. 

Лозуватка. 

Центром третього осередку зеленого туризму на Криворіжжі, на нашу 

думку, має бути с. Шестерня. Значний туристичний потенціал даної місцевості 

зумовлюють наступні об’єкти: 

- Будинок В.Титова. Перспективна ідея створення центру туризму в 

народному стилі, що розміщуватиметься в будівлі «шляхового палацу» (1885-

1887рр.), за переказами в ньому зупинялася Катерина ІІ під час своєї подорожі. 
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Він  виконуватиме функцію музею та гостинного двору для туристів-

мандрівників. 

- Балка Кобильна – основа перспективного регіонального ландшафтного 

парку «Балка Кобильна». Включає в себе ділянки унікальної степової та штучно 

насадженої деревної рослинності, де збереглись рідкісні види рослин 

(цимбохазма дніпровська, горицвіт весняний та волзький, ковила українська, 

тюльпан дібровний та багато інших) та тварин (канюк степовий, ходуличник, 

кабан, косуля європейська). Цікавими є прояви поверхневого карсту у 

понтійських вапняках та печера Кобильна (хоча організація повноцінних 

екскурсій в печеру є неможливою через високу загрозу її повторного 

обвалення). 

- Старовинні цвинтарі с. Шестерня. У селі знаходяться 3 цвинтарі, що 

мають дореволюційні поховання: один військовий (козацький) та два для 

цивільного населення. Крести на могилах виготовлені із місцевих вапняків. 

- Церква в с. Андріївка побудована в 1792 році, відродження церкви 

почалося з 1990 року. У 1993році отримала статус Свято – Успенського храму 

Київського патріархату. 

Розвиток та вивчення туристичних об’єктів в Україні сьогодні знаходиться 

на первинних щаблях, тому саме формування найбільш повної бази для його 

функціонування є дуже актуальною задачею. Використовувати об’єкти, які нами 

були досліджені, можливо при формуванні сучасної системи  інформаційного 

забезпечення туристичних ресурсів Криворіжжя; створення екскурсійних 

маршрутів з метою  підготовки наукових та пошукових досліджень в інтересах, 

міста, області, держави; розвиток співпраці в рамках туристсько-краєзнавчої  

діяльності із закладами освіти міста та району,  регіонами України. 

Хотілося б відмітити, що включення об’єктів, які ми дослідили,  у сферу 

зеленого туризму може надати їм своєрідне нове життя – тобто по-перше 

вирішити проблему зацікавлення туристів, по-друге надати певну цікаву 

інформацію для відвідувачів, і третє – головне – допомогти зберегти унікальні 
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історичні, археологічні, природні пам’ятки в недоторканому вигляді для 

прийдешніх поколінь. 

 

ПРОФЕСОР ГРИГОРІЙ ВЕЛИЧКО – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ГЕОГРАФ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Шевчук С.М., к.геогр.н., доцент 
Полтавський національний педагогічний 
 університет імені В.Г. Короленка 
S_Sevchuk@online.ua 

Величко Григорій Іванович (1863 – 1932? рр.) – доктор географії, професор, 

дійсний науковий співробітник, завідувач відділу біогеографії Українського 

науково-дослідного інституту географії та картографії, дійсний член НТШ. 

Народився Г. Величко 21 жовтня 1863 р. в містечку Миколаєві Жидачівського 

повіту в Галичині, де закінчив чотири класи початкової школи, а опісля вчився в 

єдиній на той час українській гімназії у Львові, яку й закінчив у 1883 р., 

отримавши атестат зрілості. 

В 1883 – 1889 н.р. навчався у Львівському університеті. Перші три роки на 

теологічному факультеті, а потім  перевівся на філософський факультет де 

досить ґрунтовно вивчав українську історію, німецьку мову, а головно 

географію. Одержавши абсолюторій про закінчення філософського факультету 

Львівського університету Г. Величко продовжив вивчення географії в 1889 – 

1890 рр. у Віденському університеті під керівництвом професорів Е. Зюсса і А. 

Пенка, в 1890 – 1891 рр. навчався у Паризькому університеті, де отримав 

свідоцтво про закінчення вищих студій, а вже у 1891 – 1892 рр. продовжив 

займатися географічними студіями в Петербурзькому університеті під 

керівництвом професора А. Воєйкова, де брав участь в редакційному комітеті 

Енциклопедичного словника Ефрона і Брокгауза, зокрема розділу з географії 

слов’янських земель. Г. Величко був автором підготовленого для цього 

словника статті, у формі географічного нарису, «Галіція» [1; с. 111 – 113]. 

З 1 вересня 1892 р. до 1906 р. служив по різноманітним освітнім і науковим 

установах Галичини, аж поки в 1906 р. губернатор граф Потоцький змусив Г. 
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Величка піти з викладацької роботи. 

26 лютого 1893 р. Г. Величко захистив докторат з географії на здобуття 

наукового ступеню доктора філософії на тему «Пластика українсько-польських 

земель з особливим поглядом на Карпати» під науковим керівництвом 

професора А. Ремана. До речі, Г. Величко був першим його докторантом. Вже  2 

червня 1894 р. склав іспити з історії та географії на викладача цих дисциплін 

польською, німецькою та українською мовами. Через рік 30 листопада 1895 р. 

успішно склав іспит з французької мови. Усі названі іспити були складені у 

Львівському університеті. В цей же час вийшла друком його праця «Політичні і 

торгівельні взаємини Русі і Візантії в Х – ХІ століттях», а у 1897 р. Г. Величко 

видав фундаментальний картографічний твір «Народописна карта українсько-

руського народу» – першу українську етнічну  карту. 

12 червня 1899 р. Г. Величка було іменовано дійсним членом Наукового 

товариства імені Шевченка у Львові. 7 лютого 1902 р. за рішенням Міністерства 

освіти Австро-Угорщини здобув титул професора. В цей же рік ним була 

завершена праця «Географія України-Руси». 

В 1906 р. професор Г. Величко переїздить до Львова і починає займатися 

городництвом, городнім насінництвом і культурою кормових рослин.  Він мав 

земельні ділянки для роботи у цій сфері спочатку у Скнилові неподалік 

Милатичів під Львовом, а опісля в Плетеничах Перемишлянського повіту і 

Криницях Дрогобицького повіту. 

Упродовж 1909 – 1916 рр. Г. Величко був секретарем, а згодом і 

організатором українського рільничого товариства «Сільський господар» у 

Львові, редактором журналу «Господарська часопись», брав активну участь в 

секції городництва та садівництва товариства «Сільський господар» як секретар, 

а пізніше як її голова. 

У 1911 р. відвідував США з метою вивчення досвіду організації сільського 

господарства, зокрема городництва в місцевих фермерських господарствах. В 

1913 р. відвідував Німеччину де вивчав насіннєву справу у Ерфурті, 

Кведлінбургу і Магдебурзі. 
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В 1916 р. його було іменовано референтом садівництва і городництва при 

королівському намісництві у Львові, а з розпадом Австро-Угорщини Г. Величко 

знову повертається до практичної роботи у сфері городництва й насінництва, 

власне чим і займався аж до 1925 р. 

З приходом до влади в Галичині поляків Г. Величко мав цілий ряд 

перевірок з боку нових властей, був два рази заарештований і навіть сидів у 

в’язниці, як майже всі свідомі галичани. Враховуючи також той факт, що старша 

донька вийшла заміж за працівника радянського посольства у Берліні і Г. 

Величко жив там певний час, назад до Польщі йому повернутися не вдалося і 

він змушений був нелегально у березні 1926 р. переїхати до УСРР.   

По приїзду в Україну Г. Величко жив спочатку два місяці в Києві, де 

викладав географію України на робфаці Київського інституту народного 

господарства. В червні 1926 р. Наркомат освіти призначив Г. Величка на посаду 

професора городництва Агротехнікуму в Умані. 

З 1 жовтня 1927 р. професор Г. Величко – дійсний науковий співробітник, 

завідувач відділу біогеографії Українського науково-дослідного інституту 

географії та картографії у Харкові. В цей час ним були підготовлені до друку чи 

видані такі праці «Популярна географія України для молоді у формі подорож» 

(1927), «Природні умови розвитку міст на Україні» (1927), «Природна й 

господарська районізація Галичини» (1928), «Географічні умови розвитку міст 

на Україні» (1930), «Піскові тераси Лівобережної України щодо культурної 

рослинності» (1931), «Піскові простори над нижньою Самарою» (1931), 

«Районування УРСР щодо городництва» (1931). 

Дата смерті Г. Величка на сьогодні однозначно не відома. Як вдалося 

встановити професору О. Шаблію (в 2012 р. у світ вийшла книга з серії «Постаті 

вітчизняного землезнання», присвячена Г.Величку) дата смерті Г. Величка 

можлива від 1 жовтня 1932 р. (коли про це повідомляла львівська газета «Діло») 

до 1947 р. (за свідченням  І. Сенатовича) [2; с. 324]. Проте, на думку професора 

О. Шаблія, найвірогідніше, що Г. Величко в 1932 р. виїхав з України до Москви, 

де помер у 1935 р. 
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ВИДИ 

Юровчик В. Г., к.г.н., старший викладач 
кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів ІППО 
Yurovschik@ukr.net 

Формування соціально-активної особистості вимагає використання 

нестандартних форм взаємодії учителя і учнів. Однією з таких форм є гра як 

засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

За Г. Селевком, гра – „це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 

відтворення та засвоєння суспільного досвіду, в якому складається та 

вдосконалюється самоуправління поведінкою”. Дійсно, гра – це складне, 

багатогранне явище, яке неможливо однозначно трактувати. Навчальна гра 

може тривати від кількох хвилин до уроку й може використовуватися на різних 

етапах, а також у позакласній роботі. 

Ігровий метод навчання передбачає визначення мети, спрямованої на 

засвоєння змісту освіти, вибір виду навчально-пізнавальної діяльності і форми 

взаємодії педагога і учнів. Основною метою використання ігрового методу є 

створення мотивації досягнення успіху в навчанні.   

Ігрові методи багатопланові, і кожен з них у той чи інший спосіб сприяє 

виробленню певної навички. З огляду на це, виокремлюють ігри-вправи, ігрові 

дискусії, ігрові ситуації, рольові і ділові навчальні ігри. 

Ігри-вправи. До них відносять кросворди, ребуси, вікторини тощо. 

Застосування цього методу сприяє активізації певних психічних процесів, 

закріпленню знань, набуттю навичок. (практично не використовуємо) 
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Ігрова дискусія. Вона передбачає колективне обговорення спірного 

питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Основним 

призначенням цього методу є виявлення відмінностей у тлумаченні проблеми і 

встановлення істини в процесі товариської суперечки.  

Ігрова ситуація. Основою цього методу є проблемна ситуація. Він 

активізує пізнавальний інтерес в учнів, спрямовує їх розумову діяльність. 

Зорієнтована ігрова ситуація на встановлення зв’язку теорії та практики з теми, 

що вивчалася або вивчається: вміння аналізувати, робити висновки, приймати 

рішення у нестандартних ситуаціях.  

Рольова гра. Вона дає змогу відтворити будь-яку ситуацію в „ролях”. 

Рольова гра спонукає учнів до психологічної переорієнтації. Вони 

усвідомлюють, що вже не просто учні, які відтворюють перед класом зміст 

вивченого матеріалу, а особи, які мають певні права та обов’язки і несуть 

відповідальність за прийняте рішення.   

Ділова навчальна гра це навчально-практичне заняття, яке передбачає 

моделювання діяльності учнів і учителів щодо розв’язання складної проблеми, 

прийняття певного рішення. Ділова навчальна гра поєднує в собі ознаки 

навчальної і майбутньої професійної діяльності і є діяльністю колективною.   

Структуру гри як виду діяльності становлять:  

- цілепокладання (уміння поставити мету і цикл завдань);  

- планування (уміння передбачити розвиток подій, дієві процеси);  

- реалізація мети (досягти потрібного результату);  

- аналіз отриманих результатів. 

Ігрова діяльність виконує такі функції:  

1. спонукальну (викликає інтерес в учнів);  

2. комунікативну (вміння спілкуватися в колективі, викликає дух 

колективізму);  

3. розвивальну (розвиток уваги, волі, та інших психологічних якостей);  

4. самореалізації (кожен учасник гри реалізує свої можливості);  

5. розважальну (отримання задоволення);  
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6. діагностичну (виявлення відхилень у знаннях, уміннях та навичках, 

поведінці);  

7. корекційну (внесення позитивних змін у структуру особистості учня). 

Для ігрових технологій характерними є: 

- вільна розвиваюча діяльність, яка відбувається лише по бажанню дитини 

заради задоволення від самого процесу діяльності; 

- творчий, іноді імпровізований, дуже активний характер; 

- емоційна піднесення діяльності, конкуренція; 

- наявність прямих або непрямих правил.       

Ігрова технологія передбачає: 

8. підготовчий етап (формулюється мета гри, відбирається навчальний 

зміст, розробляється сценарій, готується обладнання, розподіляються ролі, 

проводиться інструктурування тощо);  

9. безпосереднє проведення гри;  

10. узагальнення, аналіз результатів.  

На відміну від розвивальних навчальні ігри мають певні істотні 

характеристики та сталу структуру: 

11. ігрова задумка;  

12. правила;  

13. ігрові дії; 

14. дидактичні завдання (пізнавальний зміст); 

15. обладнання; 

16. результат гри.  

На рівні технології ігромайстер мусить знати: фізіологічні, психологічні, 

соціальні закономірності розвитку особистості; володіти базовим 

конструктором таких ігор; основи культури дозвілля; методику гри й основи 

ігротехніки.  

Урок був і залишиться головною структурною одиницею навчально-

виховного процесу. На жаль, вчитель в силу різних об’єктивних причин не в 

змозі використати технологію повністю. Тому ігровий підхід не є визначальним 
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способом засвоєння навчального матеріалу, але він значно збагачує педагогічну 

практику і розширює можливості учнів.   

ВИСНОВОК:  

Усі навчальні ігри, активізуючи увагу, підвищуючи інтерес до вивчення 

предмету, мають спільні вимоги до проведення: коли гра вже розпочалася, ніхто 

не має права втручатися й змінювати її хід (лише корегує всі дії учасників, якщо 

вони змінюють мету гри). Наприкінці кожної гри мета аналізується та 

обговорюються, констатуються результати. 
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АНТРОПОГЕННІ ТИПИ МІСЦЕВОСТЕЙ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Юрченко С.Ю., магістрант 
Вінницький державний педагогічний  
університет імені Михайла Коцюбинського 

Воронежські ландшафтознавці вже в перших своїх роботах, посилаючись 

на результати польових досліджень, прийшли до висновку спочатку про 

необхідність виділення антропогенних урочищ (Мільков, Бердникова, 1956; 

Ахтирцева, 1957; Тарасов, 1957), а пізніше антропогенних типів місцевості 

(Мільков, 1964; Абдулкасімов, 1966). [3] 

Антропогенний тип місцевості (на водосховищах — тип акваторії) — 

система урочищ обумовлена видом господарської діяльності в подібних 

геоморфологічних і гідрогеологічних умовах.  

Як приклад добре відмежованих антропогенних типів місцевості можна 

привести каменоломні пустища і тип місцевості окультурених гідровідвалів. 

Каменоломні пустища — зразок акультурного промислового типу місцевості, 

який виник на місці покинутих каменоломень. Інколи цей тип місцевості ще 

називають «кам’янистим бедлендом». Тип місцевості окультурених 

гідровідвалів — це поєднання зарибнених озер, низинних боліт і луків, 

лісопосадок і плодових садів — широко використовується в рекреаційних 

цілях [1]. 

І каменоломні пустища, і тип місцевості окультурених гідровідвалів 

представляють промислові неоландшафтні комплекси,  які не існували до 

втручання людини. Сільськогосподарським неоландшафтним комплексом  

являється оазисний тип місцевості в пустелях.  Все це — антропогенні сімейства 

місцевостей. Поряд з ними широко поширені роди і види антропогенних 

місцевостей, які входять до складу природного сімейства місцевостей (лучно-

пасовищний схилів, польовий плакорний та інші типи місцевості) [3]. 

Всім відомі приклади вкрай нераціональних і, більше того, руйнівних 

взаємовідносин суспільства і природи. Однак на противагу цьому виникло 

поняття оптимізованого ландшафту. В цьому випадку мається на увазі 
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покращена модифікація ландшафту природного, тобто відмінного від 

природного своїми більш високими якостями. Це поняття суто антропогенне, 

оскільки передбачає умовну придатність чи непридатність для людини. Є низка 

умов, при яких ландшафт можна вважати оптимальним: 

 велика екологічна ефективність; 

 висока економічна ефективність; 

 естетичність для людини. Ландшафт має бути живописно красивим і 

різноманітним. 

Для кращого розуміння проаналізуємо багатоповерховий тип антропогенної 

місцевості відповідно до трьох вищезазначених умов. 

Приклад екологічної ефективності. Масив міста з будинками, що 

піднімаються на десятки метрів у висоту, а також переходи від тісно 

забудованих вулиць нижнього висотно-ландшафтного рівня до проспектів і 

площ типового висотно-ландшафтного рівня, ускладнюють напрям вітрових 

потоків і створюють свій власний режим вітру. Середня швидкість вітру в місті 

в 1,5-2 рази менша, ніж на окраїнах. У місті виникають «коридорні вітри», не 

зв’язані з напрямом пануючого вітрового потоку. Проектувальникам необхідно 

планувати нові забудови таким чином, щоб переважний напрям вітру не збігався 

з осями вулиць і викиди промислових підприємств не потрапляли в житлові 

квартали. [2] 

Приклад економічної ефективності. Економічна ефективність 

багатоповерхової забудови полягає в тому, що вона є дешевшою, оскільки 

основну вартість становить земля, на якій вона побудована. При цьому є 

можливість розміщення значної кількості населення на відносно компактній 

території. Саме тому на багатоповерхову забудову «приречені»                    

міста-мільйонери. Процес будівництва забезпечує наявність великої кількості 

робочих місць, включаючи проектувальників, науково-дослідні структури, а 

також деякі інші групи операторів будівельної індустрії.   Також ці споруди 

можуть мати різне призначення: бути готелями, офісами, житловими 

будинками, навчальними будівлями. Найчастіше вони поліфункціональні: крім 
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приміщень основного призначення, тут розміщуються автостоянки, магазини, 

офіси, кінотеатри тощо.  

Приклад естетичності. Особливим ресурсом будь-якого ландшафту є 

рівень його естетичних достоїнств, який має чималу значимість для духовного і 

фізичного здоров’я людини [4]. Дизайн архітектури і зелених зон має повністю 

відповідати історико-культурному розвитку території, а також своєму 

практичному призначенню. Тобто потрібно створити умови для формування 

такого сприйняття ландшафту, який не створював би когнітивного дисонансу 

між екстер’єром та функціональним призначенням будівель.  

Отже, для раціонального використання антропогенних типів місцевостей 

треба враховувати три основні умови: екологічна ефективність, економічна 

ефективність, естетичність для людини. При недотриманні хоча б однієї з цих 

умов ландшафт вважати оптимальним не можна.  
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На території Вінницької області станом на 01.01.2014 р. нараховувалось 412 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Серед них національний 

природний парк, 4 регіональних ландшафтних парки, 138 заказників (з них 22 

загальнодержавного значення), 205  пам’яток природи (зокрема 11  

загальнодержавного значення), 31 заповідне  урочище, 33 парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва (з них 14 загальнодержавного значення). Загальна 

площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду Вінницької області 

60592,5  га, що становить 2,28% від загальної площі регіону [1]. 

Національний природний парк “Кармелюкове Поділля” був 

створений у 2009 році на територіях Торканівської сільської ради 

Тростянецького району, Бондурівської, Бритавської, Вербської, Демівської, 

Куренівської, Любомирської, Лузької, Стратіївської, Тартацької, 

Червоногреблянської сільських рад, Чечельницької селищної ради 

Чечельницького району. Він займає площу 20203,4 га.  

Найбільше значення мають збережені в природному стані лісові масиви 

Червоногреблянського, Стратіївського, Дохнянського та Бритавського лісництв 

Чечельницького держлісгоспу. Основною лісовою формацією є дубово-грабові 

ліси. Велику наукову і практичну цінність мають скельнодубові насадження. У 

другому ярусі їх деревостанів зустрічається субсередземноморський вид – 

берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz). Такі насадження практично відсутні на 

територіях існуючих заповідних об’єктів України. Особливу цінність мають 

значні площі наближених до корінних насаджень із переважанням у підліску 

дерену справжнього (Cornus mas L.). 

У лісових масивах національного природного парку “Кармелюкове 

Поділля” виявлено  такі  рідкісні рослинні угруповання Зеленої книги України: 

група асоціацій дубових лісів із дуба скельного кизилових; група асоціацій 

дубових лісів із дуба звичайного кизилових; група асоціацій дубових лісів із 

дуба звичайного татарськокленових; асоціації грабово-дубового лісу із дуба 

звичайного плющевого та грабово-дубового лісу із дуба звичайного маренково-

плющевого; асоціації грабово-дубового лісу волосистоосокового та грабово-
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дубового лісу яглицевого; асоціація дубового лісу із дуба звичайного 

свидиново-парвськоосокового; асоціація мішаних дубових лісів із дуба 

звичайного ведмежоцибулевих [2, с.72-74]. 

 У складі флори національного природного парку виявлено 17 видів 

рослин, що увійшли до другого видання Червоної книги України. Серед них на 

особливу увагу заслуговують бруслина карликова (Euonymus nana Bieb.), в’язіль 

стрункий (Coronilla elegans Panc.), коручка пурпурова (Epipactis purpurata 

Smith.), сон великий (Pulsatilla grandis Wend), скополія карніолійська (Scopolia 

carniolica Jacq.), тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz), фіалка 

біла (Viola alba Bess.), цибуля ведмежа (Allium ursinum L.). 

Тут виявлено такі види тварин Червоної книги України: бражник 

олеандровий, бражник дубовий, ванесса чорно-руда, ведмедиця велика, 

ведмедиця Гера, ведмедиця-хазяйка, люцина, махаон, райдужниця велика, 

сатурнія руда, синявець Мелеагр, сінниця Геро, совка сокиркова, стрічкарка 

блакитна, стрічкарка орденська малинова, стрічкарка тополева, бджола-тесляр 

звичайний, бджола-тесляр фіолетовий, вусач великий дубовий західний, вусач 

мускусний, жук-олень, жук-самітник, мідянка, беркут, лелека чорний, кіт 

лісовий, борсук звичайний, горностай ) [4]. 

На території Вінницької області функціонує чотири регіональних 

ландшафтних парки, а саме: «Мурафа», «Середнє Побужжя», «Дністер» та 

«Немирівське Побужжя». Регіональний ландшафтний парк «Мурафа» був 

створений у 2008 році на територіях Чернівецького та Могилів-Подільського 

районів області та займає площу 3452,7 га. У ньому охороняються 

каньйоноподібні долини річок із цінними лісовими та лучностеповими 

угрупованнями, значною кількістю видів червонокнижних рослин і тварин, 

залишками колишніх пустель (еолові стовпи, скелі-останці, ніші, кишені й 

тераси вивітрювання) [3]. 

Регіональний ландшафтний парк «Середнє Побужжя» був створений у 2009 

році у межах річкової долини Південного Бугу, від смт. Сутиски до с. Колюхів 

Тиврівського району. Парк займає площу 2618,2 га. У ньому охороняються 
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ландшафтні комплекси «Подільських Швейцарій» із крутими схилами річкової 

долини Південного Бугу, лісовими та лучностеповими фітоценозами, порогами 

та островами. 

Регіональний ландшафтний парк "Дністер" був створений у 2009 році у 

межах Могилів-Подільського району на площі 5049,03 га. У 2011 році його 

розширено (1670,45 га) на територію Ямпільського району. Тепер парк 

простягається від міста Могилів-Подільський до с. Оксанівка Ямпільського 

району та займає площу 6719,48 га. У ньому охороняється каньйоноподібна 

долина річки Дністер з унікальними урочищами «стінки». Тут виявлено 

угруповання з реліктовою флорою (дуб скельний і пухнастий, скополія 

карніолійська та орхідеї). 

Регіональний ландшафтний парк «Немирівське Побужжя» був створений у 

2013 році у Немирівському районі на площі 5678 га. У ньому охороняється 

долина Південного Бугу між селами Никифорівці та Семенки із перекатами, 

лісовими та лучностеповими екосистемами. 

У Вінницькій області функціонують такі заказники загальнодержавного 

значення: ботанічні «Урочище «Дяківці»», «Урочище «Сестринівська дача», 

«Урочище «Устянська дача», «Іллінецький», «Дашівський», «Вендичанська 

дубина», «Гарячківська дача», «Бронницький», «Урочище «Криве», 

«Гайдамацька балка», «Урочище «Журавлівська дача», «Бритавський», 

«Урочище "Білянський ліс"; загальнозоологічні «Згарський» та «Буго-

Деснянський», ландшафтні “Грабарківський”, “Урочище "Самчинецьке"”, 

«Коростовецький»,  “Володимирська дубина”, лісовий “Марксова дубина”. 

За кількістю природоохоронних об’єктів і територій у Вінницькій області 

на перших місцях знаходяться Вінницький і Могилів-Подільський райони. У 

найкритичнішому стані за цим показником знаходяться Калинівський, 

Крижопільський,  Липовецький і Оратівський райони. 
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