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МеТоДолоГІчнІ ЗаСаДи поняТТя ГеоТУриЗМУ
Сергій Бортник, Володимир Стецюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет,
e-mail: geomorphology@ukr.net

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE CONCEPT OF GEOTOURISM
Serhiy Bortnyk, Volodymyr Stetsyuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Faculty of Geography
e-mail: geomorphology@ukr.net

The main theoretical and methodological principles of geotourism are described. The formulation of the 
methodological principles undoubtedly leads to the continuation of theoretical research in this direction, which will 
result in the enrichment of this concept.

Виникнення поняття геотуризму тіс-
но пов’язано з розвитком геологічних наук, 
оскільки саме дефіцит знань  про навколишнє 
середовище, зокрема, про земну кору, гірські 
породи та ендогенні процеси, локалізацію пев-
них видів мінерально-сировинних ресурсів став 
першопричиною інтенсивного розвитку геології 
у порівнянні з іншими науками про Землю. По-
шук та розробка родовищ корисних копалин 
сприяли активному заселенню нових земель, 
виникненню промислових об’єктів та оборон-
них споруд,   зародженню торгівлі тощо. 

Тому серед відомих об’єктів геотуризму 
найбільше геологічних пам’яток, які на сьогод-
ні вже детально класифіковані за унікальними 
властивостями механізму формування, загад-
ковістю структури взаємного розташування, 
привабливого зовнішнього вигляду, поєд-
нання з іншими компонентами природного 
середовища тощо. Це – магматичні, тектоніч-
ні, стратиграфічні літологічні та низка інших 
груп геологічних пам’яток, назви яких устале-
но зустрічаються у спеціальній літературі і об-
ґрунтовані у кількісному та якісному плані. У 
Європі та інших густонаселених регіонах для 
них існує навіть статус геосайтів (landmarks), 
якими опікуються як наукові організації 
(ProGEO), так і місцеві органи влади.   

Зацікавлення формуванням ресурсних гео-
логічних властивостей довкілля в цілому при-
звело, передусім, до звуження об’єкта його до-
слідження, який визначається поняттям «гео», 
до рівня геології,  залишивши поза увагою ве-
летенське значення у формуванні визначних 
природних феноменів, наприклад, гідросфери 

(океани, поверхневі та підземні води, льодо-
вики), атмосфери та їхню тісну залежність від 
космічних чинників (сонячна енергія, косміч-
не випромінювання), рух небесних тіл (орбіти 
Землі і Місяця, галактична орбіта Сонячної 
системи та зміни параметрів орбіт упродовж 
«геологічного минулого»).

Як приклад, можна  привести астрономічні 
причини кліматичних мінімумів та максиму-
мів, етапи орогенезів, які не тільки радикаль-
но змінювали рельєф земної поверхні, визна-
чаючи розвиток екзогенних процесів, але й 
впливали на утворенння та метаморфізацію 
гірських порід в надрах Землі,  моделювали 
глобальний вигляд рельєфу планети у серед-
овищі впливу гідросфери та атмосфери. Саме 
такий підсвідомий системний підхід у оцінці 
вражень численних дослідників-мандрівників 
у свій час став причиною формування науки 
про Землю – географії, дочірніми галузями 
якої у міру надання посиленої уваги різним 
її частинам, надавався статус часткових наук 
про Землю: геології, геоморфології, океанології, 
гідрології та гідрогеології, метеорології та клі-
матології, біогеографії та ґрунтознавству та 
численним науковим та прикладним напрям-
кам. 

Так, на тлі загального знання про природу 
Землі та  закономірності розміщення корис-
них копалин у земній корі та на її поверхні, 
виділились напрями тектоніки, мінералогії та 
петрографії й численних інших – у геології,  а 
встановлення взаємозв’язків і впливів окремих 
складових довкілля стало причиною виділен-
ня геоморфології, палеогеографії, гідрології та 
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гідрохімії, метеорології та кліматології та ін-
шим – у фізичній географії. 

Такий короткий огляд розвитку наук про 
Землю є наочним підґрунтям для розуміння 
префіксу «гео-» у формулюванні об’єктів гео-
туризму як  окремих або інтегрованих при-
родних об’єктів (території), що поєднує систе-
му  визначних рис довкілля, і завдяки яким ці 
об’єкти мають розглядатися як пам’ятка при-
роди, чи, відповідно, природний об’єкт геоту-
ризму.

Як правило, такі природні об’єкти мають не 
тільки змістовну, пізнавальну, але й  художню, 
рекреаційну та  естетичну функції, що сприяє 
розвитку різних галузей знань про Землю. 

Велика роль у оцінюванні статусу певних 
геолого-геоморфологічних, а ширше – природ-
ничих пам’яток належить саме геоморфології, 
оскільки дослідження рельєфу земної поверхні 
передбачає цілий ряд  напрямків природничо-
туристичних досліджень: 
а)  ендогенних, екзогенних та антропогенних 

чинників, які створюють різноманіття та 
унікальність геологічного змісту природ-
ничих пам’яток; 

б)  визначних ландшафтно-пейзажних видно-
колів, що відіграють високу художню та ес-
тетичну функції;

в)  різноманітності природних феноменів у 
розмаїтті кліматичних, гляціологічних, оро-
графічних, гідрологічних умов – об’єктів 
спортивного та екстремального туризму, 
дайвінгу, рафтінгу, рекреаційного сплаву по 
річках, джампінгу, спортивного рибальства 
та мисливства тощо; 

г)  потужних природних процесів як ендоген-
ного (вулканізм, землетруси), так і екзо-
генного характеру (катастрофічні повені, 
гравітаційні обвали, осипи, зсувні процеси, 
зокрема селеві потоки, грандіозні обвали й 
колапси крайових частин покривних льодо-
виків, процеси катастрофічного просідання 
та провалювання тощо);

д)  екстремальних процесів клімато-
метеорологічного характеру, чимало з яких 
є об’єктами туристичного зацікавлення 
(гірські тумани, екзотичні заходи і сходи 
сонця, торнадо, цунамі та ін.).
Початок формулювання методологічних за-

сад природничого туризму без сумніву спону-
кає до продовження теоретичних вишукувань 
у цьому напрямку, що призведе до збагачення 
цього поняття. Особливо перспективним є на-
прям соціальної геоморфології – дослідження 
естетичної, рекреаційної, духовної оцінки ре-
льєфу України, використання  теоретичних під-
валин геоморфології для обґрунтування стату-
су геолого-геоморфологічних пам’яток,  утвер-
дження концепції природничого туризму.

У підсумку маємо підкреслити наступні ас-
пекти:

На сьогодні спеціалізований природничий 
туризм в Україні майже відсутній, його окре-
мі тенденції стосуються не більше, ніж подо-
рожей до екзотичних морського, озерного, гір-
ського та гірсько-лижного відпочинку.

Дослідження феноменальності природних 
об’єктів і явищ на прикладі України можна 
простежити у працях Н. Герасименко та ін. 
(1999), В. Стецюка та С. Поповича (2001), Я. 
Олійника та В. Стецюка (2008), В. Стецюка, 
В. Пазинича, Т. Ткаченко (2012). Туристичній 
привабливості природних об’єктів більше ува-
ги приділяють туристичні компанії,  поміт-
нішою стає зацікавленість геотуризмом при 
характеристиці певних регіонів (Любіцева, Ро-
манчук, 2017; Бортник, Стецюк, 2017). Проте, 
струнких уявлень про методологічну витри-
маність устремлінь для розвитку такого виду 
туризму на сьогодні немає, тому актуальність 
започаткування методико-методологічних за-
сад і напрямків дослідження перспектив «при-
родничого туризму», розроблення послідов-
ності системної характеристики його змісту є 
безсумнівною і можливо представлене повідо-
млення спонукає до нових зусиль у цьому на-
прямку.

Без сумніву, тут необхідно враховувати єв-
ропейський та світовий досвід, в якому також 
прослідковується логічний  підхід від знайом-
ства до зацікавлення історією розвитку при-
роди. Ця тенденція має бути врахованою як 
перспективна для подальшого наукового піз-
нання феноменальності природних пам’яток, 
адаптації нових знань до сприйняття відпо-
відними категоріями рекреантів, так і основа 
для тих, хто прагне здійснювати управління 
(менеджмент) природничим туризмом. Ціка-
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вий зарубіжний досвід у підходах до  розвитку 
туристичної інфраструктури, популяризації 
найцікавіших природних об’єктів, їх кадастру, 
охорони та збереження природної спадщини. 
Важливо також розглядати туристів як потен-
ційних популяризаторів феноменів природи 
та захисників визначних природних пам’яток 
України.

Таким чином, поняття geoheritage, geodiversity, 
geoelements, geoconservation виступають об’єктом 
дослідження природничого туризму (геотуриз-
му), у якому один певний об’єкт служить голо-
вним атрактором, а інші доповнюють цілісність 
його інших природних складників і тим самим 
забезпечують такій пам’ятці статус феноменаль-
ності.

________________

Бейдик О.О. 1. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, району-
вання.– К., ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.
Олійник Я.Б. 2. Природні та етнокультурні феномени України : монографія/ Я.Б. Олійник, В.В. Стецюк, - 2-ге вид., 
перероб. та допов. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008 – 215 с.
Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми : монографія / Бортник С. Ю., Дмитрук О. Ю., Ободо-3. 
вський О. Г., Пазинич В. Г., Рудько Г. І., Сніжко С. І., Стецюк В. В., Хільчевський В. К., Шевченко О. Г.; [за ред. С.Ю. 
Бортника і В.В. Стецюка]. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – 440 с.
Стецюк В.В. 4. Природна та етнокультурна спадщина України: новітні дослідження / Володимир Стецюк, Василь 
Пазинич, Тетяна Ткаченко; за ред. В.В. Стецюка. – К.: Вища шк., 2012. – 344 с.
Gritsenko V.P., Gerasimenko N.P., Ischenko A.A. 5. European association on protection geological Heritage // Geological 
magazine. - 2002. - N 1. - pp.142-149. 
Wimbledon, W.A.P., Gerasimenko N.P., Ischenko A.A. 6. The Geo sites Project: Aims, methodology and Ukrainian implication 
/ In.: Problems of the Protection of the Geological Heritage of Ukraine. - Kyiv, 1999. - pp. 87-116.
Geoheritage in Europe and its conservation. – Wimbledon, W.A.P. and Smith-Meyer, S. (eds.)/  UKRAINE Volodymyr 7. 
Gritsenko, Kseniia Rudenko, Volodymyr Stetsyuk. – 405 рр. (379-391)



10

РОЗДіЛ 1 ТЕОРЕТИчні ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГія ГЕОТУРИЗМУ

Theoretical and methodological aspects of geotourism

європейСьКІ ІнІцІаТиви З ГеоТУриЗМУ: 
наУКовІ Та праКТичнІ аСпеКТи
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Yuriy Zin’ko
Ivan Franko National University of Lviv, 
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We analized scientifical and practical european initiatives, which are related with making symposiums with name 
«GEOTRENDS», with mutual problem of preservation of geoheritage and development of geotourism. Its teams of 
organizers include international organizations (Loess Focus Group INQUA), scientifical and educational institutions 
of Great Britain, Serbia,, Slovenia, Poland, Germany, and geologists and experts of tourism from another european 
countries. Problems ahd subjects of european forums was presented on examples of two symposiums «GEOTRENDS», 
which took place in Serbia (Novi Sad, 2010) and Poland (Wroclaw, 2017). Members in their reports made an accent on 
importance of reporting european geoheritage for needs of geotourism, security of settled development of geotourism, 
developing and popularisation complex geotouristical products and implementation of geotouristical pathes. They 
highlighted the importance of planning geotourism on local and regional level with strong cooperation with authorities, 
scientifical and educational institutions and local people. Great experience of organising geotouristical conferences in 
LNU (2014-2018) us became an initiator of next symposium «GEOTRENDS» in Ukraine.

Геотуризм як напрям наукових дослі-
джень та різновидність туристичних занять 
виступає об’єктом зацікавлень з однієї сто-
рони дослідників природничого (геолого-
геоморфологічного) і туристичного профі-
лю, а з іншої – організаторів рекреаційно-
туристичних занять. За останнє десятиріччя в 
Європі виникло ряд геотуристичних ініціатив 
щодо інтеграції науково-методичних і прак-
тичних підходів з розвитку в цій інноваційній 
сфері. Однією з таких ініціатив є проведення 
загальноєвропейських науково-практичних 
конференцій (симпозіумів) із загальною ти-
тульною назвою «GEOTRENDS». За період 
2010-2017 років відбулося два симпозіуми під 
назвою «GEOTRENDS»: перший – у м. Новий 
Сад (Сербія, 2010), другий – у м. Вроцлаві 
(Польща, 2017), де організаторами відповід-
но виступили Університет у Новому Саді та 
Вроцлавський університет.

Тематика першого європейського симпозі-
уму «GEOTRENDS» включала такі проблема-
тики: загальнотуристичного плану – сталий 
розвиток і дестинації; стратегій планування 
розвитку туризму і рекреації; спеціалізовано-
го плану – ресурси і потенціал геотуристич-

них дестинацій; геопарки і охоронні терито-
рії в галузі геотуризму; прикладного плану 
– освіта, інтерпретація та просування гео-
туризму. У цьому першому загальноєвропей-
ському симпозіумі з геотуризму значна увага 
приділялась питанням методологічного та 
методичного плану, пов’язаних зі співвідно-
шенням геотуризму і геоконсервації (георіз-
номанітності), з підходами до трансформації 
геосайтів у геотуристичні атракції, аналізом 
поняття геотуристичних дестинацій. На сим-
позіумі широко був представлений геоту-
ристичний потенціал окремих європейських 
регіонів та оцінено геотуристичні можливос-
ті карстових, лесових та льодовикових ланд-
шафтів.

Практична сторона проблематики геоту-
ризму (туристичне загосподарювання, освіт-
ній та освітньо-рекламний супровід) була 
розглянута на прикладі аналізу європей-
ських і національних геопарків та природо-
охоронних територій (національні і природ-
ні парки). Підкреслювались значні освітні 
можливості геотуристичних подорожей для 
школярів, студентів та професіоналів у галу-
зі наук про Землю. Було представлено досвід 
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популяризації геотуристичних місцевостей 
у спеціалізованих журналах, картографічних 
виданнях та засобами Інтернет-реклами. 
Одночасно, звернено увагу на можливості 
розширення привабливості геотуризму як 
складової частини пізнавального природни-
чого туризму. 

Симпозіум «GEOTRENDS» зібрав науков-
ців, експертів та практиків з геотуризму з та-
ких кран як Великобританія, Іспанія, Сербія, 
Словенія, Румунія, Польща.

ІІ симпозіум під назвою «GEOTRENDS» 
(Вроцлав, 2017) з тематикою «Геоспадщина 
і Геотуризм» включав наступні питання для 
розгляду:
•  Геоспадщина і регіон – суперники чи парт-

нери;
•  Місце геоспадщини і локальному і регіо-

нальному плануванні і сталому розвитку;
•  Роль науковців і професіоналів у туристич-

ній практиці;
•  Ідея сталого розвитку у збереженні гео-

спадщини і геотуризму;
•  Дискусія щодо основних проблем геотуризму.

В організації симпозіуму взяли участь 
Польська Академія Наук, Міжнародний комі-
тет INQUA та Комісія з дослідження четвер-
тинного періоду Польщі. 

Серед основних тем ІІ симпозіуму 
«GEOTRENDS» були питання, пов’язані з ви-
ясненням ролі геоспадщини в комплексному 
туристичному продукті, з рекламою геотуриз-
му, оцінкою ролі геотуризму в локальній еко-
номіці, з’ясування ролі геотуризму у місцевій 
політиці, інфраструктурне і сервісне забезпе-
чення демонстрації геоспадщини, перспекти-
ви розвитку геотуризму на локальному і регіо-
нальному рівні.

Серед доповідей на симпозіумі, що мали 
теоретично-методичний характер, була пред-
ставлена проблематика геоархеології, мето-
дичних підходів та бальної оцінки геотурис-
тичних об’єктів, формування геотуристичного 
продукту та оцінки геотуристичного потенці-
алу лесових товщ.

Значна увага була приділена досвіду роз-
витку геотуризму в окремих регіонах та кра-
їнах: Сербія, Польща, Україна, Китай, Сло-
венія. Практичні аспекти геотуризму були 
пов’язані з демонстрацією геотуристичних 
велосипедних шляхів у Великобританії, 
транскордонного українсько-польського ту-
ристичного шляху «Гео-Карпати», геотурис-
тичних атракцій історичних міст Централь-
ної Європи.

Важливою складовою європейських симпо-
зіумів з геотуризму «GEOTRENDS» є органі-
зація післяконференційних геотріпів. Під час 
останнього симпозіуму такий геотріп дозво-
лив ознайомитись з геотуристичними атрак-
ціями Судетських гір і їхніх передгір’їв: лесові 
розрізи, вулканічні і скельні феномени, геоос-
вітні центри та музеї.

Ініціатива львівських геологів і географів 
щодо проведення геотуристичних конферен-
цій в Україні (проведено 2 конференції і цього-
річна стане третьою) реалізується в контексті 
європейських трендів з науково-освітньої та 
практичної підтримки геотуризму. Накопиче-
ний вітчизняний досвід дозволяє винести на 
обговорення питання про проведення черго-
вого європейського симпозіуму «GEOTRENDS: 
International Conference on Geoheritage & 
Geotourism» з проблематики збереження євро-
пейської геоспадщини і розвитку геотуризму 
на теренах України.
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Geological information is an integral part of ecological education, which is important condition for the sustainable 
development of the tourism. Ecological education is impossible without studying geology. The image of the world 
in human sense must be complete, including understanding of the terrestrial and underground nature. Geological 
knowledge allows us to explain the natural processes in the depths and on the Earth’s surface. The presentation of 
geological information for a long-term of tourists is relevant to any tourist natural object.

Геологічна інформація – невід’ємна складо-
ва екологічної освіти, яка є однією з важливих 
умов сталого розвитку туристичної індустрії. 
Екологічна освіта формує світогляд людини, 
сприяє адекватному сприйняттю природних 
процесів, допомагає людині визначити її місце 
та значимість у природному середовищі, фор-
мує загальну екологічну культуру. Екологічна 
освіта неможлива без вивчення основ геоло-
гії – науки про планету Земля, про її історію, 
структури, процеси, що відбуваються в її тілі. 
Картина світу, що формується в людському 
розумінні, повинна бути повною і цілісною, 
включати розуміння як наземної, так і підзем-
ної природи.

На жаль, базова освіта не дає необхідних 
геологічних знань. У шкільних курсах геоло-
гія не викладається, а її розділи включають-
ся фрагментарно в курси біології, географії, 
природознавства [3], при цьому порушують-
ся цілісність і логіка викладання матеріалу, 

«Я считаю большой бедой и глупостью, что уже давно кончают десятки тысяч нашей моло-
дежи биофаки различные, не имея даже отдаленного представления о геологии. Этим самым 
значительная часть эволюционной биологии теряет конкретный смысл. Ну и палеонтологию, 
конечно, сейчас тоже биологи не изучают. Алексей Петрович Павлов каждый год группу сту-
дентов с общего практикума уводил на экскурсии в Подмосковье. Нам, не геологам, показывали, 
как выглядит геология в поле. Это тоже очень важно.»  [1]           

М. В. Тимофеєв-Рессовський,  
видатний біолог і генетик ХХ століття

що різко погіршує сприйняття природничо-
наукових дисциплін. Геологічну інформацію 
неспеціалісти отримують з рідкісних в наш 
час науково-популярних видань, інтернету та 
телебачення в розрізненому, а часто в спотво-
реному вигляді.

У цій ситуації важко переоцінити роль ту-
ристичних природних об’єктів, в рамках яких 
ведеться широка просвітницька діяльність 
[2]. Відвідування широкого кола туристів не-
специфічних туристичних маршрутів, еко-
логічних стежок тощо, дозволяє пропагувати 
геологічні знання. Але на жаль, тут ситуація 
залишає бажати кращого. Найчастіше пропо-
нована гідами інформація про навіть найці-
кавіші геологічні об’єкти зводиться до моделі: 
«Подивіться, ця скеля схожа на слоника, а цей 
камінь – на голову дракона». І в цьому немає 
провини екскурсоводів, оскільки вони також 
не мають геологічної освіти. Проте, виїжджа-
ючи на природу, туристи стикаються з безліч-



13

РОЗДіЛ 1ТЕОРЕТИчні ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГія ГЕОТУРИЗМУ

Theoretical and methodological aspects of geotourism

чю цікавих геологічних об’єктів, на прикладі 
яких можна захоплююче пояснювати процеси, 
що відбувалися на Землі в минулому й відбу-
ваються зараз.

Адже геологія – це не лише вражаючі скелі, 
красиві мінерали й корисні копалини. Об’єкт 
вивчення геології – літосфера, а саме в ній і 
міститься вся історія Землі. Саме геологічний 
літопис Землі, відбитий у гірських породах, до-
зволяє нам відновлювати процеси, що відбува-
лися в минулому, і на підставі цього – прогно-
зувати розвиток в майбутньому, в тому числі і 
розвиток біосфери. Зміни клімату, землетруси, 
падіння метеоритів, зміна магнітних полюсів, 
глобальні катастрофи й багато інших питань, 
що притягають увагу людей – це історія Землі, 
відображена в геологічних утвореннях.

Геологічні знання дозволяють давати пояс-
нення природним процесам, що відбуваються як 
в надрах Землі, так і на її поверхні. В умовах на-
турних спостережень природних об’єктів можна 
простежити минуле, сьогодення і майбутнє тих 
чи інших утворень, а крім того познайомитися з 
новими даними і цікавими фактами.

Подання геологічної інформації доречне на 
будь-якому туристичному природному об’єкті, 
незалежно від того, представлені в ньому ціка-
ві мінерали, скельні породи, корисні копалини, 
чи ні. Безсумнівно, характер і насиченість гео-
логічної інформації залежить від типу об’єкту, 
але в межах будь-якого природного туристич-
ного об’єкту можна знайти, інтерпретувати й 
цікаво подати геологічну інформацію, яка за-
цікавить широке коло туристів, що не спеціа-
лізуються на геологічному туризмі, а є звичай-
ними відвідувачами туристичних маршрутів 
та екологічних стежок.

При інтерпретації природних туристичних 
об’єктів пропонується приділяти увагу на-
ступним геологічним питанням:

Історія формування і геологічного роз-1. 
витку території, в межах якої знаходиться 
природний об’єкт, його геологічний вік. В ін-
формацію варто включати елементи геохро-
нології із зазначенням назв періодів та інших 
вікових підрозділів. Доречним може бути по-
дання інформації у вигляді порівнянь стосов-
но того, що в згадані геологічні часи відбува-
лось взагалі на Землі.

Положення об’єкту серед глобальних 2. 
тектонічних структур (його місце серед 
земних структур та аналоги серед інших відо-
мих об’єктів). Доречним буде приведення да-
них про розміри структур, до яких належить 
спостережуваний об’єкт.

Спостережувані гірські породи, їх 3. 
склад і властивості, умови утворення та 
наступні зміни, пов’язані з породами корисні 
копалини, цікаві мінеральні утворення. До-
речно надавати інформацію про те, які гео-
логічні процеси призвели до утворення даних 
порід, які зміни порода зазнала за час свого 
існування. Цікавим і ефективним прийомом 
може бути «ввімкнення уявної машини часу» 
(туристи уявою переносяться в той час, коли 
формувався природний об’єкт, а гід пояснює 
в яких умовах при цьому туристи опинились, 
наприклад, на якій глибині під водою на дні 
давнього океану, в жерлі вулкану з певними 
температурами та ін.). Звертаючи увагу на гір-
ські породи доречно пояснення популярних 
цікавих фактів, що стосуються конкретних по-
рід і мінералів.

При описі 4. молодих осадових утворень 
і структур, пов’язаних з діяльністю моря, 
можна звертати увагу на історію морських 
трансгресії і регресій, що вплинули на форму-
вання спостережуваного природного об’єкту. 
В контексті поданої інформації наводяться 
дані щодо зміни рівня моря під час трансгресії 
і регресій, пояснюються причини змін рівня 
моря. Дані ці можна зіставляти з відомими іс-
торичними та геологічними подіями.

Ознаки тектонічних процесів5.  (зни-
ження рельєфу по тектонічних розломах, утво-
рення ущелин, тріщин, гротів, ділянки проги-
нання або здіймання території). Доречним є 
наведення швидкостей тектонічних процесів 
для формування у туристів вірного уявлення 
про масштаби та швидкості тектонічних рухів 
земної кори та правильне уявлення про геоло-
гічний час, а також вірне сприйняття масшта-
бів геологічних процесів та можливості оцінки 
їх наслідків.

Сучасні геологічні процеси6. , прояви яких 
можна спостерігати безпосередньо в даний 
час, в тому числі літодинамічні. Можна прово-
дити паралелі між процесами, що відбувають-
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ся зараз, і процесами, які вже завершилися. Це 
дозволить слухачам оцінити швидкість проце-
сів, що відбуваються та відчути плин геологіч-
ного часу. Слід звертати увагу на масштаби й 
наслідки спостережуваних процесів, можливо 
також прогнозувати їх подальший розвиток на 
спостережуваних об'єктах.

Екологічні аспекти і антропогенний 7. 
вплив на геологічне середовище, прогнозуван-
ня розвитку подій. Такий підхід формує у слу-
хачів уявлення про роль природоохоронних 
заходів.

Особливу увагу слід приділяти 8. обгово-
ренню популярних у слухачів питань, що зу-
стрічаються в повсякденному житті або обго-
ворюваних в засобах масової інформації.

Знайомство з геологічними процесами та 
їх екологічними наслідками сприяє розумін-
ню необхідності дбайливого ставлення до 
геологічного середовища – будинку людства. 
Створення більш глибокого уявлення про гео-
логічне середовище допоможе сформувати ро-
зуміння «неподільності» та цілісності проце-
сів, що відбуваються в різних оболонках Землі 
– літосфері, гідросфері, атмосфері, біосфері. 
Це буде сприяти становленню світогляду та 
формування загальної екологічної культури. 
Екологічна просвітницька діяльність з пропа-
гуванням геологічних знань на туристичних 
природних об’єктах є однією з найважливіших 
рис екологічної освіти, вона сприятиме стало-
му розвитку широкої туристичної індустрії.

________________

Тимофеев-Ресовский Н. В. 1. Воспоминания : Истории, рассказанные им самим, с письмами, фотографиями  и до-
кументами / сост. и ред. Дубровина Н. - М. : Согласие, 2000. - 880 с.
Федорончук Н.А. 2. Роль геологической информации в экологическом образовании на базе природных объектов 
// Досвід інтерпретації дикої природи в Україні: матеріали наук.-практ. семінару „Менеджмент екологічних сте-
жок», 21 квітня 2013 р. – Одеса-Карадаг, 2013. – С. 100-103. 
http://www.researcher.ru/methodics/method/Est_napravl/a_e0k1t.htm3. l - Гурвич Е.М. Геология в системе дополни-
тельного образования школьников.
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Земля багата на численні пейзажі рідкісної 
геологічної краси, які можна досліджувати. Ці 
«мовчазні» свідки вічної еволюції Землі є до-
казами неперевершеної сили і творчості при-
роди, які відображаються в захоплюючих чер-
гуваннях рельєфу поверхні і гірських порід, а 
також в красі геологічних явищ. Новий напря-
мок в туризмі, такий як геологічний туризм, 
під силу організувати досвідченим геологам 
та людям, які займаються геологічними польо-
вими роботами. Долаючи розроблені геотрей-
ли всі зацікавлені можуть перейняти досвід, 
знання професіоналів і побачити унікальні 
об’єкти, які недоступні звичайному туристу. 

Беззаперечно геологічний туризм виконує в 
першу чергу соціально-культурну групу функ-
цій рекреації. Тобто, у всіх бажаючих є мож-
ливість пізнати процеси, що відбуваються на 
нашій планеті, побачити геологічні пам’ятки, 
дізнатися про історію Землі, а також відчу-
ти себе геологом, дослідником земних надр. 
Маршрути розробляють таким чином, щоб ту-
рист мав можливість познайомитися не лише з 
цікавими геологічними об’єктами та їх історі-
єю, а й з неповторною флорою і фауною певно-
го регіону, пам’ятниками історії та культури. 
Геотрейлерам у гірських масивах притаманна 
певна особливість, так як турист може спо-
стерігати унікальність висотної зональності 
– зміну рослинності, ґрунтів, клімату тощо. В 
залежності від складності маршруті і особли-
востей гірського ландшафту такий вид туриз-
му є активним, а інколи і екстремальним. Він 
вимагає додаткових знань, вмінь та навичок а 
також проходження інструктажу від досвідче-
них гідів.

реКреацІйна СКлаДова ГеолоГІчноГо ТУриЗМУ
Інна Ілляшенко

ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»,
e-mail: inna.illyashenko@gmail.com

RECREATIONAL COMPOSITION OF GEOTOURISM
Inna Illiashenko

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
e-mail: inna.illyashenko@gmail.com

Recreational functions of geotourism are discovered. The positive influence on the human body of the terriers is 
analyzed. The cognitive essence of the recreational geocaching session is revealed.

Така група функцій реакреації як медико-
біологічна відіграє другорядну роль в геоло-
гічному туризмі, але для здоров’я туристів, для 
відновлення сил їх організму є важливою. Таке 
рекреаційне заняття як теренкур нерозривно 
пов’язане з геологічним туризмом. Його мож-
на розглядати і як метод лікування, і як метод 
оздоровлення організму. Під час пішого долан-
ня геотрейлеру відбувається гартування орга-
нізму, м’язи отримують навантаження, дихан-
ня стає глибше, відповідно, тренується серце, 
посилюється обмін речовин. Таким чином, всі 
основні процеси в організмі стають більш по-
вноцінними. До позитивного впливу на орга-
нізм людини можна додати «розвантаження» 
очей, адже відбувається зміна концентрації 
зору на об’єктах природи на різній відстані, 
споглядання нештучно забарвлених кольорів, 
вдихання чистого повітря, насиченого корис-
ними фітонцидами рослин.

Це може бути плавний, але затяжний під-
йом по мальовничій місцевості або завзятий 
підйом вгору по скелях. А додаткове споря-
дження, таке як трекінгові палиці чи рюкзак за 
спиною додатково задіють м’язи. Перебування 
в групі туристів-однодумців підвищує настрій, 
в цьому переконані психологи.

З точки зору рекреаційних потреб, геологіч-
ний туризм необхідний людям, які проводять 
за робчим столом до сорока годин на тиждень. 
Дуже важливо, щоб рекреаційні потреби були 
усвідомлені кожною людиною. Серед багатьох 
людей донині панує уявлення про власні ре-
креаційні потреби як про стан, максимально 
наближений до абсолютного спокою. Такий 
екстенсивний підхід є очевидним пережитком 
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минулого. Тоді максимально фізична виснаже-
на роботою людина справді потребувала для 
відновлення життєвих сил великої кількості 
максимально калорійної їжі і відпочинку (пе-
реважно сну).

Неусвідомлення власних рекреаційних по-
треб, невміння відпочивати «по-новому» при-
зводять до зростання специфічних захворю-
вань, пов'язаних з порушенням природної рів-
новаги між витратами життєвих сил на роботі 
та їх відновленням [1].

Такий вид рекреаційного заняття як гео-
кешинг в межах геологічного туризму буде 
цікавий активним людям. Це свого роду гра, 
суть якої полягає в тому, що одні гравці хова-
ють «скарби» або «кеші», за допомогою GPS 
визначають їх географічні координати та по-
відомляють про них в Інтернеті. Інші гравці 

використовують ці координати та свої GPS-
прийоми для пошуку таємниць. Найчастіше 
всього «кеші» розташовані в місцях, які пред-
ставляють природний, історичний, культур-
ний, географічний інтерес. Також такий вид 
занять може бути використаним в навчальних 
цілях для студентів геологічних і географічних 
спеціальностей. 

Вибираючи місця з геологічними особли-
востями, знайомлячись з геоморфологічними 
характеристиками, причинами, що створили 
їх, насолоджуючись їх різноманіттям, беззапе-
речно організм відновлює свої духовні, фізичні 
і психічні сили. Природні пейзажі, а також дав-
ні і сучасні місця видобутку корисних копалин 
з їх особливою наукової та естетичну цінніс-
тю дають можливість отримати як естетично-
пізнавальну користь, так і оздоровчо-фізичну.

________________

Масляк П. О. 1. Рекреаційна географія / П. О. Масляк. – Київ: Знання, 2008. – 343 с.
Габчак Н.Ф.2.  Геологічні пам’ятки як перспективні об’єкти розвитку туризму Закарпаття / Н.Ф. Габчак. – Науковий 
вісник УжНУ. – 2009. – Серія «Економіка». - Випуск 28. – С.17-21.
Василенко А. 3. Геологічний туризм: проблеми та перспективи в Україні [Електронний ресурс] / А. Василенко. – 
2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nrv.org.ua.



17

РОЗДіЛ 1ТЕОРЕТИчні ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГія ГЕОТУРИЗМУ

Theoretical and methodological aspects of geotourism

оСвоєння люДиною ГеолоГІчноГо проСТорУ З МеТою 
 ІМУнно-Генно-пСихІчноГо вДоСКоналення

Олександр Поляшов, Дмитро Приходченко, Альона Мунтян
Геологорозвідувальний факультет ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпро, 

e-mail: nmugeology@gmail.com

THE USE OF GEOLOGICAL SPACE wITH A PURPOSE OF
IMMUNO-GENETICALLy-PSyCHIC PERFECTIONS OF A HUMAN

Oleksandr Poliashov, Dmytro Prykhodchenko, Alyona Muntian
Faculty of Geological Prospecting, SHEI «National Mining University», Dnipro, 

e-mail: nmugeology@gmail.com

There is role of tourism in the immune-genetic-psychic improvement of human was shown.  Geological space on 
subspaces is structured. There is mechanism of load and unload of the psyche of personality in tourism was revealed.

У далекому минулому людина мігрувала, 
кочувала поодинці або етнічними групами в 
пошуках місць на земній поверхні з найбільш 
сприятливими умовами проживання. Керів-
ною силою була потреба. В даний час перемі-
щення людини, яка веде осілий спосіб життя, 
набуло вигляду замкнутих просторових кри-
вих (маршрутів). Під туризмом стали розумі-
ти тимчасові переміщення людей по території 
або акваторії в місцевості, відмінні від місця 
постійного проживання, терміном від доби 
до шести місяців без будь-яких комерційних 
цілей. Теорія вузлів дозволяє аналітично опи-
сати маршрути і перейти до оцінки розмірів 
освоєного простору.

Мета роботи - показати, що туризм - це 
освоєння людиною геологічного простору з 
метою імунно-генно-психічного вдосконален-
ня. Для досягнення мети необхідно вирішити 
завдання:
•  структурувати геологічний простір на під-

простори;
•  виділити підпростори, які впливають на 

імунну, генну і психічну системи людини;
•  розкрити механізм навантаження і розван-

таження психіки особистості;
•  рекомендувати простір зі змінними пара-

метрами (термодинамічними, складу та 
властивостей), як середовище реабілітації 
людей, середовище відновлення і корекції 
оптимальних фізичних, психічних і емоцій-
них кондицій людини.
В системі прямокутних координат X, Y, Z, 

розміщеної на поверхні геоїда з віссю Y орієнто-
ваної по меридіану, X - по широті, Z - нормально 
поверхні геоїда переміщення уздовж будь-яких 
осей координатної системи супроводжуються 
закономірною зміною параметрів гравітаційно-
го, електромагнітного, радіаційного, теплового 
полів, складу і властивостей атмосферних, гід-
росферних і мінеральних мас.

Сенсорне сприйняття людини зовнішніх по-
дразників зводиться до сприйняття коливань 
різної природи. Коливальні процеси характе-
ризуються амплітудою (інтенсивність - I) і час-
тотою (f). Амплітудно-частотна характеристи-
ка коливань, які сприймаються сенсорами, має 
вигляд замкнутої кривої, що представляє со-
бою робочу зону сенсора, нижня частина якої 
може бути описана ступеневою залежністю, а 
верхня - логарифмічною.

Інтенсивність. У середній частині робо-
чої зони відчуття від сенсора пропорційні 
логарифму інтенсивності подразника (закон 
Вебера-Фехнера):

b
I
IaE +=
0

log              (1),

де: E  - - величина відчуття, I  - значення 
інтенсивності подразника, 0I  - нижнє гранич-
не, а й b - постійні (чутливість і фонове значен-
ня сигналу або роздратування відповідно).

Зв’язок між явищами мікро- і макросвіту 
описуються рівнянням Больцмана:

S = k·log p + b         (2),

де S - ентропія системи, k - постійна Боль-
цмана, p - статистичний вага; b - постійна.  
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Формули (1) і (2) використані як базові для 
образного відображення центральною нерво-
вою системою результатів роботи сенсорики 
людини. 

частота. Зі зміною частоти роздратуван-
ня, чутливість сенсора змінюється, поряд з 
витратами енергії на формування чуттєвого 
диференціального образу. Так, об'єкти блакит-
ного, зеленого і жовтого кольору сприймають-
ся легко (коефіцієнт чутливості близький до 
одиниці), тому вони заспокоюють, створюють 
відчуття комфорту. Сприйняття ж кольорів 
крайніх областей електромагнітного спектра 
(коефіцієнт чутливості близько 0,2) вимагає 
«роботи» очей, додаткових зусиль і витрат 
енергії на формування чуттєвого зорового об-
разу і тому розгляд об'єктів фіолетового і чер-
воного кольору стомлює, викликає роздрату-
вання.

Повнота інформації, яка зчитується сен-
сорами, забезпечує формування здорової 
психіки людини. Травма або втрата одного з 
сенсорів ускладнює роботу психіки людини, 
так як доводиться витрачати додаткову енер-
гію на компенсацію образної інформації, якої 
бракує (легенда про сліпого Гомера). Навпаки, 
загострене чуття, зір, слух дозволяє людям 
працювати і творити в вузьких сферах діяль-
ності, таких як дегустація, живопис, музика. 
Тому розширення і відновлення можливостей 
сенсорного сприйняття людини за допомогою 
органів чуття - важливе завдання, яке вирішу-
ється не тільки методами медицини. Протягом 
життя людини сенсорне сприйняття (інтенсив-
ність роздратування, частота коливань, чутли-
вість до подразника) змінюється, змінюється і 
уявлення про розміри простору. У немовляти 
за допомогою хапального інстинкту уявлення 
про простір розширюється від точки і згодом 
збільшується, досягаючи максимуму, в старо-
сті воно звужується зі зменшенням до точки.

Структурування простору. Найбільш 
масштабним для людини є геологічний про-
стір. В геологічному просторі В. І. Вернад-
ський виділив і розробив модель біооболон-
ки - середовища проживання біоти в шарі 
зчленування, взаємодії, взаємопроникнення 
літо-, гідро-, атмооболонок [1]. У біооболонці 
К. Левін виділив життєвий простір людини, 

як набір фрагментів фізичного та соціального 
середовищ, матеріал, який керує його поведін-
кою [2]. Це макроструктурування простору. 
При виділенні підпросторів з меншими розмі-
рами доводиться рахуватися з радіусом сприй-
няття сенсорної інформації органами почуттів 
(фізіологія) і формування індивідуального об-
разного матеріалу (психіка). Розміри просто-
ру при сприйнятті сенсорної інформації кон-
кретизуються через основну характеристику 
- відстань (x) і її похідні величини: площа (x2)) 
і об’єм (x3). Оптимальною відстанню для орга-
нів зору вважається 30-35 см, для нюху - 45 см, 
для слуху (сприйняття шепоту) - 1 метр, смаку 
- до 5 см і тактильних відчуттів - до 1,2 м. Ед-
вард Холл [3] виділив чотири зони комуніка-
тивної взаємодії людей: інтимну - на видаленні 
до 0,5 м; персональну (особистісну) - 0,5 - 1,2 
м; соціальну - 1,2 - 3,65 м і громадську - більш 
3,65 м.

Інтимний простір - елементарна струк-
турна одиниця підпростору, тонка оболонка, 
обмежена поверхнею шкіри людини і умовної 
поверхнею, яка відступає від поверхні шкіри 
на відстань 0,46±Δх м. Розміри інтимного про-
стору змінюються з віком людини. Це підпро-
стір призначене для спільного перебування 
з близькими людьми. Порушення інтимного 
простору іншими членами соціуму призво-
дить до психологічного дискомфорту.

приватний (персональний) простір (тер-
мін ввів психолог Катц в 1937 році) - це умовна 
оболонка, обмежена поверхнями, віддаленими 
від поверхні шкіри на видаленні 46 см і 1,5 м. 
Всі точки особистого простору фізично досяж-
ні органами руху тіла. Порушення особистого 
простору незнайомими і тваринами викликає 
побоювання, страх, але забезпечує комфорт 
при співбесіді з близькими і знайомими пред-
ставниками соціуму. Зменшення особистого 
простору призводить до зміни ритму серця, 
викиду адреналіну, до появи фобій або екста-
зів.

Соціальний простір - оболонка, обсяг якої 
обмежений поверхнями від поверхні шкіри 
людини на відстані 1,2 і 3,6 м. Така дистанція 
дотримується при офіційних зустрічах, при-
йомах, дружніх вечірках, зборах. Це дистанція 
контакту з чужими людьми.
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Громадський простір представлено обо-
лонкою, розташованої за відстань більше 3,6 
м. Це простір для лекторів, артистів, політиків, 
публічних людей. У цьому просторі виникають 
конфлікти між особистістю, яка перебуває на 
«публіці» і особистістю самої «публіки». Трива-
ле перебування на «публіці» спустошує людину, 
але після відпочинку вона знову тягнеться до 
«аудиторії» для завоювання успіху. Тривале або 
марне перебування особистості на «публіці» 
може викликати роздратування і агресію.

Таким чином, деформація микропросторів 
призводить до деформації психіки особистос-
ті, а відновлення просторової архітектури до-
зволяє засобами туризму відновити здорову 
психіку людини.

висновки. Геологічний простір структуро-
вано за розміром на макропростори і мікро-
простори.

Звуження простору призводить до збоїв 
роботи всіх органів, пригнічує психіку люди-
ни, породжує конфлікти в соціумі.

Зі збільшенням щільності населення, інтен-
сифікації та роботизації праці в комунікатив-
ному полі неминуче зростання конфліктів в 
соціумі і туризм слід розглядати як ефектив-
ний соціальний захід.

У навчальних закладах слід передбачи-
ти знайомство учнів з елементами робо-
ти психіки людини і з психорегулюючою 
функцією параметрів навколишнього се-
редовища.

Фахівці з теоретичними знаннями туризму, 
що пройшли туристську практику затребувані 
в наукових, творчих колективах, в галузях роз-
витку сучасних технологій, в оволодінні куль-
турою безконфліктного спілкування людини в 
соціумі.
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ГеоКешинГ яК ІнСТрУМенТ пІЗнавальноГо ГеоТУриЗМУ
Сергій Садовнік, Тетяна Козлова, Віталій Вишневський

Спільнота українських геокешерів, 
e-mail: gardener.s.v@gmail.com

GEOCACHING AS A TOOL FOR COGNITIvE GEOTOURISM
Sergii Sadovnik, Tetyana Kozlova, Vitaliy Vishnevskey

Ukrainian Geocachers Community, 
e-mail: gardener.s.v@gmail.com

This report is devoted to acquainting the conference participants with the world game «Geocaching» and the 
disclosure of those constituent that can be used as a tool for cognitive geotourism.

The report assesses the current state of creating of geological geocaches (EarthCache). Conclusions are also 
made about the potential for increasing the amount of EarthCache and their use for the development of cognitive 
geotourism.

Серед багатьох видів активного відпочинку 
одним з найбільш популярних є всесвітня гра 
геокешинг. 

Геокешинг - це розважальна, оздоровча і 
пізнавальна активність на свіжому повітрі, в 
якій учасники використовують GPS приймач 
(спеціалізований пристрій або мобільний те-
лефон) та навігаційні методи, щоб приховати 
або шукати контейнери, які називаються «гео-
кеш», «кеш» або просто «схованка».

Геокешинг народився у 2000 році і набув 
широкого розповсюдження в усьому світі. 
На початок березня поточного року в усьому 
світі існує понад 3 мільйони активних схова-
нок, які створено зусиллями понад 361 000 
гравців. Ці схованки приховані в 191 різній 
країні на всіх семи континентах (навіть в Ан-
тарктиді). З початку гри в журналах схованок 
записано більш ніж 642 мільйони записів про 
знаходження [1].

Геокешинг – це не тільки пошук скарбів. 
В рамках гри активно працює екологічна 

ініціатива  Cache In Trash Out® (або CITO). Гео-
кешери та громадські групи організовують і 
здійснюють заходи, які направлені на збере-
ження навколишнього середовища та покра-
щення екологічного стану в конкретних міс-
цях. З моменту запуску ініціативи в 2002 році 
більш ніж 333 000 людей добровільно взяли 
участь у 16 000 заходах CITO.

Також геокешинг має певну соціальну мету 
- об’єднати людей зі спільними інтересами та 
надати їм можливість спілкування. Так, що-
річно у світі проводиться понад 36 000 зустрі-

чей («Event»), на яких геокешери розказують 
цікаві історії про країни, місця та схованки, 
показують колекції подорожуючих предметів 
«trackables» та обмінюються ними. Для полег-
шення гри та спілкування сайт Geocaching.
com перекладено на 24 мови, додатки для 
Android та iOS перекладені більш ніж на 20 
мов.

Основні різновиди схованок можна класи-
фікувати наступним чином [2]:

Які містять фізичний контейнер в кінце-1. 
вій точці на місцевості.

Традиційна схованка (Traditional a. 
Geocache)

Покрокова схованка (Multi-Cache)b. 
Квест на місцевості (Wherigo™ Cache)c. 
Леттербокс (Letterbox Hybrid)d. 
Загадка (Mystery or Puzzle Caches)e. 

Які не містять фізичний контейнер в кін-2. 
цевій точці на місцевості.

Геологічна схованка (EarthCache)a. 
Віртуальна схованка (Virtual Cache)b. 
Вебкамера (Webcam Cache)c. 

Соціальні.3. 
Зустріч (Event Cache, Mega-Event Cache, a. 

Giga-Event Cache)
Зустріч екологічна (Cache In Trash Out b. 

Event, CITO)
Всі зазначені вище типи схованок мають 

певне пізнавальне навантаження. Але один 
з них органічно поєднує мету та завдання 
власної гри і такої важливої складової ту-
ристичного бізнесу, як пізнавальний геоту-
ризм. 
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Це геологічні схованки або EarthCaches.
Геологічна схованка - це «освітній» тип 

кешу, основне завдання якого поділитися з 
шукачами науковими знаннями та цікавими 
фактами про конкретну місцевість в сфері гео-
логії, розказати, якими геологічними процеса-
ми була сформована наша планета, як ми керу-
ємо ресурсами Землі та як науковці збирають 
факти і докази.

Шукачі EarthCaches мають можливість 
отримати теоретичні знання та закріпити їх на 
практиці. Тому опис та завдання EarthCache 
поєднуються в своєрідний «урок». І як в кінці 
звичайного уроку шукачам EarthCache дове-
деться надавати відповіді на контрольні пи-
тання.

«Уроки» EarthCache мають базуватися на 
інформації щодо [3]:

Рис. 2. Розподіл EarthCache в країнах Європи

Рис. 1. Розподіл схованок в країнах Європи

геологічних матеріалів, таких як каміння, •	
мінерали, копалини, пісок та ґрунти;
геологічних процесів, таких як ерозія, ви-•	
вітрювання, осадження, вулканічна актив-
ність та льодовикова дія;
еволюції геологічних форм земель, таких як •	
льодовикові долини, зворотна рельєфність, 
обумовлена   властивостями гірських порід, 
водоспади з геологічними поясненнями, 
використання геологічних матеріалів, та-
ких як будівельні камені;
геологічних явищ, таких як ударні кратери, •	
гейзери та мінеральні джерела;
інструментів, що використовуються геоло-•	
гами, таких як індекс скам'янілостей, камін-
ня та історичних геологічних об'єктів.
Загальний розподіл схованок в країнах Єв-

ропи має наступний вигляд:

Доля схованок типу EarthCache для всіх 
країн складає в середньому 2% від загальної 

кількості, тому їх розподіл майже повторює 
попередній графік.
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Взагалі розподіл EarthCache на мапі світу має вигляд:

Рис.3. EarthCache на мапі Європи
На цій мапі видно, що потенціал України 

щодо використання наявних можливостей не 
є реалізованим. Схованки типу EarthCache 
знаходяться здебільшого у великих містах. 
Вони не охоплюють всієї різноманітності гео-
логічних форм і матеріалів, процесів і явищ, 
які б можна було спостерігати на території 
України.

Найцікавіші геологічні схованки розта-
шовані в Києві («Головинський лабрадорит 
в Києві», «Глина та озеро «Глинка»», «Амо-
ніт на станції метро Університет»), Львові та 
області («Медова печера», «Озеро Геологів», 
«Glossifungites Time Gap»), Одесі («Одеські ка-
такомби»), Запоріжжі («Хортиця - граніт на 
пляжі»), на Івано-Франківщині («Озеро Неса-

мовите») та Закарпатті («Озеро Синевір»).
При цьому також слід зауважити, що біль-

шість геологічних схованок на території Укра-
їни створили іноземні геокешери з Словенії, 
Чехії та Австралії.

Разом з цим хочеться зазначити наявність 
значного потенціалу (природного, наукового-
технічного, кадрового, тощо) для розвитку 
пізнавального геотуризму, а відповідно і гео-
кешингу, на всій території України. 

Яскравою реалізацією цього може бути 
створення низки геологічних схованок в атрак-
ціях геотуристичного шляху GEOKARPATY. 

Також існує нагальна потреба в створенні 
аналогічних геотуристичних шляхів в інших 
регіонах України.

________________

https://newsroom.geocaching.com/fast-facts/1. 
https://www.geocaching.com/about/cache_types.aspx2. 
https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.chapter&id=513. 
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The consisting of preparation of tourist accompaniment specialists in Ukraine is described. The practical aspects of 
the training of future specialists of the tourism industry for the analysis of routes, which include geotouristic objects, 
are analyzed.

В деяких державах законодавство не регу-
лює та детально не прописує вимоги до фахів-
ців туристичного супроводу. В інших, воно є 
чітко прописане з юридичної точки зору, ін-
коли навіть дуже детально. Детальність зале-
жить від дуже багатьох факторів. Першочер-
гове значення тут має правова культура кон-
кретної спільноти (до прикладу чи потребує 
вона прописаних чітко правил, чи достатньо 
загальних правил, які опираються на традиції 
сформовані учасниками туристичного ринку). 
Наприклад українське законодавство генерує 
досить багато юридичних документів, однак 
спостерігається тенденція їх недотримання з 
боку громадян, що виникає з того, що самі за-
кони прописані недосконало і мають «дірки» 
(наприклад порушення «Правил дорожнього 
руху», в частині перевищення швидкості, є 
можливим через те, що працівники поліції не 
мають приладів для вимірювання швидкості 
руху транспортних засобів, а відтак не в ста-
ні довести перевищення швидкості учасником 
дорожнього руху, який порушує ці правила). 
Для підготовки вимог, що відносяться до фа-
хівців туристичного супроводу істотним серед 
іншого є те чи дана країна є в більшій мірі кра-
їною яка висилає туристів (емісійна), чи також 
їх приймає (дистинаційна). В першому випад-
ку підхід є ліберальним. У другому застосову-
ються правові механізми, які часто мають на 
меті охорону місцевого ринку праці. Безпо-
середньо в країнах, які застосовують деталь-
ні правила, визнається, що чистий ринковий 
механізм не є достатнім для охорони власних 
інтересів, при цьому особливо по відношен-

ню до осіб, які користуються з послуг фахівців 
туристичного супроводу. В фаховій літературі 
можна побачити, що такого роду проблеми є 
не лише в авторитарних країнах з центрально-
плановою економікою, але також і в країнах в 
яких вільний ринок є фундаментом функціо-
нування соціально-економічної системи.

Відповідно до Закону України «Про ту-
ризм», а саме ст. 6 «Держава проголошує ту-
ризм одним з пріоритетних напрямів розвитку 
економіки та культури і створює умови для ту-
ристичної діяльності».

На виконання ст.5 ЗУ «Про туризм» 
24.09.2004 року Наказом Державної турис-
тичної адміністрації України №83 було за-
тверджено Положення про порядок видачі 
дозволів на право здійснення туристичного 
супроводу фахівцям туристичного супрово-
ду. Створено реєстр фахівців туристичного 
супроводу, затверджено кваліфікаційні вимо-
ги до екскурсоводів, гідів-перекладачів і т.д. У 
відповідності до Положення в обласних дер-
жавних адміністраціях були створенні акре-
дитаційні комісії з питань видачі Дозволів на 
право здійснення туристичного супроводу 
фахівцям туристичного супроводу. Для отри-
мання Дозволу кандидату необхідно було 
подати такі документи як паспорт, іденти-
фікаційний номер, диплом про вищу освіту, 
трудову книжку або свідоцтво про держав-
ну реєстрацію фізичної особи-підприємця, 
контрольні тексти екскурсій та документ 
про закінчення спеціальних фахових установ 
(курсів екскурсоводів, гідів-перекладачів, гір-
ських провідників, тощо).
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З 2005 року на туристичному ринку Укра-
їни поступово почав наводитись порядок, у 
рази збільшилась кількість екскурсоводів, як 
суб’єктів підприємницької діяльності, групи 
іноземних туристів перестали приїжджати зі 
своїми гідами, а користувались послугами міс-
цевих екскурсоводів, в переважній більшості 
стали зникати «чорні» або «сірі» гіди-аматори. 
Здорова конкуренція суттєво вплинула на по-
кращення рівня якості послуг, які надавались 
туристам в частині туристичного супроводу і 
не тільки.

При інститутах післядипломної освіти ВУ-
Зів почали відкриватись курси підвищення 
кваліфікації та перекваліфікації, які видава-
ли документ про підготовку/перепідготовку 
фахівців туристичного супроводу. Крім того 
з’явилась певна кількість курсів, які діючи на 
підставі Ліцензії виданої Міністерством осві-
ти і науки України або його Управлінь в облас-
тях, і навіть без такої Ліцензії, готуючи кадри 
туристичного супроводу. Оскільки розвиток 
туризму і зацікавленість Україною з боку ту-
ристів зростає, підігріваючись Чемпіонатом з 
Футболу ЄВРО 2012 і проведенням в Україні 
пісенного конкурсу Євробачення, туристичні 
фірми і самоорганізовані туристи створюють 
запит на послуги фахівців туристичного су-
проводу.

Однак у 2014 році, проводячи політику де-
регуляції, діяльність акредитаційних комісій в 
областях була призупинена. Фаховість осіб, які 
здійснюють туристичний супровід переста-
ла контролюватись. Видачу дозволів на право 
здійснення туристичного супроводу з боку ор-
ганів державної влади припинили.

Така політика звичайно відразу наклала 
відбиток на підготовку кадрів туристичного 
супроводу в Україні як в кількісному так і якіс-
ному виразі. Скасування Дозвільної системи 
послужило демотивацією для осіб, які працю-
ють в сфері надання екскурсійних послуг, за-
кінчувати фахові спеціалізовані курси. 

Склалось враження, що автори цієї рефор-
ми поклались виключно на ринкові механізми, 
а саме: поганого провідника замовники най-
муть на роботу лише один-другий-третій раз і 
більше не будуть користуватись з його послуг, 
оскільки будуть незадоволені і повідомлять 

про це інших. Тобто ринок сам відкине неква-
ліфікованих.

Насправді такий механізм може бути за-
стосований виключно до тих фахівців турис-
тичного супроводу, які працюють у безпечних 
місцях, а саме в містах або на певних терито-
ріях (в т.ч. природоохоронних). Але він зовсім 
не може бути прийнятний для фахівців турис-
тичного супроводу, які працюють в активному 
туризмі: піші походи, веломандрівки, сплави/
рафтинг, і т.д. особливо в гірській місцевості, і 
зокрема на геотуристичних об’єктах. Оскільки 
саме перебування на лоні природи вже ство-
рює підвищений рівень небезпеки для турис-
тів і опіка над групою слабо підготовленою 
особою може привести до трагічних наслідків 
навіть у найкоротші терміни.

У цих умовах суттєво зростають вимоги 
до кадрового забезпечення туристичної ін-
дустрії, починаючи з підвищення кваліфіка-
ції державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, на яких покладе-
но повноваження з вирішення питань у сфері 
державного управління туризмом, закінчую-
чи підготовкою менеджерів, екскурсоводів, 
гідів-перекладачів, гірських провідників та 
інших фахівців сфери послуг. Лише високий 
рівень підготовки спеціалістів може забез-
печити належну конкурентоспроможність 
українського туристичного продукту на ві-
тчизняному та міжнародному ринках турис-
тичних послуг.

Проблема професійної підготовки фахів-
ців для сфери туризму стала предметом уваги 
фундаментальної педагогічної науки, профе-
сійної педагогіки.  У працях В. Федорченка, Л. 
Кнодель, Н. Ничкало, М. Коноха, В. Пазено-
ка, Л. Поважної, В. Лозовецької, Л. Нохріної, 
Я. Олійника, М. Скрипник, Г. Цехмістрової, 
О. Любіцевої та ін. висвітлено основи теорії і 
практики туристичної освіти. 

Головними передумовами розвитку ві-
тчизняної туристичної галузі є формування 
ефективно діючої системи підготовки фахів-
ців туристичного профілю. Це передбачає 
не лише становлення туристичної освітньо-
педагогічної системи, але й удосконалення ор-
ганізації навчального процесу підготовки фа-
хівців туристичної галузі [2; 4].
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Потреба удосконалення системи професій-
ної освіти в туристичній галузі викликана со-
ціальним замовленням суспільства, що зміню-
ється під впливом глобалізаційних процесів в 
Україні та світі. Нині вже визначився окремий 
напрям професійної педагогіки – педагогіка 
туризму. Теоретичні засади педагогіки туриз-
му розглядалися в роботах вітчизняних до-
слідників Л. Сакун [5], В. Федорченка [6], Н. 
Фоменко, М. Скрипник, Г. Цехмістрової, Л. 
Поважної та ін. 

Також, незважаючи на те, що сьогодні в 
Україні створена мережа навчальних закладів 
туристичного профілю, але, як відзначає С. 
Грінько, їх випуск не у повному обсязі задо-
вольняє потреби ринку [1]. 

Дедалі популярнішим серед українців, а осо-
бливо серед туристів, які прибувають в нашу 
країну з-за кордону, стає активний відпочинок 
(піші мандрівки, сплави на катамаранах, подо-
рожі на велосипедах і т.д.). Обслуговуванням 
таких туристів (екскурсійним супроводом) 
мали б займатись фахівці, яких з часів розпа-
ду Радянського Союзу практично не залиши-
лось, а нових практично ніхто не готує. Разом 
з цим, не можна стверджувати, що в Україні 
абсолютно відсутні спеціалісти для туристич-
ного супроводу, але очевидний факт, що вони 
вузькоспеціалізовані і не в стані задовольнити 
вимог які на них покладають теперішні турис-
ти. Спортсмени витривалі, швидкі та вправні 
– але на недостатньо високому рівні володіють 
знаннями з історії, архітектури, культури, ет-

носу, релігієзнавства тощо, а міські екскурсо-
води не володіють вміннями і навичками за-
безпечення безпеки туристів в горах, надані 
долікарської допомоги, подоланні перешкод, 
орієнтуванні на місцевості і т. і. 

Виходячи з цього, перед навчальними за-
кладами постає проблема підготовки нового 
типу компетентних фахівців туристичного су-
проводу.

Отже, аналіз стану професійної підготовки 
майбутніх фахівців туристичного супроводу 
щодо формування їх готовності до професій-
ної діяльності свідчить про невідповідність 
практичної підготовки вимогам роботодавців, 
а саме: брак практичного досвіду для вирішен-
ня непередбачуваних ситуацій на місцевості; 
невпевненість у здійсненні професійних дій; 
недостатньо вмінь розробляти екскурсійні та 
туристичні маршрути, складати перелік осо-
бистого та групового спорядження, тощо. 

Результати проведеного аналізу свідчать, 
що до основних завдань сучасної професійної 
освіти в галузі туризму слід віднести: 
-   формування готовність фахівців туристич-

ного супроводу до вирішення професійних 
завдань; 

-  забезпечення фундаментального поєднан-
ня наукової, професійної та практичної під-
готовки майбутніх фахівців туристичного 
супроводу; 

-  впровадження ефективних педагогічних 
технологій професійної підготовки та ро-
боти фахівців у туристичній галузі.
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The problem of accessibility to objects of geotourism is solved by including them in to the network of tourist routes 
- the marking of communications for tourists with different ways of traveling. Normative documents of the national 
level have been developed for that - state standards regulating the use of tourist signs.

Геологічні об’єкти, як один з найбільш при-
вабливих видів туристичних атракцій є пред-
метом (основною ціллю) спеціально спланова-
них турів, вони часто включаються в комплекс 
відвідуваних туристичних об’єктів природної 
спадщини Карпатського регіону України. 

Проблема доступності до таких об’єктів 
повинна вирішуватися за допомогою мережі 
туристичних шляхів – ознакованих комуніка-
цій для туристів з різними способами пересу-
вання. При цьому туристичні знаки на шляху 
виконують навігаційну, інформаційну функ-
ції, забезпечують безпеку подорожі, особливо 
в туристичних походах з активним способом 
пересування [3].

Практично в усіх європейських країнах на 
даний час використовуються системи туристич-
них знаків – уніфікованих позначень, в таблич-
ній або рисованій формі, які розміщуються на 
пришляхових об’єктах, затверджених відповід-
ним чином для використання в межах країни. 

В Україні до недавнього часу були відсутні 
нормативні документи, що регламентують за-
стосування туристичних знаків на шляхах за-
гального користування. Починаючи з 2002р ГО 
Клуб вело туристів друзів природи «Рух» здій-
снював заходи з розробки нормативної бази 
для туристичної навігації, зокрема на держав-
ному рівні. Спільно з ДНДІ «Система» ство-
рено національний стандарт ДСТУ 7450:2013 
«Туристичні послуги. Знаки туристичні ак-
тивного туризму. Класифікація, опис і прави-
ла застосування». Цей документ розроблено з 
урахуванням останніх рекомендацій європей-

ських організацій в сфері активного туризму 
та передового досвіду різних країн у цій галузі. 
У ньому застосовано колірно-цифровий метод 
розрізнення туристичних шляхів, аналогічний 
до того, за яким побудовані трансєвропейські 
мережі [1]

Рис.1.  Знаки туристичні активного туризму
У 2014 р стандарт уведений в дію, у 2017 р 

Мінекономрозвитку рекомендований усім до-
тичним організаціям для застосування з ме-
тою створення національної мережі туристич-
них шляхів активного туризму в Україні. 

Керуючись принципом побудови загально-
європейських мереж, та ДСТУ 7450:2013 нами 
розроблений проект національної мережі ту-
ристичних шляхів України для різних видів 
активного туризму [4].

Вона складається з шляхів різного рівня: 
національного, регіонального, обласного і міс-
цевого значення а також буде включати в себе 
міжнародні шляхи, створені у співпраці з між-
народними організаціями.
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Геотуристичні об’єкти, визначені проектом «Гео-
Карпати – створення польсько-українсього турис-

Рис. 2. Структура національної мережі туристичних шляхів 

Рис. 3. Національна мережа пішохідних туристичних шляхів. Місцева мережа Львівської області

тичного шляху» приведені на картосхемі місцевої 
мережі туристичних шляхів Львівської області 
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ДСТУ 7450:2013 Туристичні послуги  Знаки туристичні активного туризму.  Класифікація, опис і правила за-1. 
стосування.
ДСТУ 4100:2012  Знаки дорожні Загальні технічні умови. Правила застосування.2. 
Знакування туристичних шляхів активного туризму, Львів, 20093. 
Туристичні шляхи Львівщини. Національна мережа туристичних шляхів України, Львів, 20011.4. 

Крім того, за нашою пропозицією були 
внесені зміни і до ДСТУ 4100 «Знаки дорож-
ні» в частині «Інформаційно-вказівні знаки» 
з метою введення знака на коричневому тлі, 
який інформує про оглядовий туристичний 
об’єкт [2]. З 2012р нами було ознаковано 4 
основні автомагістралі області такими зна-
ками. 

Серед найцікавіших об’єктів, охоплених 
системою дорожніх туристичних знаків є гео-
туристичні атракції в Карпатському регіоні. 

Рис. 4.  Геотуристичні атракції в системі 
дорожніх знаків
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Геотуристичні карти відносяться до катего-
рії тематичних карт, де об’єктами картографу-
вання є геолого-геоморфологічне розмаїття. 
Розробка, видання та розповсюдження спеці-
альних геотуристичних карт – це особливий 
і дуже важливий крок для поширення знань 
про геотуризм взагалі, а також для привер-
нення уваги туристів до геологічних об’єктів. 
Створення таких карт є функціональним спо-
собом пояснення та просування широкій гро-
мадськості ідеї важливості геосайтів, оскільки 
в них поєднано науково-пізнавальні геологіч-
ні та геоморфологічні дані (як про територію 
загалом, так і про окремі об’єкти) та загальна 
туристична інформація. Карти дають великі 
можливості використання геологічних знань, 
які є зрозумілими у такому вигляді для серед-
ньостатистичного туриста.

Роботи по створенню геотуристичних карт 
різного масштабу та наповнення широко про-
ведені і ведуться далі в багатьох країнах Євро-
пи, Азії, Африки, в Австралії та США. Настає 
і час України перейняти існуючий вже досвід і 
зайнятися їх розробкою та розповсюдженням.

В рамках міжнародного проекту «ГеоКар-
пати – створення польсько-українського ту-
ристичного шляху» Львівським національним 
університетом імені Івана Франка та Кроснен-
ською державною вищою професійною шко-
лою імені Станіслава Пігоня у 2014 р. була роз-
роблена та опублікована карта [1] цього геоту-
ристичного шляху із нанесенням як загальної 
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Creating, publishing and distributing special geotourist maps is a very important step for spreading knowledge 
about geotourism in general, as well as for attracting tourists to geological objects. The authors present the basic 
principles of creation of geo-tourist maps, which are planned to be developed for the regions of Western Ukraine.

туристичної інформації, так і місць розташу-
вання об’єктів шляху. Регіон, охоплений цією 
картою, знаходиться в межах Підкарпатсько-
го воєводства Польщі та Івано-Франківської 
і Львівської областей України. Основою для 
карти слугувала фізична карта регіону, на якій 
позначалися геосайти шляху. Зворотна сторо-
на цієї карти містить інформацію про геоло-
гічні та геоморфологічні особливості регіону в 
цілому і про об’єкти зокрема.

Гарним взірцем для наслідування можуть 
слугувати геолого-туристичні карти, які ви-
дані у 2013-2016 рр. Варшавським Державним 
Геологічним Інститутом. Ці карти масштабом 
від 1:25000 до 1:60000 були розроблені для 
польських державних природничих парків 
(Пенінського, Горчанського, Дравеньського, 
Ойцовського), а також для низки ландшаф-
тних парків (Надморського, Пущі Ромінської 
та ін.). За основу у них використано геоло-
гічні карти, деякі із них додатково містять 
окремі ортофотокарти. Оскільки карти допо-
внені звичайною туристичною інформацією, 
а геолого-геоморфологічний опис регіонів і 
окремих об’єктів парків поданий популярно, 
то карти можуть бути використані не тільки 
спеціалістами, а й пересічними туристами, в 
чому і є їх особлива цінність.

Нашою ціллю, як популяризаторів геоту-
ризму, є розробка і розповсюдження геоту-
ристичних карт Західної України, які були би 
створені за оновленими принципами. 
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Геотуристична карта складається з основи і 
інформаційного навантаження. Пропонується 
за основу брати розвантажену тектонічну кар-
ту. У основі буде також відображено гіпсоме-
тричні дані з детальним показом природних 
(водоспади, джерела, обриви, відшарування, 
останці тощо) чи антропогенних (кар’єри, на-
сипи, дамби) форм. Інформаційне наванта-
ження обов’язково включає шляхи сполучен-
ня, піктограми геосайтів і туристичної інфра-
структури (готелі/об’єкти харчування/прокат 
спорядження тощо). Опційно можуть бути за-
значені промарковані туристичні маршрути/
веломаршрути. 

Роботу над картою включає кілька етапів:
Підготовчий камеральний етап – вивчення - 
літературних та інтернет-джерел про гео-
сайти, які розташовані на територїі карти.
Верифікаційний етап – польові виїзди із - 
фіксуванням, взяттям точних координат, 
описуванням та фотографуванням об’єктів
Підготовка основи, де рельєф відображено - 
горизонталями. В основі – геологічна чи 
тектонічна карта разом з гідрографією, на-
селеними пунктами, шляхами сполучення 
та іншою інформацією, яка полегшить ман-
дрівнику пошук геосайту.  На цьому ж ета-
пі проводиться тематичне навантаження у 
вигляді піктограм, зокрема,  відповідно до 
кольорів геологічної карти (жовтий - нео-
ген, зелений - крейда, голубий - юра і т.д.). 
Для цього використовуються детальні кар-
тографічні і інформаційні джерела. 

Наступним етапом можна назвати по-- 
каз об’єктів туристичної інфраструктури 
та піктограм геосайтів, які допоможуть в 
отриманні необхідної інформації.
Завершальним етапом є об’єднання гео-- 
сайтів у геотуристичні маршрути і показ на 
карті інформації по протяжності, складнос-
ті і  цікавості.
Важливим є розробка концепції художньо-

го оформлення геотуристичних карт та допо-
внення карти фотоматеріалами, гіпсометрич-
ними та геологічними профілями, графічними 
реконструкціями. За допомогою цієї інформа-
ції турист повинен отримати образне уявлен-
ня про геологічну історію та етапи формуван-
ня території. 

Західна Україна має високий потенціал для 
розвитку геотуризму завдяки своєму геоло-
гічному та геоморфологічному розмаїттю. Ба-
гата геоспадщина, утворення якої зумовлене 
різноманітними процесами, відображається в 
геосайтах із високими науковими цінностями. 
Тим не менше, часто локальні влади не усві-
домлюють природні цінності, їх економічний 
потенціал і можливість залучення додаткових 
інвестицій. Тому слід сподіватися, що створен-
ня геотуристичних карт матиме позитивний 
вплив при розробці майбутніх стратегій роз-
витку регіонів Західної України. А також, що 
через розвиток геотуризму місцеві мешканці 
матимуть змогу оцінити вагомість локальної 
геоспадщину і набути дбайливого відношення 
до неї.
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In the work we present the recent results of the using drones for the geotouristic purposes. The workflow of the 
scanning process is described. The advantages of drones in the field investigations are outlined. 

Безпілотні літальні апарати (БПЛА), або 
дрони в останні декілька років буквально ввір-
валися в наше життя. Вони використовуються 
військовими, в сільському господарстві, тран-
спорті, медицині.  Сьогодні важко назвати га-
лузь діяльності людини, де не використовують 
БПЛА. Конструктори створюють нові типи 
апаратів з поліпшеними характеристиками та 
з цінами, які дають змогу придбати їх пересіч-
ному громадянину. 

В науках про Землю дрони одразу після їх 
виходу на авансцену зайняли достойне місце. 
І це не дивно, позаяк в цих науках дистанційні 
методи широко використовувались при дослі-
дженнях. Приклади застосувань в  науках про 
Землю, при яких використовують дрони, мож-
на знайти в одній із недавніх статей опублі-
кованої в часописі Eos [1]. Автори описують 
переваги використання дронів при польових  
дослідженнях – швидкість знімання, точність, 
використання різноманітних сенсорів, можли-
вість працювати в важкодоступних місцях. 

Актуальним використання дронів є також 
в Україні. Про це свідчить той факт, що най-
ближчим часом буде запроваджена нова спе-
ціальність - оператор безпілотного літального 
апарату (БПЛА) або дрона [2]. 

Для успішної роботи дронів (проектів, 
пов’язаних з використанням дронів) необхід-
но наявність трьох «ware» - soft ware, hard ware 
та human ware, тобто програмного забезпечен-
ня, апаратного забезпечення і звичайно кадрів, 
які будуть з ними працювати.  

Створення проектів в галузі геотуризму ви-

магає велику кількість різнорідної інформації. 
В багатьох випадках завдання, які ставлять пе-
ред спеціалістами в галузях наук про Землю, 
що працюють на такими проектами включать 
збір, опрацювання та візуалізацію просторово-
координованої інформації. Звичайно, що над 
цими завданнями дослідники працювали і до 
появи геоінформаційних технологій (ГІС), але 
їх використання значно збільшило ефектив-
ність робіт.

Про використання сучасних технологій 
дистанційного знімання природних об’єктів 
(лазерне знімання та стереографічна фото-
грамметрія) в західних областях України авто-
рам невідомо, незважаючи на те що ці методи 
інтенсивно використовують, наприклад, в ар-
хітектурі та археології [3]. Перші наші роботи 
стосувались знімання відслонення складок в 
крейдових відкладах в с. Буковець на Івано-
Франківщині [4].

Етапи робіт при зніманні дроном, також як 
і при традиційному, складаються з підготов-
чого, польового та камерального. На підготов-
чому етапі необхідно вибрати спосіб знімання 
та апарати, якими буде здійснюватись зйомка. 
В залежності від природних умов вибирають 
спосіб знімання.  На цьому етапі необхідно 
розробити схему польотів дрона. Польовий – 
найважливіший етап, що передбачає прив’язку 
досліджуваного об’єкту до відповідної систе-
ми координат, сам процес знімання та запис 
результатів. 

Наступний камеральний період включає 
опрацювання результатів польових дослі-
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джень, побудову моделей відповідно до за-
вдань, що ставились перед проектом. 

Рис. 1. 3D модель яремчанських складок 
Результати стереографічної фотограмме-

трії використовують для візуалізації склад-
них природних об’єктів – відслонень, кар’єрів, 
печер (Рис.1), їх використовують також в по-
дальших дослідженнях в структурній геології 

та тектоніці, седиментології (Рис. 2). Вони та-
кож можуть бути використані для підготовки 
друкування на 3D принтерах та для створення 
об’єктів доданої віртуальної реальності. 

Рис. 2. Модель баденських відкладів 
з с. Хоросно

Об’єкти, що були досліджені сучасними ме-
тодами сканування і можуть бути використані 
для геотуризму включають складки в с. Буко-
вець, Яремчанські складки, відслонення міоце-
нових відкладів в с. Хоросно, Медову печеру та 
її околиці у Львові, скелі Дірявець на території 
села Дуброва Миколаївського району Львів-
ської області. 
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вступ. Джерела — всім відомі гідрогеологічні 
об’єкти, багатство яких — вода — неоціненна і 
незамінна складова нашого життя. Кожен хоча 
б раз у житті пив воду з джерела. В народі існує 
повір’я, що людина, напившись джерельної води, 
здатна почерпнути силу самої землі. Більшість із 
цих природних об’єктів впорядковують місце-
ві мешканці. За останні півстоліття утворилося 
багато об’єктів техногенного походження: пере-
важно свердловини, які розкрили напірні води 
та фонтанують. В статті буде наведена інформа-
ція про природні та техногенні джерела підзем-
них вод, які мають пізнавальний інтерес приро-
дознавчого чи виробничого характеру.

аналіз досліджень. Джерела підземних вод 
вивчають чисто в практичному аспекті для во-
допостачання населених пунктів чи будь-яких 
виробничих об’єктів. Також природні джере-
ла, з якими пов’язані певні відомі події, вивча-
ють краєзнавці, про них є багато публікацій у 
засобах масової інформації. 

Водопостачання м. Львова до ХІХ ст. здій-
снювалося водами багатьох джерел, деякі з 
них, імовірно, збереглися до сьогодні. Оцінку 
якісних властивостей води джерел у місті ви-
конували багато дослідників [4, 6], гігієнічну 
оцінку практично тих же джерел провели ме-
дики [2]. О. Підлісна [6] пропонує віднести їх 
до пам’яток неживої природи.

Звичайно, найбільше досліджувалися дже-
рела мінеральних вод на курортах, переважно 
їхні лікувальні властивості, рідше - гідрогеоло-
гічні характеристики. 
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HyDROGEOLOGICAL OBJECTS AS GEOTOURISM ATTRACTIONS
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The article is dedicated to the today’s topical problem of groundwater preservation — particularly preservation of 
natural wells and fountain wells that can be called as technogenic wells. Examples of use of and concern for some little-
known and well-known wells, especially mineral water wells are provided. The cases of neglecting the importance of 
arranging fountain wells that lead to waste of water and depletion of the underground horizons are analyzed. To draw 
attention to the issues, it was recommended to include such objects in geotourist routes that pass nearby or create new 
routes.

Мета статті. Розповісти про джерела пит-
них і мінеральних вод, які цікаві як фахівцям, 
так і краєзнавцям (а кожен з нас, зрештою, є 
певною мірою знавцем власного краю); при-
вернути увагу до фонтануючих свердловин, де 
відбувається марна витрата води.

визначення невирішених сторін пробле-
ми. Джерела вивчалися з практичної сторони, 
а дослідження їх якихось цікавих особливос-
тей чи пов’язаних з ними подій майже не про-
водилося. Тому зібрана інформація про деякі 
джерела, які можуть бути цікавинками геоман-
дрівок, а також про фонтануючі свердловини, 
яких тільки на Львівщині десятки, а ні громад-
ськість, ні екологи цим не переймаються.

природні джерела підземних вод. За ви-
значенням джерело - природний, самочинний 
сконцентрований вихід на земну поверхню 
підземних вод. Виникає під впливом земного 
тяжіння або гідростатичного тиску [7]. Дже-
рела утворюються на дні ярів, балок, на схи-
лах горбів, крутих берегів річок або в їх рус-
лах. Більшість річок починаються з джерел, як 
приміром Західний Буг, Дністер. 

Всі народи шанобливо ставляться до дже-
рел води, адже без неї неможливо уявити 
життя. Часто біля джерел виникали невеликі 
поселення, які переростали в міста. В укра-
їнців було визначено, коли які джерела при-
водити в порядок, адже за ними необхідно 
доглядати [3].

Сьогодні більшість джерел перетворилися 
в культові споруди: біля них проводять обря-
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ди на Водохрестя, Івана Купала та інші свята. 
У цьому є позитивна сторона, адже такі водні 
об’єкти завжди будуть під наглядом і впоряд-
ковані (якими їм і слід бути). Наприклад, до-
бре відоме львів’янам джерело в с. Раковець; 
є такі доглянуті джерела й у багатьох селах 
і містах, серед яких - джерело в с. Фрага, по 
дорозі зі Львова на Рогатин. Останнє цікаве 
також для геотуристів, адже вода в ньому мі-
нералізована, сума солей досягає 1,5 г/дм3, за 
складом гідрокабонатно-сульфатна кальцієва, 
нічим не гірша від мінеральної води «Олесь-
ка». Поряд з джерелом – красиві відслонення 
гіпсоангідритів з чіткими кристалами гіпсу, 
фільтруючись через які вода збагатилася від-
повідними солями. Добре доглянуті два дже-
рела в заповіднику «Тустань», які розташова-
ні перед самими скелями в невеликій долинці: 
з одного поступає питна прісна вода, з друго-
го – вода з запахом сірководню, яка нагадує 
«Нафтусю».  

Воду з таких джерел населення використо-
вує не систематично, але багато джерел функ-
ціонують за своїм першим і головним призна-
ченням: забезпечення населення питною во-
дою. З джерел пили воду Львів, Турка, Хирів, 
Моршин тощо. Досі використовують воду з 
джерела, каптованого на початку позамину-
лого століття для водопостачання аграрного 
університету в м. Дубляни, села Старичі, а з 
джерел біля Моршина розливають під відо-
мою торговою маркою «Моршинська».

Про джерела мінеральних вод на курортах 
(Трускавець, Немирів, Східниця, Поляна та 
інші) відомо багато. Менш відомо про джерела 
мінеральних вод на забутому курорті Буркут 
у Верховинському районі Івано-Франківської 
області. А вони цікаві не тільки своїм хімічним 
складом (подібні до нарзанів) і лікувальними 
властивостями, а й тим, що їх відвідували відо-
мі українські діячі. Леся Українка провела там 
місяць на лікуванні, до неї приїжджав І. Фран-
ко та інші видатні особистості того часу. Озна-
йомлення з цим живописним куточком Верхо-
винських Карпат можна поєднати з рафтингом 
по Чорному Черемоші, в долині якого лежить 
Буркут, смакуванням мінеральної води «Вер-
ховинська» і прийомом сульфідних ванн у ра-
йонному центрі.

Дуже цікаві джерела Закарпаття – буркути, 
з яких постали курорти Сойми, Келечин, По-
ляна та багато інших. В с. Верхній Бистрий, 
що на Міжгірщині, в західному борту долини 
р. Ріка б’є вуглекисле залізисте джерело з мі-
нералізацією води біля 10,0 г/дм3. Весь схил 
до підніжжя покритий вапняковими туфами 
(травертинами), коричневий від окислів за-
ліза. Взагалі ця місцевість в долині Ріки - су-
цільний геосайт: тут і залізисті вуглекислі 
води Келечина з періодично фонтануючими 
свердловинами, і унікальні за своїм хімічним 
складом Сойминські мінеральні води, які в 
усіх класифікаціях виділені в окрему групу, і 
джерела зі значним вмістом арсену, і особлива 
Теребле-Рікська ГЕС, а в сусідній долині Тере-
блі – озеро Синевир.

Техногенні гідрогеологічні об’єкти. Се-
ред техногенних об’єктів потрібно в першу 
чергу згадати Милятинський гейзер недалеко 
від Львова, який утворився в результаті не-
дбало виконаного ліквідаційного тампонажу 
свердловини. Подібні фонтани, тільки не такі 
красиві, діють поблизу м. Золочева, с.  Угринів 
на Сокальщині, в Закарпатті й на Франківщи-
ні. Деякі фонтани можна побачити з дороги 
Львів- Тернопіль за с. Струтин, що за околи-
цею м. Золочів. З таких свердловин за рік ви-
тікає стільки придатної для споживання води, 
що нею можна було б забезпечити деякі ра-
йонні центри Львівщини, але про ліквідацію 
чи хоч би про переведення їх на крановий ре-
жим, мови не веде ні геологія, ні екологія, ні 
місцева влада. 

Рис. 1 – Фонтануюча свердловина в долині
р. Золочівки

До таких же техногенних джерел можна 
віднести джерело залізистої солянки в Гребе-
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нові, що на Сколівщині. За непідтвердженими 
даними, це пошукова свердловина на нафту з 
початку минулого століття, а тепер фактично 
джерело, вода в якому має мінералізацію 80-
90 г/дм3, що для джерел малоймовірно. Колись 
там була водолікарня і, кажуть, навіть У. Чер-
чіль лікувався цілющою ропою.

висновки. В Україні річки, озера, копані 
колодязі й природні джерела здавна вважали 
святими місцями. З водою пов’язано дуже ба-
гато обрядів (недарма в казках шукають живу 
і мертву воду), тому про всі водойми дбали, 
їх упорядковували й оберігали. Сьогодні теж 
більшість джерел: культових, лікувальних або 
питних — отримують досить уваги й догляду, 
проте, на жаль, є багато і  невпорядкованих, 
забутих і покинутих. 

Не такі позитивні зміни відбуваються з 
впорядкуванням переливних свердловин, за 
останні роки ми знаємо тільки 2 приклади. 
Решта фонтанують, на деяких запірна арма-
тура руйнується і дебіт збільшується. Згідно 
з Водним кодексом України (ст.105), такими 
об’єктами мали би опікуватися місцеві органи 
самоуправління, будемо надіятися, що з фор-
муванням територіальних громад це питання 
зрушиться з мертвої точки.

Можливо, деякі з таких об’єктів доцільно 
визнати гідрогеологічними пам’ятками, як 
пропонується для джерел мінеральних вод [5], 
або використати як унікальний туристичний 
об’єкт, як це роблять на Алясці, де туристи 
спеціально приїжджають дивитися на фонта-
нуючі свердловини [1].
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Ознайомлення з різними за походженням 
та масштабами геосайтами дозволяє скласти 
уявлення про різні явища, які відбувалися у 
геологічному минулому. Привабливі за своїм 
зовнішнім виглядом скельні виходи далеко не 
завжди можуть задовільнити туриста, зацікав-
леного у пізнанні розвитку і геологічної будови 
окремого відвіданого регіону, оскільки часто 
представлені сформованими в подібних умо-
вах монотонними товщами. Подекуди події, 
що призвели до суттєвих змін палеогеографіч-
них умов як у регіональному, так і в глобаль-
ному масштабі, фіксуються незначними за по-
тужністю верствами, які значно відрізняються 
від підстеляючих і перекриваючих утворень. 
Наприклад, виділена на підставі масового ви-
мирання границя крейдового і палеогенового 
періодів в точці глобального стратотипу гра-
ниць (GSSP – global section stratotype and point) 
представлена прошарком до 0,5 м чорної гли-
ни, що залягає в товщі мергелів [2]. Вивчення 
цього прошарку, який характеризується ано-
мальним вмістом іридію в геологічних роз-
різах по всьому світу, дозволило припустити, 
що причиною масового вимирання став кос-
мічний вплив на Землю (гіпотеза Альвареса), 
а саму границю визначити як межу імпактного 
типу. Хоча ця межа є не вельми атракційною, 
втім становить беззаперечний науковий інтер-
ес, а ознайомлення з подібним об’єктом надає 
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матеріал для розмірковування щодо минулих 
катастрофічних подій і ймовірних причин, що 
призвели до цього.

Геологічні границі на місцевості характери-
зуються ознаками, які дозволяють визначити 
характер залягання верств і перерв осадонако-
пичення, дослідити зміни літологічного складу 
відкладів, що дає змогу з’ясувати причини їх ви-
никнення. В польових умовах навіть нефахівці 
можуть побачити різні типи границь, зокрема: 
седиментологічні або літологічні (зміна суб-
страту), тектонічні (розломи, тріщини, меланжі 
тощо), стратиграфічні (маркувальні горизонти 
(ервілієвий, іноцерамових вапняків і т.п.), по-
верхні розмиву, незгідне залягання тощо).

Під час наукових досліджень в межах плат-
формної частини західних регіонів України 
були виявлені різні геологічні границі, які чіт-
ко фіксуються в польових умовах та визнача-
ються комплексом ознак і критеріїв: межа ран-
ньої і пізньої крейди; контакт крейди, неогену 
і антропогену; границі різного типу в неогено-
вих утвореннях.

Границя між ранньою і пізньою крейдою 
(Рис. 1), що зафіксована в околицях с. Худи-
ківці (Тернопільська обл.), представлена ма-
лопотужною (до 50 см) базальною фосфори-
тоносною верствою. Вона характеризується 
літологічними (глауконітові зеленкувато-сірі 
піски й пісковики з жовнами фосфориту), 
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біостратиграфічними (містить різнофаціаль-
ні комплекси фосилій різного віку й ступеня 
фосфатизації) і структурно-тектонічними (не-
згідно залягає на підстеляючих утвореннях) 
ознаками. Цей комплекс ознак є відображен-
ням взаємопов’язаних процесів, які відбува-
лися у кілька етапів – трансгресії й апвелінгу 
(підняття й надходження холодних океанічних 
вод в шельфову зону та їхнє змішування з те-
плими прибережними водами, внаслідок чого 
відбулося випадіння фосфору, з якого сформу-
валися фосфоритові конкреції), що мали місце 
мільйони років тому й закарбувалися у майже 
непомітній на перший погляд верстві.

В межах Львова простежується контакт 
крейди/неогену/антропогену (рис. 2А), який 
визначається рядом літолого-фаціальних, 
стратиграфічних і структурно-тектонічних 
критеріїв. Кожна система, відклади якої тут 

відслонюються, представлена різнофаціаль-
ними утвореннями: крейдова – мергелями, 
нагромадженими в морських умовах, неоге-
нова – прибережними пісками, антропогенова 
– суглинками, які сформувалися в континен-
тальних умовах. Контакт фіксує регресивно-
трансгресивний тип межі, який встановлений 
за відсутністю в розрізі відкладів цілої палео-
генової і найвищих верств крейдової системи 
та частковим представленням відкладів неоге-
нової системи. На ерозійній поверхні пізньо-
крейдових мергелів трапляються виділені в 
іхнофацію Glossifungites скам’янілі U-подібні 
ходи, які є ознакою контакту типу твердого 
дна. Формування цієї іхнофації відбувалося 
на початкових стадіях трансгресії за умов по-
вільного осадконакопичення або його припи-
нення і характеризує мілководні прибережні 
умови [3].

Рис. 1. Трансгресивна базальна верства сеноманського віку (с. Худиківці).

Рис. 2. А – Контакт крейди, неогену і антропогену (м. Львів). Б – Трансгресивна межа в міоцено-
вих відкладах (с. Великі Глібовичі).



38

РОЗДіЛ 1 ТЕОРЕТИчні ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГія ГЕОТУРИЗМУ

Theoretical and methodological aspects of geotourism

В неогенових відкладах неподалік сіл Глин-
ське і Нова Скварява (Львівська обл.) виявле-
но верству бентонітової глини з підстильним 
сапропелевим шаром, яка чітко виділяється 
за літолого-фаціальними ознаками (Рис. 3): 
верства глини охристо-буруватого кольору, 
по підошві й покрівлі обмежена сапропелевим 
проверстком чорного кольору. Трансгресив-

Рис. 3. Верства бентонітової глини з підстильним шаром сапропелю: А, б – с. Нова Скварява, 
В – с. Глинське.

ний тип межі встановлюється за зміною від-
кладів від нижчезалягаючих прісноводних до 
морських пісків з булами літотамній (скупчень 
багрянкових водоростей). Наявність бентоні-
тової глини, яка формується в результаті пе-
ревідкладення і діагенетичного перетворення 
вивержених порід, вказує на наявність в регі-
оні вулканічної діяльності, а насичений обвуг-
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леними органічними рештками шар сапропе-
лю утворений, найімовірніше, під час встанов-
лення в басейні аноксичних умов.

Інший тип границі в неогенових відкладах 
виявлено неподалік с. Великі Глібовичі (Львів-
ська обл.). Вона представлена бурим прошар-
ком пісковика потужністю до 50 см (Рис. 2Б) 
і характеризується комплексом ознак: літоло-
гічних (лімонітизований прошарок пісковика 
оконтурений тоненькими (до 0,5 см) смугами 
сапропелевої або бітумної речовини чорного 
кольору), фаціальних (розділяє прісноводні 
і морські відклади, в підошві відкладів мор-
ського походження виявлені іхнофосилії, 
представлені полігональною сіткою ходів), 
структурно-тектонічних (фіксує трансгресив-
ний тип межі).

Виявлений в неогенових відкладах ервіліє-
вий горизонт, складений малопотужною вер-
ствою вапняків, товщина якої лише в окремих 
місцях досягає 30 см, фіксує зміни палеогео-
графічних умов (температури, солоності, на-
прямків течій тощо), що призвели до масово-
го скупчення решток двостулкових молюсків 
Ervilia pussila Philippi. Виходи горизонту зафік-
совані у Львові, в кар’єрі біля с. Ясниська та в 
с. Жорниська (Львівська обл.).

З огляду на неоднорідність процесів, які 
відбувалися в седиментаційному середовищі у 
минулі геологічні епохи, та їхню унікальність і 
розмаїтість, охарактеризовані границі пропо-

нується розглядати як окремі геотуристичні 
об’єкти і складові елементи геопарків. Ці типи 
об’єктів відповідають вимогам (критеріям), які 
висуваються для територій, що претендують 
на включення до Всесвітньої мережі геопарків 
[1]: 1) мають наукову та освітню цінність, уні-
кальний характер і рекреаційну привабливість; 
2) одночасно є цікавими природними відсло-
неннями, мають палеоекологічне та палеогео-
графічне значення; 3) розташовані на терито-
ріях, де розвивається геотуризм, який сприяє 
розвитку уявлення й знань людей про будову 
Землі, її еволюцію у просторі і часі та природу 
рідного краю; 4) можна демонструвати методи 
збереження та залучення геологічних пам’яток 
до задоволення потреб наук про Землю і роз-
робки природоохоронних заходів; 5) у місцях 
розташування геологічних (стратиграфічних) 
меж можна залучати до співпраці місцевих 
жителів, а також можуть слугувати освітньому 
й соціально-економічному розвитку громади; 
6) геологічні (стратиграфічні) межі можуть 
бути включені у менеджмент-план території 
геопарку, який сприятиме сталому соціально-
економічному розвитку (зазвичай базованому 
на екотуризмі); 7) геологічні (стратиграфічні) 
межі як складові елементи геопарків, у свою 
чергу можуть бути складовою глобальної ме-
режі, що демонструє та поширює найкращий 
досвід стосовно природної спадщини та інте-
грується в програми сталого розвитку.
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This article aims to outline and popularize the geodiversity and geopotential of the Maramureş countryside from 
Romania – including the historical Baia Mare mining district - by presenting three main aspects from this region: 
geological protected areas, geosites and potential for „mineral hunting».

The Baia Mare mining district is located in 
Maramureş (Мараморощина) county, in the 
north–western part of Romania, having a border 
with Ukraine. This region is a well-regarded 
tourist destination, known for its beautiful rural 
views, woodwork, wooden churches, crafts and 
long-lasting traditions. 

The Baia Mare metallogenetic district belongs 
to the eastern part of the Romanian Carpathians, 
covering the southern part of the Gutâi Mts., 
which is a complex volcanic area that includes 
important epithermal base metal and Au – Ag 
ore deposits [1]. The volcanism was developing 
between 15.4 – 7.0 Ma, showing two different 
types: a felsic (rhyolitic rocks) and an intermediate 
(from basalts to rhyolites) type of volcanism [2]. 
The metallogenetic activity was developing in 
connection to the intermediate volcanism. The 
Baia Mare metallogenetic district is divided in 
three fields, from west to east: Ilba – Nistru (base 
metals), Săsar – Dealul Crucii (Au – Ag) and 
Herja – Băiuţ (Au – Ag and base metals) fields. 
These deposits are considered as low sulphidation 
epithermal deposits [3] and are arranged along 
the Bogdan Vodă – Dragoş Vodă transcrustal fault 
(W – E trending), which is located in the southern 
part of the Gutâi Mts. and represents the most 
important tectonic control in the zone [4], being 
considered the prolongation of the Mid Hungarian 
Line. 

GEOLOGICAL PROTECTED AREAS OF 
NATIONAL INTEREST

The Limpedea Colums (Coloanele de la 

Limpedea) is a protected area, classified as a 
Natural Monument. It is part of the „Victor 
Gorduza» Mineralogy Museum’s custody from 
Baia Mare, located in the Ferneziu district of 
Baia Mare and represented by polygonal colums, 
which are the result of the lava cooling, showing 
cooling cracks filled with calcite on the vertical 
pillars. This protected area represents an artificial 
outcrop, which resulted from rocks exploiting [5]. 
The quarry mined Pannonian pyroxenic andesites 
– dacides [6]. It has a north–south trending 
length of over 230 metres, with 33 metres of 
maximum height [7] and many of the colums has 
circumference over 1 m. 

The Stone Rosette from Ilba (Rozeta de 
piatră Ilba) is a protected area of national interest, 
categorised as a Natural Monument. The object 
is represented by Pannonian radial columnar 
pyroxene – andesites with 5-metres lenghts and 
up to 0.5 metres in diameter, showing the typical 
rosette forms [5]. At present, it is in the custody of 
the „Victor Gorduza» Mineralogy Museum. 

The Ciuzbaia Fossil Reserve (Rezervaţia 
Fosiliferă Chiuzbaia) is situated at a 6 to 7 km 
distance – along the Jidovia Valley – from the 
intersection between the Baia Mare - Firiza 
road, with the forest track which leads up to 
the Igniş peak. The aim of this reservation is 
to preserve and keep the most representative 
Middle Pliocene fossil flora from Europe, which 
displays species of Quercus, Alnus, Fagus, Acer, 
Castanea, Betula, Carpinus etc., divided in 235+5 
taxa, 107 genera and 55 families, many of them 
new for the Romanian and European fossil flora 
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[8]. This fossil flora was preserved in interlayered 
diatomic clays, diatomites and cinerites within 
the volcanics [5]. The Chiuzbaia Fossil Reserve 
is in the „Victor Gorduza» Mineralogy Museum’s 
custody. 

The Rooster’s Crest (Creasta Cocoşului) 
natural reserve is located to 35 km from Baia 
Mare, at a height of 1438 metres, with a surface 
of 50 ha. The reserve is located within the Gutâi 
Mts. and represents volcanic dyke with a length of 
200 m. Petrologically, it is composed of pyroxene 
– amphibole – byotite andesites [9], which are 
the products of the calc – alkaline magmatism of 
the Gutâi Mts. [10] The relative highness of the 
monument is 100 metres [6]. The Rooster`s Crest 
is in the custody of the EcoLogic Association of 
Baia Mare town. 

The Lăpuş Gorge (Cheile Lăpuşului) natural 
reserve is located between the Răzoare and 
Remecioara localities; it is also called Lăpus Defile 
and extends at a length of 36 km. The protected area 
includes canyon type areas, caves and waterfalls 
and is composed of limestones, crystalline schists 
and dolomites. At present, the Lăpuș Gorge is 
in the custody of the GeoMMed Professional 
Association of Baia Mare. 

The Babei Gorge (Cheile Babei) natural reserve 
is situated at a distance of 64 km from Baia Mare, 
in Baba village, presenting a 3.2 km length. The 
gorge is epigenetic type and it is hosted in thick 
Eocene limestone banks in the neighbourhood 
of an anticlinal called Dăbâceni – Baba, showing 
special landscape [6]. These limestones are rich in 
foraminifera, bivalve and gasteropode [11]. 

The Tătarului Gorge (Cheile Tătarului) 
natural reserve is situated at an approximate 
distance of 38 km from Baia Mare, located on the 
limit of Mara village. This gorge is characterised 
by a length of 700 metres and a surface of about 15 
metres and is considered unique in Romania due 
to the fact that it is cut in greyish - black pyroxene 
andesites [6]. The Tătarului Gorge is within the 
administration of Maramureș Mountains Natural 
Park. 

The Blue Lake (Lacul Albastru) natural 
monument is situated on the territory of the Baia 

Sprie town, on the south-western slope of the 
Dealul Minei Hill, 13 km to the east from Baia 
Mare. The Lake has a 40-metre diameter and a 
4-metre depth, formed by the collapse of a mine 
gallery during 1919 – 1920 [12]. Its special blueish-
greenish colour is due to the presence of the Cu 
ions and sulphur trioxide [11]. 

GEOSITES
The Laleaua Albă Quarry is represented 

by quartz andesites and dacites, which are the 
results of the magma mixing and mingling [13], 
developed on the right slope of the Baia Mare - 
Sighetu Marmaţiei national road. These dacites 
present well-developed phenocrystals of feldspar 
plagioclase, characterised by a length of 6 cm. 
According to [14], the age of these rocks is around 
8 Ma. 

The Piatra Roşie Hill is situated 21 km from 
the Baia Mare town, next to the Şurdeşti village, 
and it is composed by dacitic hyaloclastitic and 
reworked volcanoclastitic deposits, which take 
part of the Dăneşti – Piatra Roşie interconnected 
domes complex [13]. 

MINERAL HUNTING
The Baia Mare Neogene metallogenetic 

district shows a very complex and well developed 
mineralogy, displaying mineralogical assemblages 
of native elements, sulphides, sulphosalts, iron 
oxides and hydroxides, carbonates, sulfates, 
wolframite and clay minerals. Also discovered 
and described for the first time were the 
following nine minerals from the Baia Mare 
district: andorite, dietrichite, felsőbányaite, 
fizélyite, fülöppite, klebelsbergite, rhodochrosite, 
semseyite and szmikite [1]. The Baia Mare area 
presents famous mineral occurrences; we outline 
some of the most representative: chalcedony 
of Trestia; jasper, chalcedony and opal of Ilba, 
Porcului Valley; garnet (var. Almandine) from 
Buteasa river; jasper from Firiza, Cremenea 
Valley and Vălinilor Valley; quartz (var. pebble), 
Black Valley; quartz (var. amethist), Ilba, Faţa 
Mare; alluvial gold, Budeşti, Cosău valley; 
rhodochrosite of Cavnic, Cavnic river. 

________________

Iancu, O.G., Kovacs, M., 1. 2010, Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians: From metamorphics 
to volcanics. Acta Mineralogica – Petrographica, Field Guide Series, 19, 1 – 55. 
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State Higher Vocational School Stanisława Pigonia in Krosno, 
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The Podkarpacie region (voivodship) is located 
in the south-east of Poland, sharing its borders 
with Ukraine and Slovakia. The name derives 
from the region’s location near the Carpathian 
Mountains. Podkarpacie is one of the most popular 
tourist regions in Poland. The area of the region 
which is under protection exceeds the Polish 
average by 20 percent. Bieszczady National Park 
is listed by UNESCO. Magurski National Park also 
offers numerous unique specimens of the flora 
and fauna. There are also 10 landscape parks, 17 
protected landscape areas and 71 nature reserves 
in the region. 

Apart from large forest areas and picturesque 
landscapes, there are also many geotouristic 
attractions. 

Geotourism has been defined as «a form of 
natural area tourism that specifically focuses 
on landscape and geology. It promotes tourism 
to geosites and the conservation of geodiversity 
and an understanding of Earth sciences through 
appreciation and learning. This is achieved 
through independent visits to geological 
features, use of geotrails and viewpoints, guided 
tours, geoactivities and patronage of geosite 
visitor centres» [3].

Geotourism takes advantage of both the 
natural and cultural heritage. The natural heritage 
is related to geodiversity which is understood as 
a diversification of elements in nature, such as 
geological structures, relief forms, rocks, soils, 
ground- and surface waters, climate and natural 
processes. The Podkarpacie region has got a lot to 
offer to its visitors in the field of geotourism. The 
most important geosites in Podkarpacie region 
are [5]:

1) Golesz, 2) Gołoborze, 3) Herby, 4) 
Kamień Leski, 5) Kamień nad Jaśliskami,  

The Podkarpacie region is very attractive for visitors. Lots of important tourist attractions are related to unique 
geological and cultural heritage. There are many geosites prepared to visit, trails and other facilities for geotourism. 
Students of Tourism and Recreation faculties should know such places as attractions offered for tourists. 

6) Krępak, 7) Prządki, 8) Przełom Jasiołki, 
9) Sine Wiry, 10) Torfowisko Tarnawa,  
11) Zwizło, 12) Źródła Tanwi.

Most of the mentioned geosites are located 
in the south part of the region - in Carpathian 
Mountains and their foreland. Some of the great 
geosites are situated near the administrative 
borders of the region. These include: Szumy nad 
Tanwią, Diabli Kamień in Kornuty Nature Reserve 
and Skamieniałe Miasto near Ciężkowice. 

Other aspects of interest within geotourism 
also include cultural landscapes and mining 
facilities [2]. As a result,  Museum of Oil and 
Gas Industry in Bóbrka has been listed among 
geosites. 

The core of a touristic product is characterized, 
among others, by its touristic values [1]. In most 
cases, natural touristic qualities are also treated 
as geotouristic attractions. As future employees 
within the tourism and leisure sector, students 
of Tourism and Recreation faculties ought to 
be equipped with broad knowledge regarding 
touristic products, including geoattractions [4]. 

The following case study has been conducted 
on two groups consisting of third-year students of 
Tourism and Recreation faculties at University of 
Rzeszów and Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
(further called PWSZ) in Krosno. Over the course 
of studies, both of these groups attended lectures 
focused on Sightseeing, Touristic geography and 
field studies. Based on that, the student should 
present broad knowledge about tourist attractions 
within the Podkarpacie region that is essential in 
this business sector. 

The study was conducted on 19 students from 
the University of Rzeszów and 15 students from 
PWSZ in Krosno. The method chosen for the 
study was a diagnostic survey.   



44

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

Fig. 1. Knowledge about geosites in Podkarpacie region (%)
Source: own survey

Note: Percentages do not add up to 100%. Respondents could select more than one answer

The respondents were asked about particular 
geosites in Podkarpacie region and whether 
they visited any of them. The results of the 
survey are shown in figures 1 and 2. The 

most recognized geoattractions included the 
Museum of Oil and Gas Industry in Bóbrka 
and the following nature reserves: „Prządki», 
„Kamień Leski», „Sine Wiry» and „Skamieniałe 

Fig. 2. Visiting geosites in Podkarpacie region (%)
Source: own survey

Note: Percentages do not add up to 100%. Respondents could select more than one answer
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Miasto». The results show that the students 
of PWSZ in Krosno were able to recognize 
more geosites in comparison to the students 
of the University of Rzeszów. This might be  
a result of a closer location of the facility in 
Krosno and students’ place of residence. On 
the other hand, the students of the University 
of Rzeszów better identified „Diabli Kamień» 
in Kornuty nature reserve (Fig.1) which was a 
results of their field practise in that region during 
their second year as a part of their syllabus.

The results for visiting particular geosites are 
somewhat similar to the previous ones. More 
locations have been visited by the students of 
PWSZ in Krosno rather than by the ones from the 

University of Rzeszów. According to the results, 
the most visited location was «Prządki» nature 
reserve and the Museum of Oil and Gas Industry 
in Bóbrka. The field studies resulted in „Diabli 
Kamień» in Kornuty nature reserve being the most 
visited location for the students of the University of 
Rzeszów. The second group also marked „Źródła 
Tanwi» and „Szumy nad Tanwią» located in the 
north of the region as their places of visits (Fig.2).

The studies indicate that the knowledge of 
students of Tourism and  Recreation faculties 
regarding geosites is rather low. Practical lectures, 
such as camps and trips, appear to be beneficial 
and help improve knowledge about tourist and 
geotouristic attractions. 
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POTENTIAL OBJECTS OF URBAN GEOTOURISM IN L’vIv 
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In the present works potential objects studies highlighting the relationship among geology and architecture in the 
development of the historic urban landscape in L’viv The development of urban geotourism should take place in the 
following areas: geomorphology and geology, mining industry, the demonstration of natural building stones in an urban 
construction. The classification of the geotouristic objects of Lviv, designed for the first time, looks like this. They are 
divided into three groups: natural geological and geomorphological (stratigraphic, paleontological, geomorphological, 
hydrogeological), man-made mining-industrial (formerly quarries), historical-cultural (nature building stone of 
churches, etc.) geosites. These geotourism objects are important for demonstration of the geological structure and the 
geological hystory of the Lviv’s territory. They show new approaches to geotourism that combine nature, history and 
culture. The association of stone monuments with cultural-touristics aspects is an excellent approach for dissemination 
of Geosciences.

Міський геотуризм – це інноваційна форма 
туризму, в основі якого лежить використання 
для геотуристичних цілей об’єктів сучасних 
міст. Львів – місто з багатовіковою історією, 
відомий передусім завдяки своїм історико-
культурним цінностям і мало хто знає, що в 
його межах є унікальна природна спадщина 
– природні ландшафти з великим різноманіт-
тям природних умов, контрастний, з диферен-
ційованою гіпсометрією рельєф, зумовлений 
особливостями геологічної будови, численні 
експозиції нашарувань відкладів різних геоло-
гічних періодів, джерела, потічки з мальовни-
чими долинами тощо. 

Львів має унікальну геологічну і гео-
морфологічну позицію. Він розміщений 
на збігу двох геоморфологічних областей 
- Подільської, представленої структурно-
денудаційними останцевими височинами 
з абсолютними відмітками 330-390 м Роз-
точчя, Львівського Опілля та Давидівського 
пасма Розтоцько-Опільської підобласті; та 
гіпсометрично низької (абсолютні відмітки 
220-270 м) Волино-Малополіської області у 
складі пасмово-котловинної акумулятивно-
денудаційної височини Пасмового (Грядово-
го) Побужжя Малого Полісся [5]. В тектоніч-
ному відношенні цим одиницям відповідають 
тектонічні блоки [2]: опущений Буський (Пас-
мове Побужжя) Східноєвропейської плат-

форми; та підняті Розтоцький і Львівський 
(ймовірно, Західноєвропейської платформи). 
Підняті блоки відділені від опущеного різким 
і cтрімким ерозійно-тектонічний уступом ви-
сотою 120-164 м. Через найвищі точки Роз-
точчя, Опілля і Давидівського пасма Львів 
перетинає Великий європейський вододіл – 
лінія, що розділяє басейни річок, одні з яких 
впадають в Балтійське, а інші в Чорне моря.

Сучасна природно-ландшафтна структура 
Львова зумовлена не тільки особливостями 
глибинної структурно-тектонічної й геоло-
гічної будови, а і наслідками господарювання 
людей. Через господарську діяльність при-
родні ландшафти зазнали серйозних змін. На 
всій території є антропогенні форми рельєфу 
- колишні каменоломні та кар’єри, утворені 
під час видобування покладів піску, піскови-
ків, гіпсу, мергелів, вапняків відкритим спо-
собом. 

Історія утворення та функціонування 
Львова, як і більшості інших міст, пов’язана 
з геоморфологічними особливостями терито-
рії та її геологічною будовою. Адже зведення 
будь-якого історичного міста залежить голо-
вним чином від наявності та видів природніх 
кам’яних будівельних матеріалів (природних 
геологічних ресурсів) та обороноздатнос-
ті (оборонних геоморфологічних умов). У 
Львові є численні і різноманітні урбаністичні 
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геосайти, що відображають його природну і 
культурну спадщину, показують зв'язок між 
геологією, геоморфологією та міським розви-
тком і є цікавими геотуристичними об’єктами. 
Поділ об’єктів міського геотуризму на кате-
горії та створення класифікаційної системи - 
одне з найскладніших і найменш розроблених 
методологічних питань. На прикладі Львова 
пропонуємо класифікаційну систему урбанге-
отуристичних об’єктів з виділенням надгруп, 
груп, типів і категорій (таблиця 1). 

Усі об’єкти за походженням поділені на три 
надгрупи – природні (геоморфологічні утво-
рення, відслонення порід різних геологічних 
періодів, печери, джерела); рукотворні (штучно 
створені гірничо-промислові об’єкти, резуль-
тат промислового освоєння території і видо-
бутку корисних копалин відкритим способом 
– кар’єри, каменоломні); природно-історичні 
(будівельний камінь природного походжен-
ня, використаний для зведення історичних 
споруд, демонструє зв'язок між природними 
об’єктами і діяльністю людини). За ступенем 
обґрунтованості серед надгруп виділено дві 
групи: комплексні (це об’єкти, в яких поєд-
нані ознаки двох типів геологічних пам’яток); 
монотипні, встановлені за однією ознакою. 
Групи на предметній основі поділені на такі 
типи: стратиграфічний (типові, або еталонні, 
розрізи - експонують послідовність нашару-
вань і характеризують історію геологічного 
розвитку певної ділянки земної кори; опорні 

розрізи стратиграфічних підрозділів місцевої 
стратиграфічної шкали, які визначають обсяг, 
вік, будову стратону і демонструють літолого-
фаціальні особливості порід); палеонтологіч-
ний (унікальні місцезнаходження фосилій); 
гідрогеологічний (рідкісні природні виходи 
підземних вод - джерела, та озера. Наразі ро-
бота з створення переліку об’єктів міського 
геотуризму Львова та їхнє детальне вивчення 
тільки започатковані.

Розвиток міського геотуризму має відбу-
ватись за такими напрямами: геоморфолого-
геологічний, геолого-промисловий, демон-
страція природного будівельного каменю у 
міському будівництві. 

Серед геоморфолого-геологічних об’єктів 
на території Львова є чотирі геологічні 
пам’ятки з офіційним статусом. Це гора Висо-
кий Замок, гора Лева, Медова печера і Корту-
мова гора. Вони є комплексними геологічним 
пам’ятками, внесені до державного реєстру і 
мають охоронний статус. Їх стислий опис на-
ведено в [1]. Для вивчення історії геологічного 
розвитку доцільно використовувати парк Зне-
сіння, у зв’язку з його близьким розташуван-
ням відносно центру міста. В межах парку є 
численні об’єкти, придатні для міського туриз-
му. Це і відслонення гірських порід крейдової, 
неогенової, четвертинної систем, місцезнахо-
дження залишків давніх організмів, джерела, 
колишні піскові кар’єри, культурно-історичні 
місця – цвинтар Знесіння, в надмогильних 

Таблиця 1
Характеристика потенційних геотуристичних об’єктів м. Львова

надгрупа Група Тип Категорія Кількість

Природні

Комплексні Геоморфологічний,	
стратиграфічний

Опорний	чи	типовий	розріз,	
ерозійний	останець,	печера 4

Монотипні

Стратиграфічний Типовий	розріз 3
Опорний	розріз	 1

Палеонтологічний Місцезнаходження	міоценової	
палеобіоти 1

Гідрогеологічний Джерело	 Численні

Природно-
історичні

Камінь	для	будівельних	
потреб

Камінь	стін	сакральних	і	житло-
вих	споруд Численні

Камінь	монументів Численні
Облицювальний	камінь Численні
Брук Численні

Гірничо-
промислові

Кар’єр Численні
Каменоломня 1
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пам’ятниках якого використано природний 
камінь, церкви Святого Йосафата і Знесення, 
стіни яких побудовано з природного каменю. 
Детальний опис природніх геотуристичних 
об’єктів парку наведено в [3, 4]. 

Природній кам’яний матеріал зазнав ши-
рокого використання в цілому світі завдяки 
його довговічності і стійкості, а об’єкти зведе-
ні з нього дозволяють нам побачити історичну 
та економічну еволюцію міст, прослідкувати 
архітектурний стиль кожної епохи,  оцінити 
придатність кожної породи до різноманітних 
способів обробки та використання в будівни-
цтві, скульптурі, внутрішньому чи зовніш-
ньому оздобленні. Споруди центральної час-
тини Львова зведені у різний час показують 
тенденції використання кам’яного матеріалу 
у певний історичний період.  Найперше ви-
користовувався місцевий камінь, видобуток і 
транспортування якого не потребувало вели-
ких затрат. Переважно це був вапняк, який у 
вигляді ламаного каменю та тесаних блоків ми 
бачимо в залишках оборонних мурів Львова. 
Тесані блоки різних літогенотипів вапняку – 
основний будівельний матеріал центральної 
частини міста; тут ми бачимо скульптури, 
культові і житлові споруди, які зведені ви-
ключно з нього чи в поєднанні з іншим ма-
теріалом, зокрема цеглою. Дещо менш вжива-
ним є пісковик. Під час короткої прогулянки 
центром міста у нас є можливість побачити 
основні типи вапняків і пісковиків, що видо-
бували у Львові та околицях, їхні структурно-
текстурні особливості, фауністичні рештки, 
напрямки руйнування та характерні форми 
звітрювання, мінеральні новоутворення на 
них. Внутрішнє оздоблення даних будівель є 
значно багатшим, хоча переважаючими тут є 
алебастр різного забарвлення, чорний вапняк 
«дебнік», червоноколірні девонські пісковики 
і мармур. Використання магматичних порід 
стало ознакою сучасних перебудов та оздо-
блень. Серед них відверто домінують граніти 
та лабрадорити. Інші об’єкти, де можна по-
бачити цей матеріал - сучасні пам’ятники або 
їхні елементи, меморіальні дошки.

Особливої уваги заслуговує львівська бру-
ківка. Традиція брукування вулиць камінням 

впроваджена у Львові одночасно з початком 
кам’яного будівництва. Для цього використо-
вували ламаний камінь різного розміру, брук 
з нарінку, тесаних блоків, кістки, лицьовий 
брук, брусковий та мозаїковий брук [6]. Окрім 
того, на хідниках, тротуарах і площах також 
використовувалось мощення з природного 
каменю. Матеріал, який використовували для 
покриття, найрізноманітніший. Очевидно, 
найпершим був брук з пісковику, який видо-
бували в каменоломнях поблизу Львова. Якщо 
сьогодні подивитись на дороги центральної 
частини Львова, то складається враження, що 
вони переважно викладені з базальту. Хоча 
поза центральними вулицями ми бачимо під 
ногами найрізноманітніше поєднання форм і 
забарвлення.

Особливим місцем, де на незначній обме-
женій території зібрана унікальна колекція 
різноманітних гірських порід – Личаківський 
Некрополь. Тут можна простежити тенденції 
до використання того чи іншого матеріалу за-
лежно від вподобань і можливостей замовни-
ка, оцінити стійкість природнього каменю в 
умовах «під відкритим небом», простежити 
основні причини та напрямки руйнування 
того чи іншого матеріалу. Це джерело істо-
ричної інформації, а також унікальна, дуже 
своєрідна галерея творів мистецтва як відо-
мих митців, так і не знаних майстрів, що ро-
бить її надзвичайно привабливим туристич-
ним об’єктом.

В перспективі становлення міського геоту-
ризму у Львові є каталогізація об’єктів за гео-
логічною привабливістю та інформативністю, 
прокладання маршрутів, які підкреслюють 
взаємозв'язок між основними етапами місто-
будування та геологічними особливостями те-
риторії.

Нами виділено основні групи геотурис-
тичних об’єктів і перспективні напрямки роз-
витку міського геотуризму Львова, які дозво-
лять показати геоморфологічні та геологічні 
особливості даної території, ознайомитися з 
історією геологічного розвитку, привернути 
увагу до кам’яного матеріалу, що викорис-
товували при організації міського простору 
Львова.
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Геологічні пам’ятки або об’єкти геологічної 
спадщини є унікальними ділянками земної 
поверхні, які «найбільш виразно характери-
зують геологічну будову та історію розвитку 
Землі, мають наукове та освітнє значення і по-
требують охорони» [1]. Вони постійно пере-
бувають в процесі руйнівних перетворень під 
дією природних чинників і впливом людської 
діяльності та потребують особливих заходів з 
їхнього збереження. Виявлення та охорона ге-
ологічних пам’яток як частина загальної при-
родоохоронної справи набули міжнародного 
значення і значно поширені в Україні. Нині за-
пропоновано два підходи щодо відношення до 
геологічних пам’яток. Прихильники першого 
пропонують виявляти цінні природні об’єкти, 
виконувати їх всебічне вивчення та консерву-
вання на заповідних територіях, без доступу 
для широкого загалу. Згідно з іншою думкою 
[6] геологічну спадщину необхідно популяри-
зувати (передусім в геотуризмі), оскільки в ній 
зареєстрована історія розвитку Землі, пізнан-
ня якої позитивно впливає на освіту, культу-
ру, формування світоглядних принципів і вза-

проеКТ ГеоТУриСТичної СТеЖКи У реГІональноМУ 
ланДшаФТноМУ парКУ „ЗнеСІння» (львІв) 

Олександр Завадович1, Юрій Зінько2, Антоніна Іваніна2, Оксана Підлісна2

1Регіональний ландшафтний парк «Знесіння», e-mail: parkzne@gmail.com
2Львівський національний університет імені Івана Франка, e-mail: ant_iv@ukr.net

PROJECT OF GEOTOURIST TRAIL IN THE REGIONAL LANDSCAPE PARk 
«ZNESINNyA» (LvIv) 

Oleksandr Zavadovych1, Yuriy Zin’ko2, Antonina Ivanina2, Oksana Pidlisna2

1Regional landscape park «Znesinniya», e-mail: parkzne@gmail.com
2Ivan Franko National University of Lviv, e-mail: ant_iv@ukr.net

The Regional Landscape Park «Znesinnya» is located almost in the center of Lviv, being in the same time an 
extremely interesting place in the geo-tourism aspect. The park has a unique geological and geomorphological position. 
It is located on the border of two geomorphologic regions - Podilskyi, represented by Lysohirska height of Lviv Opillya 
and Volyn-Malopoliskyi region as the part of the Pasmove Pobuzhzhya of Small Polissya. In the sense of tectonics, 
these units correspond to tectonic blocks: the Lviv and the Busk blocks, separated from each other by a sharp and steep 
ledge. «Znesynia» park is the only city park in Lviv, which has numerous geological objects - the outcrops of deposits 
from various geological periods, water sources, anthropogenic forms of relief, as well as old sacral buildings, during the 
construction of which natural stone was used. The classification of the park’s geo-tourist objects is developed. They are 
divided into three groups: natural geological and geomorphological (stratigraphic, paleontological, geomorphological, 
hydrogeological objects), anthropogenic mining-oriented (former quarries), historical-cultural (stone used to build 
churches, etc.). The project of the geo-tourist trail, which united 14 geosites is proposed and it is important for 
demonstration of the geological structure, learning about the geological chronicle of Lviv’s territory and shows new 
approaches to geotourism combining nature, history and culture.

ємин людей з довкіллям. Тому використання 
геоспадщини як туристичних об’єктів є ко-
риснішим, ніж їх консервація. Для досягнен-
ня оптимального балансу між збереженням 
геоспадщини та її раціональним використан-
ням як геотуристичних об’єктів, а також для 
зменшення неконтрольованого відвідування 
природних об’єктів необхідно облаштовувати 
тематичні геологічні стежки (геотрейли), які б 
об’єднували геоатракції, найцікавіші в науко-
вому, інформаційному, естетичному та рекре-
аційному сенсі. 

Парк „Знесіння» у Львові є першим в Укра-
їні регіональним ландшафтним парком, роз-
ташованим всередині великого міста (у його 
північно-східній частині) і займає площу 312 
га. З центру міста легко дістатися до парку піш-
ки за 20 хвилин, є добрий доїзд громадським 
транспортом, особливо з південної сторони. 
Парк має унікальну геологічну і геоморфоло-
гічну позицію. Він охоплює місце збігу двох 
височин: Знесінської (або Лисогірської) Львів-
ського Опілля (південна і південно-східна 
частини парку, абсолютні відмітки до 388 м); 
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та Пасмового (Грядового) Побужжя Малого 
Полісся (менша північна частина парку з аб-
солютними відмітками 220-270 м) [5]. В текто-
нічному відношенні парк знаходиться на стику 
двох платформ: Східноєвропейської та Захід-
ноєвропейської; і в межах Буського (Пасмове 
Побужжя) і Львівського (Лисогірська височи-
на) тектонічних блоків [7], які відділені один 
від одного стрімким ерозійно-тектонічним 
уступом висотою139-164 м.

За основу парку взято унікальний при-
родний ландшафт, на якому відбилися сліди 
людської діяльності протягом століть. В есте-
тичному відношенні парк - це найвищі місця у 
Львові, мальовничі локальні пейзажі (перепад 
висоти понад 100 м), чудові краєвиди на місто. 
Знесінська височина прекрасно оглядається з 
міста і стала типовим ландшафтним акцентом, 
елементом візитної картки Львова з давніх ча-
сів (наприклад гравюра Пассаротті з ХVІ ст.). 
В сенсі антропогенного впливу на територію 
потрібно звернути увагу на давню, проте не 
найкращу традицію експлуатації порід Зне-
сінської височини для будівельних потреб. Це 
були каменоломні у ХVІІ ст., а пізніше - осо-
бливо інтенсивно у другій половині XX ст. - 
експлуатація покладів піску, в результаті чого 
щезли дві великі гори, на місці яких маємо 
чаші кар’єрів. Як наслідок отримано нетипо-
вий результат - поліфункційний за характером 
використання об’єкт, до складу якого ввійшли: 
техногенні ділянки - колишні кар’єри; старий 
пам’ятковий цвинтар; музей народної архітек-
тури; відкриті зелені простори, ставки, джере-
ла, потоки, ділянки лісу, природні комплекси 
та окремі пам’ятки природи, історії, культури; 
житлові квартали, пам’ятки архітектури (церк-
ви: Вознесіння (поч. XX ст.), костел і монастир 
св. Йосафата та всіх мучеників (ХVІ ст.), св. 
Іллі (ХVІІ ст.), св. Миколая (ХVIII ст.); деякі 
вілли, котеджі, господарські будівлі (поч. XX 
ст.); промисловий сектор і зразки промислової 
архітектури (XIX - XX ст.).

Попри значні зміни, спричинені актив-
ним втручанням людини, добре зберігся при-
родний каркас височини. Геологічні та гео-
морфологічні пам’ятки є сильним акцентом 
парку „Знесіння». Вони розкривають історію 
геологічного розвитку, яка добре експонуєть-

ся на цілій території парку: через відслонення 
порід на стінках колишніх піскових кар’єрів, 
в місцях виходу на поверхню пісків, піскови-
ків і вапняків, на окремих підданих звітрю-
ванню валунах, в скам’янілій флорі і фауні на 
оголених схилах гір, в останцевих пагорбах і 
стрімких ярах, вздовж потоків та в терасопо-
дібних уступах. Регіональний ландшафтний 
парк „Знесіння» - єдиний парк міста Львова, в 
якому є численні геологічні об’єкти - природні 
експозиції нашарувань відкладів різних гео-
логічних періодів (крейдового, неогенового, 
четвертинного), джерела, техногенні форми 
рельєфу тощо, доступні для спостережень і 
привабливі для туристів. 

Об’єднуючою ідеєю розвитку парку є те, що 
він повинен формуватися як демонстраційно-
навчальний комплекс з інфраструктурою 
туристично-рекреаційного обслуговування. 
Інформаційно-освітня робота сконцентрова-
на на таких основних напрямках: ознакування 
території, виявлення і вивчення найцікавіших 
туристичних об’єктів; опрацювання тематич-
них дидактичних стежок і майданчиків; ство-
рення геотуристичних маршрутів парку „Зне-
сіння», які б сполучали унікальні геологічні 
та історико-культурні об’єкти і показували 
взаємозв’язок між геологією, геоморфологією 
і міським розвитком. Перспективною формою 
природоохоронної справи є геотуристичні 
стежки. Це спеціально обладнані маршрути, 
що прокладені по привабливих для туриста 
місцях і організовані у такий спосіб, щоб вони 
не порушували природний баланс ландшаф-
тів, не виснажували туристично-рекреаційні 
ресурси парку та, одночасно, сприяли популя-
ризації геоспадщини і розвитку міського гео-
туризму у Львові. Їхнє головне призначення 
– ліквідація браку знань в галузі охорони до-
вкілля, виховання толерантного шанобливого 
відношення до довкілля, заповідних ландшаф-
тів, наших надбань, історичних та природних 
пам’яток і розуміння взаємного зв’язку між 
природними та історико-культурними еле-
ментами довкілля.

При опрацюванні проекту стежки „Пісок 
і камінь» у парку „Знесіння», крім авторів, 
влітку 2017 р. брали участь двоє волонтерів-
інтернів з Німеччини: Карла Бляуерт і Гелен 
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Швохерт. Метою проекту є захист, збережен-
ня природного ресурсу, регулювання розви-
тку парку „Знесіння» завдяки популяризації 
унікальних об’єктів, які розташовані на те-
риторії парку, і створення умов для освітньо-
пізнавальної, навчальної і популяризаційної 
природоохоронної роботи. Геотуристична 
стежка містить різні пункти і експозиції, що 
демонструють унікальні природні відслонен-
ня, скам'янілості, останцеві пагорби, джерела 
в межах парку. Також стежка включатиме дея-
кі оглядові майданчики та історико-культурні 
атракції, в яких використано природний ка-
мінь. Ця інформація спрямована на те, щоб 
зробити парк більш привабливим для відвід-
увачів і туристів. Надалі стежка повинна бути 
основою для майбутніх геотурів або освітніх 
заходів у парку. Роботу над організацією гео-
стежки виконували у декілька етапів. На пер-
шому етапі створено логотип стежки та здій-
снені польові роботи, під час яких виконано 
оцінювання та відбір найцікавіших об’єктів, 
прокладено маршрут на місцевості, за допо-
могою GPS-технологій визначено точне гео-

графічне розташування компонентів геостеж-
ки, виміряна довжина маршруту та відстань 
між експозиціями, визначені місця зупинок. 
В подальшому виконано систематизацію та 
опис геотуристичних об’єктів, створено карту 
маршруту. 

Всі об’єкти парку, які запропоновано за-
лучити до стежки, поділені на три групи: 
природні геолого-геоморфологічні (відсло-
нення гірських порід різних геологічних пе-
ріодів, геоморфологічні та палеонтологіч-
ні пам’ятки, джерела тощо), антропогенні 
гірничо-промислові (колишні піскові кар’єри) 
та історико-культурні (сакральні споруди, під 
час будівництва яких використовували буді-
вельний камінь, виставка сучасних скульптур з 
природного каменю). Перелік геотуристичних 
об’єктів зазначений в таблиці. Найцікавішими 
природними об’єктами обрано чотири відсло-
нення. Вони легкодоступні, з високою атрак-
ційністю, науковою та освітньо-пізнавальною 
цінністю. Їх детальний опис наведено у [2-4]. 
Наразі завершується опис об’єктів стежки, 
підбір матеріалів для інформаційних стендів 

Таблиця 1
Перелік об’єктів геотуристичного зацікавлення – потенційних складових 

геотуристичної стежки „Пісок і камінь»

№ назва Група Тип, категорія

1 Місцезнаходження автохтонної міоценової біоти 
(вул. Заклинських)

Ге
ол

ог
о-

ге
ом

ор
фо

ло
гіч

ні

Палеонтологічний, монотипний

2
Типовий розріз нараївських шарів і межі з під-
стильними знесенськими шарами неогену (вул. 
Мучна)

Стратиграфічний, монотипний

3 Опорний розріз кайзервальдських шарів (нижня 
частина) неогену (г. Вовча) Стратиграфічний, монотипний

4
Опорний розріз кайзервальдських шарів (верхня 
частина) неогену і межі з покривними тернопіль-
ськими шарами (г. Лева)

Комплексний геоморфологічний, 
стратиграфічний, ерозійний останець  

5 Гора Баба Геоморфологічний, монотипний
6 Звітріла брила Монотипний
7 Джерело, вул. Буська Монотипний, гідрогеологічний
8 Джерело, вул. Заклинських Монотипний, гідрогеологічний
9 Колишній пісковий малий кар’єр Гірничо-

промислові
Монотипний

10 Колишній пісковий великий кар’єр Монотипний

11 Будівля церкви Св. Йосафата і всіх мучеників

Історико-
культурні

Будівельний камінь контрфорсів і 
огорожі

12 Будівля церкви Знесіння Будівельний камінь стін і огорожі

13 Цвинтар Знесіння Надгробні пам’ятники з натурального 
каменю

14 Експозиція творів сучасних митців з каменю Природний камінь скульптур
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Геологічні пам’ятки України : У 4 т. / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Боборов та ін.; [за ред. В. І. Калініна, 1. 
Д. С. Гурського, І. В. Антаковой]. – К. : ДІА, 2006. – Т. 1. – 320 с.; Т. 2. – 320 с. 
Завадович О. 2. Підвищення привабливості і значення природоохоронного об’єкту при впровадженні геоекспози-
цій в регіональному ландшафтному парку «Знесіння» / Олександр Завадович, Юрій Зінько // Геотуризм: практи-
ка і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – C. 
157-159.
Іваніна А. 3. Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі 
Львова / Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Салінська Г., Підлісна О. // Вісник Львівського університету. Сер. 
геол. - 2016. - Вип. 30. - С. 149-158. 
Іваніна А. 4. Стандартизована характеристика природних геологічних об’єктів регіонального ландшафтного парку 
«Знесіння» (Львів) / Іваніна А., Підлісна О. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. - 2017. - Вип. 31. - С. 
132-139.
Матолич Б.М. 5. Природні ресурси Львівщини / Матолич Б.М., Ковальчук І.П., Іванов Є.А., [та ін.] - Львів: ПП 
Лукащук В.С., 2009. – 120 с.
Денисик Г.І. 6. Геосайти Поділля / Г. І. Денисик, Л. В. Страшевська, В. І. Корінний. - Вінниця:Виницька обласна 
друкарня, 2014. – 216 с.  
Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші М-34XVIII (Рава-Руська), М-35-XIII (Червоно-7. 
град), М-35-XIX (Львів). Київ: Міністерство екології та природніх ресурсів України, 2004. – 118 с.

(їх конструкція та композиційне вирішення), 
опрацювання правил і норм поведінки на 
стежці тощо. Найскладнішим питанням під 
час прокладання геостежки є створення відпо-
відної інфраструктури, яка вимагає суттєвих 
капіталовкладень. Це облаштування оглядо-
вих майданчиків, доріжок, відпочинкових зон, 
встановлення лав для сидіння, інформаційних 
стендів з мапами, видання та розповсюдження 
путівників, інших інформаційних матеріалів, 
догляд за стежкою для підтримання її в екс-
плуатаційному стані. Загальна протяжність 
маршруту – 7 км, він розрахований на різно-
вікові групи, проходить в мальовничих місцях 
парку „Знесіння» і придатний для проведення 
пізнавальних, наукових і навчальних екскур-
сій різної тривалості для різних категорій на-
селення. Залежно від потреб і вікової категорії 
екскурсійних груп геотур можна скорочувати, 
знайомити не з усіма об’єктами або проходити 
лише частину стежки. Геотуристична стежка 
„Пісок і камінь» має достатню інформаційну 
насиченість і буде привабливою для всіх, хто 
по ній пройде. Вона придатна для поєднання 
пізнавально-освітньої та виховної роботи з 
проведення моніторингових спостережень за 
сучасними геологічними процесами, збору і 
створення колекцій скам’янілостей, вивчен-
ня особливостей гірських порід, виконання 
різноманітних геологічних маніпуляцій з діа-

гностики відкладів, визначення залишків дав-
ніх організмів тощо. Діяльність туристів на 
геотуристичній стежці пов'язана з вивченням 
не тільки природи, але і з різноманітними ви-
дами природокористування, з оцінкою його 
результатів, прогнозуванням можливих на-
слідків.

Отже, в парку „Знесіння» є унікальний 
природний комплекс, що об’єднує 14 ціка-
вих геолого-геоморфологічних, гірничо-
промислових та історико-культурних об’єктів. 
Це повні розрізи, які демонструють геологічну 
будову певних ділянок парку; чи відклади, що 
містять унікальні комплекси скам’янілих орга-
нізмів, або відслонення - еталонні для місце-
вих стратиграфічних підрозділів; гідрогеоло-
гічні та геолого-промислові об’єкти (колишні 
кар’єри) і приклади застосування природного 
каменю в будівництві сакральних споруд. Все 
зазначене належить до цінних об’єктів місце-
вого значення, які потребують режиму обме-
женої охорони і рекомендовані для міського 
геотуризму, наукової, освітньо-пізнавальної, 
культурно-естетичної діяльності. Вони зосе-
реджені близько одне до одного, що дало змогу 
об’єднати їх в геотуристичну стежку для де-
монстрації геологічної будови та пізнання гео-
логічного літопису території Львова і розро-
бити нові підходи до туризму, які поєднують 
природу, історію та культуру.
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First of all, Lviv is known for its historic and cultural values, and few know that within its boundaries near the 
central part of the regional landscape park «Znesynia» there are unique geological natural formations that are not 
enough studied, but with detailed complex surveys they can be enter into a list of interesting geo-tourist objects. 
The unique natural object described is the multiplicity and diversity of residents Miocene sea, in vivo maintaining 
relationships and character placement paleobioty in accessibility for observation and further study. This location is 
an important element for restoring the Earth’s history has scientific value and is an important palaeontological object, 
which should enter in the register of protected monuments in Lviv and Ukraine.

Слід пам’ятати, що об’єкти неживої приро-
ди не відновлюються, їх необхідно раціональ-
но використовувати, зберігати та охороняти 
для нащадків. Важливим компонентом при-
родного середовища є геологічні пам’ятки, або 
об’єкти геологічної спадщини, які є унікаль-
ними ділянками земної поверхні і «найбільш 
виразно характеризують геологічну будову 
та історію розвитку Землі, мають наукове та 
освітнє значення і потребують охорони» [3]. 
Виявлення та охорона геологічних пам’яток як 
частини загальної природоохоронної справи 
набули міжнародного значення. 

В надрах України є багато унікальних міс-
цезнаходжень викопної біоти, які мають важ-
ливе значення для пізнання еволюції життя, 
популяризації палеонтології і знань про істо-
рію Землі. Виявлення, всебічні дослідження, 
уведення в реєстр геологічних пам’яток пале-
онтологічних місцезнаходжень та їх збережен-
ня, є нагальною потребою нашого часу. 

Львів відомий не лише історико-культур-
ними цінностями а й багатий унікальними 
природними об’єктами. До унікальних об’єктів 
геологічної спадщини, привабливих для ви-
користання у якості геотуристичних, у місті 
Львові належить регіональний ландшафтний 
парк «Знесіння» (рис. 1) 

Місцезнаходження парку приблизно два кі-

Рис. 1. Регіональний ландшафтний парк 
«Знесіння» на картосхемі м. Львова :

1 – межі міста Львова, 2 – межі адміністра-
тивних районів міста, 3 – парк Знесіння

лометри від центру міста, який облямований 
вулицями Кривоноса, Старознесенською, За-
клинських, Личаківською, Митрополита Василя 
Липкіського. Регіональний ландшафтний парк 
«Знесіння» є єдиним парком міста Львова, в яко-
му є численні геологічні об’єкти - відслонення 
відкладів різних геологічних періодів, джерела, 
техногенні форми рельєфу, та ін. Парк «Знесін-
ня» є цікавим рекреаційним об’єктом, оскільки 
має природні ландшафти з великим різнома-
ніттям природних умов, контрастним і суттєво 
відмінним рельєфом у різних ділянках парку, зу-
мовленим особливостями геологічної будови. На 
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території парку легкодоступно можна побачити 
«дно міоценового моря», яке було на теренах За-
хідної України 16,5 млн років назад. Палеонтоло-
гічний унікальний природній об’єкт вражає чис-
ленністю та різноманіттям скам’янілих морських 
мешканців у міоцені, збереженням прижиттєвих 
стосунків та характером розміщення палеобіо-
ти. Це геологічне природне утворення – місцез-
находження міоценової викопної фауни і флори 
відоме з середини 19 ст. й описане в наукових 
працях австрійських, польських, радянських і 
українських геологів і палеонтологів, зокрема 
теперішню територію парку, вивчали А. Альт, 
М. Ломницький, О. Вялов, В. Горецький, Л. Ку-
дрін та інші. Та у 2016 році групою співробітни-
ків та аспірантів геологічного факультету Львів-
ського національного університету ім. І. Франка 
започатковано наукові дослідження цього при-
родного літопису минулої біосфери. Метою до-
сліджень є систематизація та облік геологічних 
об’єктів регіонального ландшафтного парку 
«Знесіння», що передбачає детальне вивчення, 
створення паспортизованих характеристик, ви-
значення категорії та наукової, пізнавальної, 
геоатракційної цінності природних об’єктів, які 
відображають геологічну будову та геологічну іс-
торію розвитку території Львова. А також збере-
ження унікальної геологічної пам’ятки і подання 

її на отримання офіційного юридичного статусу 
охоронного об’єкту. При проходженні процеду-
ри набуття правоохоронного статусу первинним 
є детальна геологічна характеристика, моногра-
фічний опис, палеоекологічні спостереження 
та інші дослідження. Ці заходи в першу чергу 
унеможливлять знищення палеонтологічної 
пам’ятки, та привернуть увагу численних відвід-
увачів, які хочуть пізнати картину життя міль-
йони років назад та органічний світ минулого і 
закони розвитку живого на Землі… 

Детальні дослідження місцезнаходження 
викопної міоценової біоти в парку Знесіння 
(підніжжя Лисогорської височини, в 250 м від 
вул. Заклинських) проводились на добре від-
слоненій вирівняній покрівельній частині ба-
ранівських шарів опільської світи баденського 
регіоярусу лангійського ярусу міоцену (пло-
щею понад 1 000 м2) методом палеонтологіч-
них квадратів. Слід відмітити, що на території 
парку відслонюються різні за віком гірські по-
роди: крейдові, неогенові і четвертинні. Гео-
логічна будова різних частин парку «Знесін-
ня» суттєво розрізняється повнотою розрізів, 
послідовністю нашарувань, товщиною, віком, 
складом порід і залишків палеоорганізмів. 

За даними попередніх дослідників [1, 4, 5] ви-
значено понад 20 видів двостулкових молюсків, 

Рис. 2 Рештки міоценових палеоорганізмів на території регіонального ландшафтного парку 
«Знесіння». 1, 2 – прижиттєве положеня рийного молюска Panopea menardi Deshayes, 1828, х 1/5; 

3 – орієнтоване (брахіоподи) і неорієнтоване положення двостулкових молюсків,  х 1/3.
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один вид (але представлений великою кількістю 
екземплярів) брахіопод, залишки коралів, голки 
морських їжаків, були літотамнієвих водоростей. 
Баранівські шари, виділені М. Ломницьким 1873 
року, значно поширені в межах Волино-Поділля 
[1, 4, 5]. Вони незгідно залягають на відкладах 
верхньої крейди і перекриті різнофаціальни-
ми теригенними (на території парку «Знесіння» 
знесенськими шарами з пісків і пісковиків) від-
кладами. Загалом баранівські шари складені 
пісковиками, вапняками, піщано-глинистими 
породами, товщина яких зростає вбік Передкар-
патського прогину від 0,5 до 25 м. 

В результаті комплексного палеонтологіч-
ного дослідження зібрано численну колекцію 
залишків палеоорганізмів, що представлені 
ядрами та відбитками скелетів, Насиченість 
біотою міоценового моря висока - від 60 до 
238 екземплярів на один квадратний метр. Се-
ред фауністичних решток значно домінують 
несортовані за розміром залишки брахіопод 
Terebratula cochlear Poli у вигляді зовнішніх 
ядер розміром від 6 до 22 мм і відбитків ске-
летів у прижиттєвому положенні (орієнтова-
ні черевною стулкою догори або під кутом до 
площини нашарування).

Двостулкові молюски таксономічно різно-
манітні (попередньо визначено 12 видів), але 
вміст їх значно менший і представлені пере-
важно несортованими за розміром (до 10 см) 
відбитками скелетів різного ступеня збереже-
ності та зовнішніми чи внутрішніми ядрами. 
Серед бівальвій відмічені автохтонні й алох-
тонні форми: Panopea menardi Deshayes, 1828 
(рис. 2), Cardium barcinovense Hilber, 1882, 
Cardium (Acanthocardia) praeechinatum Hilber, 
1882, Pecten besseri Andrzejoweki, 1830, Chlamys 
seniensis lomnickii Hilber, 1882, Chlamys 
seniensis niedzwiedzkii (Hilber), 1882, Chlamys 
lilli (Pusch), 1837, Chlamys scissa (Favre), 1869, 

Ostrea digitalina Dubois de Montpereux, 1831, 
Isocardia cor Lamarck, 1819, Tellina (peronidia)
planate Linne, 1858, Thracia ventricosa longa 
Bogsch, 1844. Розподіл цих видів на площі не-
рівномірний, утворюють плямисті скупчення. 
розміром 12-45 мм представлені переважно 
відбитками скелетів, деколи фрагментарної 
збереженості, і, менше, ядрами, які розміщені 
орієнтовано - довгі осі стулок переважно пара-
лельні площині нашарування.

У комплексі давніх решток відмічені за-
лишки форамініфер Cibicides abnormis 
Pishwanova, Wonion sp, Casidulina sp, Melonis 
bradyi Voloshinova, Florilus boueanus Orbignyl 
поодинокі до З см в діаметрі скам’янілі колонії 
літотамнієвих водоростей, та апендикси ви-
щих рослин.

Детальний палеоекологічний аналіз дозво-
ляє стверджувати, що за екологічним складом 
у місцезнаходженні переважають бентосні ор-
ганізми - прикріплений бентос (78 %), інфауна 
- 2,7 %; зі змішаним способом життя - 19,3 % . 

Описане місцезнаходження міоценової біо-
ти є унікальним і рідкісним за кількісним і ви-
довим різноманіттям, збереженням прижит-
тєвих відношень, екологічним складом фауни, 
добре відслонене, доступне для спостережень, 
відвідування і подальшого вивчення, єдине у 
межах Львова та його околиць і може слугу-
вати важливою ланкою для відновлення гео-
логічної історії Землі. Цей палеонтологічний 
об’єкт необхідно увести в реєстр природоохо-
ронних пам’яток Львова і України. Він фактич-
но є палеонтологічним музеєм під відкритим 
небом, має наукову, пізнавальну, культурно-
естетичну цінність, легкодоступний, важли-
вий для навчального процесу природничих 
спеціальностей вузів України і заслуговує на 
геотуристичний маршрут м. Львова, який не-
обхідно охороняти та зберігати для нащадків.________________

Венглинский И. В., Горецкий В. А. 1. Стратотипы миоценовых отложений Волыно_Подольськой плиты, Предкар-
патского и Закарпатского прогибов / И. В. Венглинский, В. А. Горецкий. – Киев : Наук. думка, 1979. – 176 с. 
Геологічні пам’ятки України : У 4 т. / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. 2. 
С. Гурського, І. В. Антаковой. – К.: ДІА, 2006. – Т. 1. – 320 с.; Т. 2. - 320 с. 
Гриценко В. П., Іщенко А. А., Русько Ю. О., Шевченко В. І. 3. Геологічні пам’ятки природи України : проблеми ви-
вчення, збереження та раціонального використання. – Київ : ЦНПМ НАН України, 1995. – 60 с. / Препринт НАН 
України, Центральний науково-природничий музей : 95-1/.
Кудрин Л. Н. 4. Стратиграфия, фации и экологический анализ фауны палеогенових и неогенових отложений Пред-
карпатья. / Л. Н. Кудрин – Изд-во Львовского университета, 1966 – 173 с.
Стратиграфія УРСР : У 11 т. / за ред. В. Г. Бондарчука. – Київ : Наук. думка, 1975. – Т. 10. – 270 с.5. 
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Among the significant number of historical monuments of the Lviv should pay tribute to unique landscapes and 
geological sights. In particular in the Lviv there are more than 100 limnological objects of interest to recreational, green 
and scientific tourism. The objects of our research are six reservoirs belonging to the basins of the Vistula and Dniester 
rivers and are located in the south-west of Lviv. Among these reservoirs is only one lake of karst-suffosion origin, the 
rest of them - are artificial. 

Львів багатий не лише величезною історич-
ною спадщиною, але й унікальними ландшаф-
тами і численними геологічними та гідрологіч-
ними об’єктами. Зокрема, на території міста за 
даними [4] зафіксовано 132 водойми достат-
ньо цікавих для рекреаційного та зеленого ту-
ризму. Характерними рисами таких об’єктів є 
сповільнений водообмін, особливості гідро-
хімічних та гідробіологічних процесів, вплив 
на умови їхнього функціонування потужного 
пресу урбанізації потребують комплексних 
міждисциплінарних досліджень  і використан-
ня як своєрідних екотуристичних об’єктів. 

Розглянемо лише південно-західну частину 
м. Львова, де налічується до 10 водних об’єктів 
різної ґенези, які входять до складу одного ад-
міністративного району. Територія, що її про-
понуємо до атракійних екскурсій, розташова-
на в межах Львівського плато, де проходить 
Головний Європейський вододіл. 

Щоб зрозуміти принцип формування 
ландшафтно-гідрографічної мережі, варто від-
значити особливості геологічної та гідрогеоло-
гічної будови досліджуваної території.

В геологічній будові цього району беруть 
участь відклади маастрихтського ярусу верх-
ньої крейди, перекриті потужною товщею 
нагромаджень баденського ярусу неогену та 
четвертинного періоду. Товща верхньої крей-
ди складена сірими та зеленувато-сірими мер-
гелями із значним вмістом піщаного матеріалу 
та залишками фауни [3].

Неогенові відклади представлені строкатим 
за літологією комплекcом порід (пісковики, 

вапняки, піски, гіпсо-ангідрити, глини). Саме 
наявність гіпсів зумовлює розвиток в районі 
сульфатного карсту, який проявляється чис-
ленними поверхневими карстово-суфозійними 
формами рельєфу, у т.ч. карстовими озерами.

Четвертинний покрив складений серед-
ньо-, верхньоплейстоценовими та голоцено-
вими відкладами, які майже суцільним пла-
щем покривають корінні породи. Літологічно 
це лесово-ґрунтовий комплекс потужністю 
8,0-12,0 м. 

Серед голоценових відкладів переважають 
алювіальні, озерно-болотні, пролювіальні і 
техногенні накопичення. 

У гідрогеологічному відношенні цей район 
розташований в межах Волино-Подільського 
артезіанського басейну. За гідродинамічними 
умовами тут виділяють два яруси підземних 
вод: зона активного водообміну (верхній ярус) 
та зона уповільненого водообміну (нижній 
ярус). До верхнього ярусу належать: міоцено-
вий; середньо- і верхньочетвертинний лесовий; 
сучасний алювіальний і алювіально-болотний 
водоносні комплекси. До нижнього - водонос-
ний комплекс верхньокрейдових відкладів.

Згідно інженерно-геологічного районуван-
ня усі водні об’єкти знаходяться на карстоне-
безпечних ділянках різних категорій стійкості 
(від недостатньо стійких до нестійких ) [2]. 

До найпривабливіших з туристичної та піз-
навальної точок зору водних об’єктів розташо-
ваних у південній частині міста ми відносимо 
шість водойм, розташованих в басейнах річок 
Вісли та Дністра [1]. А саме: озеро на перехрес-
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Державний водний кадастр: облік поверхневих водних об’єктів // Геопортал «Водні ресурси України» URL:1. http://
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Степанів О. 3. Сучасний Львів. До 700-ліття заснування міста Львова. // Друге доповнене видання. – Українська 
книгарня «ГОВЕРЛЯ». 1953. 168 с.
Шушняк В., Савка Г., Вергелес Ю. 4. Результати інвентаризації водних об’єктів м. Львова // Вісник Львівського уні-
верситету. Серія географічна. 2014. № 48. С. 322–327.

Таблиця 1
Зведена інформація щодо розміщення та параметрів водойм

назва 
та тип водойми

адміністративна 
та гідрологічна локація

площа 
водойми походження

Озеро 
без власної назви 

Фраківський район, вул. Стрийська 51, перехрестя вул. 
Стрийська-Наукова (басейн р. Дністер) 0,9 га Карстово-

суфозійне
Ставок 

без власної назви
Франківський район, парк Боднарівка, вул. Стрийська,134 
(басейну р. Дністер) 0,1 га Штучна 

водойма
Ставок 

без власної назви
Франківський район, вул. Янева, 112, поблизу вул. Володи-
мира Великого, 2 (басейн р. Вісла) 1,2 га Штучна 

водойма

Ставок 
Олеська Долина

Франківський район, парк Горіховий Гай, вул. Я. Музики 
(між вул. Володимира Великого і Княгині Ольги); басейн 
р. Вісла

1,0 га Штучна 
водойма

Ставки – Піскові 
(Алтайські) озера 

Франківський район, вул. Гординського (між вул. Коноваль-
ця, Рудницького і Генерала Чупринки); басейн р. Вісла 1,3 га Штучна 

водойма
Ставок 

без власної назви
Фраківський район, вул. В. Симоненка, 21, поблизу пере-
хрестя вулиць Наукова-Кульпарківська (басейн р. Дністер) 0,6 га Штучна 

водойма

ті вулиць Стрийська-Наукова; ставки у парку 
Боднарівка, по вул. Янева, Олеська Долина, 
Піскові озера, по вул. Симоненка. Дані щодо 
параметрів та розташування цих об’єктів по-
дано в таблиці 1.

Більшість водойм у цій частині міста створе-
но штучно і використовувались для потреб різ-
ного виду промислів (рибальства, млинарства 
тощо). Згодом, з розвитком процесів урбаніза-
ції, та приєднанням до Львова територій приле-
глих сіл (Кульпарків, Вулька, На Байках тощо), 
призначення водойм дещо змінилось [3]. 

Так озера Франца (нині Піскові озера) утво-
рились у давньому гіпсовому кар’єрі і довгий 
час використовувались для потреб емалевої 
фабрики. На початку 1950-х років ці водойми 
були впорядковані, а навколо них створено 
відпочинкову зону.

Колишні кар’єри з видобутку сировини для 
цегельного заводу спілки «Радзивіл, Віммер 
і Зелінські», що функціонував після Першої 
Світової війни по вул. Стрийській, 108, сьогод-
ні перетворені на ставки (водойми парку Горі-
ховий Гай та по вул. Янева).

Парк Боднарівка та ставок на його терито-
рії, що закладені ще у 1960-х роках, є цікавим 
прикладом садово-паркового мистецтва і до 
нині користується популярністю як місце від-
починку серед місцевих мешканців.

Озеро на перехресті вул. Стрийська-
Наукова утворилось на місці карстових лійок 
різного діаметру, поєднаних між собою. Мор-
фологія озера вказує на складні умови розви-
тку підземної закарстованості, яка проявля-
ється у послідовному руйнуванні порожнин 
у гіпсовому масиві. Цей об’єкт є цікавим при-
кладом розвитку поверхневих карстових форм 
рельєфу та може виступати чудовою альтерна-
тивою як для науково-екологічного, так і для 
зеленого туризму в урбанізованому середови-
щі міста.

Зараз призначення усіх перелічених во-
дойм головно рекреаційне та ландшафтно-
декоративне. На окремих упорядкованих став-
ках можна зустріти рибалок і катамарани. А 
покращення благоустрою парків та озеленених 
зон, прилеглих до водойм, суттєво покращить 
їхнє геотуристичне значення.
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The aims of the study were to determine the frequency of heat wave cases for Lviv in the summer months June 
to August in 1961-2015 and to analyze their duration and intensity. Identification of heat waves cases based on the 
definition, recommended by the World Meteorological Organization. During the study period, 23 cases of heat waves 
were recorded and characterized. 

Хвиля тепла (ХТ) – це метеорологічний фе-
номен, що належить до явищ синоптичного 
масштабу та проявляється у вигляді аномаль-
но спекотної, сухої погоди, що зберігається 
протягом певного періоду і охоплює значні те-
риторії [1]. Погодні умови, що спостерігають-
ся під час ХТ, можуть стати причиною значних 
людських жертв, суттєвих втрат в сільському 
господарстві та інших секторах економіки, та-
ких як будівництво, транспорт, туризм. Такі 
атмосферні явища екстремального характеру, 
як хвилі тепла, частота їх повторюваності, є 
дуже важливим чинником для розвитку ту-
ристичного сфери [3].

На сьогодні не існує єдиного універсального 
визначення хвиль тепла. Всесвітньою метеоро-

логічною організацією рекомендовано хвилею 
тепла вважати період, протягом якого макси-
мальна добова температура повітря понад 5 
послідовних днів перевищує середню макси-
мальну температуру повітря на 5°С за цей день 
по даній станції за період 1961–1990 рр.

Для проведення дослідження були вико-
ристані матеріали щоденних спостережень за 
максимальною температурою повітря на мете-
орологічній станції Львів. В результаті аналізу 
рядів температури було встановлено, що про-
тягом червня-серпня за період 1961−2015 рр. 
на станції Львів спостерігалося 23 випадки ХТ, 
що відповідали критеріям визначення цього 
явища, яке використано в даному дослідженні 
(табл. 1).

Таблиця 1
Випадки хвиль тепла в місті Львів за період 1961-2015 рр., 

їх тривалість (дні) та інтенсивність (°С)

рік Дата Тривалість хТ Середня  TMAX
Кумулятивна  

TMAX

1963 1-8 серпня 8 2,5 20,3
1964 19-24 червня 6 2,2 13,0
1982 1-6 червня 6 2,5 15,1
1987 17-23 липня 7 1,6 10,9
1989 7-12 липня 6 2,1 12,5
1992 26-31 серпня 6 5,7 33,9
1994 25 липня - 3 серпня 10 3,4 34,2
1995 19-25 серпня 7 2,8 19,6
1996 7-12 червня 6 2,8 16,9
1998 3-12 червня 10 1,4 13,7
1999 10-15 червня 6 2,0 12,1
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З табл. 1 видно, що тривалість хвиль тепла, 
які спостерігалися протягом досліджуваного 
періоду в більшості випадків є незначною: 11 
випадків (48 %) ХТ мають тривалість лише 6 
днів (така тривалість є мінімальною згідно ви-
значення); і всього 3 випадки (13 %) ХТ – понад 
10 днів. Найтриваліша хвиля тепла була зафік-
сована в 2015 р. (14 днів). Середня тривалість 
ХТ у Львові  за період 1961−2015 рр. становила 
7,7 днів.

Для характеристики інтенсивності ХТ, ви-
користовується кумулятивна TMAX протягом 
окремої ХТ, яку зазвичай розраховують як 
суму різниць між максимальною добовою 
температурою повітря та певним граничним 
значенням, що залежить від визначення хвиль 
тепла, що використовується [2]. В даній роботі 

також була розрахована середня TMAX протя-
гом окремої ХТ – усереднене значення різниць 
між максимальною добовою температурою 
повітря та певним граничним значенням тем-
ператури (табл.1) .

Найпотужнішими були хвилі тепла в 2012 
(з 30 червня по 11 липня)  та  2015 (з 3 по 16 
серпня) роках,  з  кумулятивною TMAX   48,8°С і  
48,3 відповідно. 

В часовій динаміці кількості випадків ХТ у 
Львові за досліджуваний період максимум від-
значається в 2011–2015 рр. – 7 випадків (рис. 1). 
Впродовж трьох п’ятирічок  з 1966 по 1980 рр. 
не спостерігалось жодного випадку хвиль те-
пла взагалі. Досить чітко проявляється тен-
денція до збільшення кількості випадків ХТ в 
сучасний період (1991–2015 рр.), порівняно з 

2000 17-22 серпня 6 4,7 28,1
2001 17-22 серпня 6 1,2 7,5
2006 5-12 липня 8 1,4 11,5
2007 13-18 червня 6 1,7 10,2
2007 15-22 липня 8 3,6 28,8
2011 1-8 червня 8 2,7 22,0
2012 17-22 червня 6 3,6 21,9
2012 30 червня - 11 липня 12 4,1 48,8
2012 20-26 серпня 7 3,1 21,4
2013 5-10 серпня 6 2,5 15,3
2014 26 липня - 5 серпня 11 2,7 29,3
2015 3-16 серпня 14 3,5 48,3

Продовження таблиці 1

Рис. 1  Динаміка кількості випадків ХТ в місті Львів за період 1961−2015 рр. 
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кліматичною нормою (1961–1990 рр.). У Льво-
ві за кліматичну норму спостерігалась всього 
5 випадків хвиль тепла, а в 1991–2015 рр. – 18 
випадків, тобто їх кількість зросла більше ніж 
втричі. Зростання частоти прояву випадків 
хвиль тепла може призвести до погіршення 
біокліматичних умов літнього сезону у Львові 

і, відповідно призвести до зниження кількості 
відпочиваючих та недоотримання значних сум 
прибутків в туристичному секторі [3]. Тому 
Львів, як один із основних туристичних цен-
трів західної України, потребує впровадження 
заходів адаптації до змін клімату та аномально 
спекотної погоди.
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На сьогодні, все більшої уваги здобувають 
вишукування у сфері можливості використан-
ня пам’яток неживої природи та їх комплек-
сів з пізнавальною, краєзнавчою, навчальною 
та науковою метою. Пошук таких об’єктів, 
методичні підходи до оцінки та обґрунтуван-
ня їх цінності є основними завданнями, що 
ставляться перед відносно новим напрямком 
геолого-географічних та туристичних дослі-
джень. З цією метою, у Сколівському районі 
Львівської області геологічним та географіч-
ним факультетами  Львівського національно-
го університету імені Івана Франка активно 
вивчаються і використовуються у проведенні 
навчальних практик студентів-екологів Гребе-
нівський та Синьовидненський навчальні по-
лігони [1].

Водночас, зважаючи на беззаперечну 
науково-пізнавальну та навчальну цінність, до 
вище вказаного переліку варто додати ще один 
геотуристичний об’єкт – природ ний комплекс 
долини р. Кам'янка та прилеглі території в меж-
ах Національного природного парку «Сколів-
ські Бескиди». Згідно з фізико-географічним 
районуванням територія розташована в меж-
ах Сколівських Бески дів Українських Карпат 
з абсолютними висотами від 600 до 1200 м та 
переважанням ландшафтних ком плексів кру-
тосхилого ерозійно-денуда ційного лісисто-
го середньогір’я [3]. В геолого-структурному 
відношенні пропонована ділянка є частиною 
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The possibilities of using Kamyanka River Valley natural complex (Skolivs’ki Beskydy) to geo-tourism and 
educational purposes discussed in article. Specified main geological structures of Kamyanka valley, which serve as 
basis for separating interesting forms of relief and hydrogeological objects. Two day-trips are proposed as a training 
ground for natural sciences students and as basis for future expansion of geo-tourist network.

Складчастих Карпат в зоні їх зчленування з Пе-
редкарпатським прогином. Основні тектонічні 
структури представлені хребтами-скибами, 
що сформовані флішовими утвореннями 
стрийської (верхня крейда-нижній палеоцен), 
ямненської (палеоцен), манявської, вигодської, 
бистрицької (еоцен), менілітової та кроснен-
ської (олігоцен-нижній міоцен) світ. Майже 
горизонтальне залягання товщ, що не є харак-
терним для Зовнішніх Карпат, у сукупності з 
неотектонічними та ерозійними процесами 
сприяло утво ренню розчленованого рельєфу. 
Схили, що покриті чох лом голоценових делю-
віальних і делювіально-колювіальних відкла-
дів, уражені сучасними зсувними процесами, 
а днища потоків запо внені великобриловими 
відкладами селевих потоків. В деяких випад-
ках вододіли формують скельні утворення, що 
складені  пісковиками ямненської світи.

Найціннішим з геотуристичної та навчаль-
ної точки зору на пропонованій території є 
каскад водо спадів у нижній течії р. Кам'янки, 
найбільший з яких має висоту 5 м. Він утво-
рений у місці субгоризонтального залягання 
стійких до розмивання пісковиків ямненської 
світи. Північно-західніше від водоспаду на від-
далі близько 500 м розташоване гірське озеро, 
утворене в тиловій частині зсуву, який пере-
крив русло правої притоки р. Кам’янка, шири-
ною понад 140 м, що має декілька назв: «Жу-
равлине», «Морське Око», «Мертве Озеро». 
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Унікальні форми рельєфу спостерігаються у 
південно-західній вододільно-привододільній 
частині басейну (хре бет Ключ). Внаслідок ви-
біркової ерозії тут утворилися ерозійні остан-
ці у вигляді скель заввишки до 20 м. Часто вони 
формують цілі групи («Острів Пасхи», «Ігро-
тека», та інші). Крім того, на південному схилі 
хр. Ключ виявлено понад 20 печер тріщинного 
типу у пісковиках. Найбільшою з них є «Про-
хідний Двір», що має довжину усіх ходів по-
над 500 м та вважається найбільшою печерою 
цього типу в Україні. Утворення цих об’єктів 
пов’язують з гравітаційним зсувом блоків ям-
ненської світи, що призвело до розкриття трі-
щин. За рахунок цього ж процесу утворилися 
каньйоноподібні розколи шириною до 5 – 10 м 
і глибиною до 20 – 25 м, найбільший з яких має 
глибину до 25 м при ширині 2-5 м та довжині 
понад 100 м.

Цікавим гідрогеологічним об’єктом райо-
ну є джерело слабомінералізованої води, що 
витікає на віддалі 30 м біля мосту через р. 
Кам'янка, на лівому схилі, з тріщинуватих по-
рід стрийської світи на контакті її з піскови-
ками ямненської світи. Дебіт  змінюється від 
кількості ат мосферних опадів від 0.01 до 0,1 
л/с. Вода чиста, гідрокарбонатно-кальцієва зі 
слабо підвищеною мінералізацією, із запахом 
сірководню.

З геологічної,  геоморфологічної та еколо-
гічної точок зору слід відзначити значне по-
ширення в даному районі зсувних процесів. 
Ці явища розвиваються в різних стратиграфо-
генетичних комплексах гірських порід, в 
сму зі поширення дрібноритмічного піщано-
глинистого флішу різних світ. Зокрема, вздовж 
русла р. Кам’янки, на правому схилі долини 
поширені сучасні одноярусні блокові зсуви з 
крутими стінками ковзан ня заввишки 5-6 м. 
Проте на сьогоднішній день ці зсуви мають 
стабілізований характер. Найбільш цікави-
ми, доступними для огляду та небезпечними 
є зсуви, що розташовані на схилах довкола с. 
Кам'янка.

З наукової та пізнавальної точки зору про-
понована територія є цікавою за рахунок на-
явності в її межах геологічних відслонень, які 
в перспективі можуть стати ключовими пунк-
тами в прокладанні наукових та навчально-

пізнавальних геотуристичних маршрутів. Так, 
для прикладу, вище гирла р. Кам'янки, у руслі 
правої притоки, відслонюються породи стрий-
ської сві ти. Територія довкола водоспаду скла-
дена відкладами ямненської світи, вище гирла 
потоку Лужки в лівому схилі відслонюється 
товща зеле но-сірого дрібноритмічного флішу, 
ха рактерна для манявської світи.  Вище водо-
спаду, по долині ріки спосте рігаються окремі 
відслонення сірих грубо шаруватих пісковиків, 
типових для вигодської світи. 

В межах с. Кам'янка відслонюються зеле-
ні аргіліти, характер ні для бистрицької сві-
ти. Крім того, на правому схилі долин річки 
розкрита пачка темних плитчастих силіцитів 
ниж нього кременевого горизонту, який є го-
ловним маркуючим горизонтом у Скибових 
Карпатах. 

Розріз менілітової світи вище нижнього 
кременевого горизонту складений перешару-
ванням чорних листуватих аргілітів з лінзопо-
дібними прошарками світло-сірих пісковиків 
та алевролітів. Чорний колір аргілітів зумов-
лений їх насиченням вуглефікованим рослин-
ним детритом [3]. 

Варті уваги і руслові процеси в р. Кам’янка. 
На ділянці від гирла і до села річка тричі міняє 
форму долини. Від самого гирла, вверх по те-
чії ріка має трапецієпо дібний переріз долини. 
Плоске днище за вширшки 50-60 м засипане 
алювіальним галечником. Вище мосту через р. 
Кам'янку, переріз долини стає каньйоноподіб-
ним, асиме тричним. Вище водоспаду долина 
різ ко розширюється, стає коритоподібною з 
рівним днищем завширшки до 250 м. 

За рахунок можливості виникнення швид-
ких потоків, які можуть переміщувати до 
10 000 м3 матеріалу, є ймовірність утворення 
селі – бурхливих грязьових або грязекам'яних 
потоків, що раптово виникають унаслідок 
різкого підняття рівнів води, спричиненого 
інтенсивними зливами або бурхливим сніго-
таненням [2]. Селеві потоки, як правило, фор-
муються при добовій сумі опадів 50-100 мм. 
Тут переважають водно-кам’яні селі малої по-
тужності, які за умовами формування харак-
теризуються як схилові, руслові та селі ярково-
балкових мереж. 

Для одноденних піших маршрутів з від-
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Книш, Н. Кремінь // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки / Матеріали міжнар. 
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Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 5‒7.
Пилипович О. 2. Кількісна оцінка механічної денудації в карпатській частині басейну Дністра: природна та антро-
погенна складова [Ковальчук І., Венгринович О.] /Фізична географія та геоморфологія. — К.: ВГЛ «Обрії», 2010. 
– Вип. 1/58., с. 78-87.
Пилипчук О.М., Ващенко В.О., Турчинов І.І., 3. Щодо створення першого в Україні геопарку на базі Національного 
природного парку «Сколівські бескиди»// Збірник наукових праць Укр ДГРІ. – 2014. – № 3–4. – С. 236-261.

починковою, пізнавальною та історико-
краєзнавчою метою слід обов’язково запро-
понувати 2 одноденні маршрути: перший – з 
водоспаду Кам'янка через гору Ключ (929 м), зі 
спуском на іншу сторону хребта у село Труха-
нів або Побук; другий – від м. Сколе через Пав-
лів потік на г. Лопата (1 211 м), по широкому 

відкритому хребту зі спуском у село Кам'янка і 
далі до водоспаду. 

Як бачимо, розглянутий нами район цілком 
відповідає вимогам для навчального полігону 
студентів природничих спеціальностей та є 
основою для майбутнього розширення геоту-
ристичної мережі.
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У геотуризмі доцільно використовувати 
досвід проведення навчальних геологічних 
практик, оскільки маршрути, розроблені для 
студентів, містять об’єкти, цікаві і для непро-
фесіоналів при відповідному інформаційному 
супроводі. Загалом, на прикладі району смт 
Верхнє Синьовидне як частини Гребенівського 
навчального полігону можна розглянути мож-
ливий варіант співпраці геологічного факуль-
тету ЛНУ імені Івана Франка та представників 
геотуризму.

На сьогодні деякі геологічні і геоморфо-
логічні об’єкти в околицях Верхнього Синьо-
видного вже є у складі геотуристичних марш-
рутів, які проводить агенція Geoattractions 
(екскурсійно-туристичний проект, продо-
вження міжнародного проекту Гео-Карпати). 
Це низка терас річки Опір, штучне відслонен-
ня вигодських пісковиків, джерело поруч із 
ним, а також кругова панорама, яка показує 
долини річок Стрий і Опір поблизу місця їх 
злиття. Але є можливість суттєво доповнити 
і дещо змінити геотуристичні траси на цій 
території, використавши досвід проведення 
тут геологічних маршрутів студентів та іс-
нуючу інфраструктуру. Так, в рамках проек-
ту Гео-Карпати було проведено реконструк-
цію будівлі на території Польової лабораторії 
еколого-геологічних досліджень геологічного 
факультету Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка та встановлено 
великий стенд, на якому стисло і доступно 

виКориСТання об’єКТІв навчальних ГеолоГІчних 
праКТиК Для ГеоТУриЗМУ
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Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів,
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USING OF OBJECTS OF EDUCATIONAL GEOLOGICAL 
PRACTICE FOR GEOTOURISM

Tetiana Dvorzhak, Larisa Heneralova
Ivan Franko National University of Lviv, 

e-mail: dvortanja@gmail.com

The educational geological objects in the lower reaches of the river Opir, the right access to the Stryi River in the 
outskirts of the village Verkhnie Sinyovydne, are considered as having a geo-tourist attraction. It is noted that the 
acquaintance with the stratigraphic section of the Orivska Skuba and its tectonic structure allows us to reconstruct the 
Eocene-Miocene geodynamic events in the Ukrainian Carpathians.

подано інформацію про особливості геоло-
гічної будови цієї території. Під час прове-
дення навчальних практик реконструйовані 
житлові приміщення використовують для 
проживання студентів та викладачів. Цю ж 
будівлю можна використовувати для прове-
дення інформаційних лекцій про цікаві фак-
ти з історії, культури, геологічні і геоморфо-
логічні особливості територій, по яких про-
ходитимуть геотуристичні маршрути; також 
в перспективі – для проживання туристів при 
проведенні, наприклад, дводенних екскурсій. 
Крім того, на території смт є декілька закла-
дів громадського харчування, що теж можна 
використати при розробці нових маршрутів. 
Дорога вздовж річки Опір дозволяє під’їхати 
близько до декількох цікавих геологічних 
об’єктів, що зручно для тих категорій турис-
тів, яким складно довго мандрувати пішки: 
дітей, літніх людей тощо.

При проведенні навчальних геологічних 
практик для студентів 2 і 3 курсів на терито-
рії Гребенівського навчального полігону до-
сліджуються і вивчаються, окрім охоплених 
геоекскурсіями, такі достатньо атракційні 
геологічні об’єкти, як, наприклад: відслонення 
нижнього кременевого горизонту менілітової 
світи у лівому борту р. Опір, відслонення мені-
літових сланців (лівий борт р. Опір) та залиш-
ки кар’єру з видобутку тих самих сланців на 
правому березі, у 2-х км вище за течією від ла-
бораторії в верхній частині суцільного відсло-
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нення (лівий борт р. Опір) виходи порід, змі-
нених в результаті викиду газогідратів; закон-
сервовані нафтові свердловини (околиці смт 
Верхнє Синьовидне); відслонення Побуцької 
олістостроми, флексура у фліші за 0,8 км вверх 
за течією від лабораторії та деякі інші. Також 
цікавим є Гребенівський кар’єр з різноманіт-
ними типами складок, розломами і кліважем 
(у фронтальній частині насуву Зелем’янка, в 
пригирловій частині р. Зелем’янки – правого 
допливу р. Опір).

Окрім навчальних практик, Гребенівський 
полігон використовують також для написання 
магістерських робіт, що свідчить про його над-
звичайну насиченість і інформативність завдя-
ки геологічній будові, розміщенню у Скибовій 
зоні Українських Карпат. Тому для геотуризму 
можуть бути цікавими не тільки всі ці об’єкти 
як такі, але й те, що їх вивчення дозволяє про-
вести палеореконструкцію: дослідити історію 
геологічного розвитку цієї території близько 
25-95 млн. р. тому.

Так, наприклад, відслонення товстошару-
ватих пісковиків нижньо-середньоеоценової 
вигодської світи у долішній частині представ-
ляють такий літодинамічний тип, як грейні-
ти – відклади підводносхилових розріджених 
зернистих осадів [2, 5]. Вони є результатом 
акумуляції потужних каламутних потоків, які 
збігають зі схилів та підводними каньйонами. 
При цьому уламковий матеріал еродує морське 
дно. Ці відклади переважно гравійно-піщані, з 
включеннями гальки. В районі відслонення на 
окремих брилах зблизька можна спостерігати 
знаки виорювання дна зерновими потоками, 
роздивитись структуру грейнітів, яким при-
таманна погана відсортованість теригенного 
матеріалу (рис.1).

Верхня частина стінки кар’єра представлена 
іншим типом відкладів (гравітитів) – турбіди-
тами. Це відклади турбідитних потоків – кала-
мутних суспензійних осадів змішаного складу 
(від гравійно-піщаного до пелітового). Наявні 
елементи цикліту Боума ілюструють механіз-
ми утворення цих відкладів. Сучасні каламутні 
потоки утворюють осади на глибинах більше 
2000 м. Підвищена відносно оточуючих осадів 
щільність таких мас призводить до того, що 
потік може почати рух навіть при невеличко-

му нахилі поверхні і переносити великий об-
сяг осадового матеріалу на значні відстані (100 
км і більше). Так само, як мільйони років тому, 
відбуваються ці процеси у глибинах сучасних 
океанів. Проведені дослідження [1, 4] дозволи-
ли зробити висновок, що псамітові утворення 
вигодської світи є перспективним на вугле-
водні комплексом. Слід зазначити, що вищез-
гадане відслонення вигодських пісковиків на 
сьогодні є найкращим з існуючих, оскільки 
місце опису стратотипу в околицях с. Вигода 
було знищене внаслідок укріплення берегів р. 
Свіча [1].

Цікавими є також відслонення геміпела-
гічних (глибоководних) строкатоколірних 
горизонтів у середньоритмічному фліші 
манявської світи, яка за віком є давнішою 
за вигодські пісковики. Умови утворення їх 
відповідають таким для сучасних червоних 
глибоководних глин. Вони формувалися ще 
тоді, коли Карпатський басейн мав зв’язок з 
давнім океаном Тетіс. Вище вигодських піс-
ковиків (над попельською світою) залягає 
нижній кременевий горизонт (менілітова 
світа, олігоцен-міоцен), відслонення якого 
можна спостерігати безпосередньо у першій 
надзаплавній терасі р. Опір, біля лаборато-
рії. Він складений типовими тонкопаралель-
ношаруватими геміпелагічними кременисто-
карбонатними відкладами. Риси, притаманні 
цим породам, дозволяють вважати їх сві-
доцтвами того, що на межі еоцену-міоцену 
(приблизно 37-33 млн. р тому) Карпатський 

Рис. 1
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флішовий басейн втратив зв’язок зі Світо-
вим океаном [5], через що змінився характер 
утворюваних осадів – почали нагромаджу-
ватись темні збагачені органікою відклади, 
які є прикладом анаеробного осадконагро-
мадження («безкиснева подія») [4]. Бітумі-
нозні нафтоматеринскі менілітові сланці ба-

________________
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
чимо у відслоненнях поблизу лабораторії: на 
правому березі (наприклад, біля підвісного 
моста через р. Опір (рис. 2); на лівому березі 
– у закинутому кар’єрі. Разом з залишками 
експериментальної бази для комплексного 
використання сланців (рис. 3) вищезгада-
ні відслонення ілюструють одну зі сторінок 
розвитку нафтогазової галузі в Україні [3].

Розміщення Гребенівського навчального 
полігону в межах Скибового покриву дає змо-
гу геотуристам отримати сучасну теоретичну 
інформацію про геодинамічні події утворен-
ня Карпат, будову їхньої покрівно-складчастої 
споруди. Адже вивчення регіону продовжуєть-
ся. Різноманітні типи складок різного порядку, 
флексуроподібні вигини, тріщинні ансамблі, 
розломи у кар’єрі Гребенівському чудово ілю-
струють особливості структурної будови Ски-
бового покриву (рис. 3)

Геологічні об’єкти, досліджені при прове-
денні навчальних геологічних і геоекологічних 
практик перспективні для геотуристичних 
екскурсій. Головне зараз – почати викорис-
товувати їх. Наукові та навчальні підходи ви-
значають нові напрямки розвитку геотуризму 
та впливають на розробку й створення нових 
геотрас. 
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Як потенційний об’єкт для геологічного ту-
ризму розглядаються менілітові відклади олі-
гоцену Українських Карпат, які є основною на-
фтоматеринською товщею Карпатської провін-
ції. Їх характерною особливістю є присутність 
в розрізі збагачених органічною речовиною 
чорних аргілітів і силіцитів. Для проведення 
геотуристичних екскурсій запропоновані ти-
пові розрізи порід менілітової світи в у Львів-
ській та Івано-Франківській областях.

Олігоцен-нижньоміоценові відклади мені-
літової світи широко розповсюджені в осадо-
вій товщі складчастих Карпат і Передкарпат-
ського прогину. Найповніше  вони відслоню-
ються в Береговій скибі Скибового покриву 
та Передкарпатського прогину, в межиріччі 
річок Бистриці Надвірнянської та Стрия. Ха-
рактерною особливістю менілітових відкладів 
є наявність в розрізі збагачених органічною 
речовиною чорних аргілітів і силіцитів. Ви-
діляються [3] три основні літолого-фаціальні 
типи розрізу олігоцену Українських Карпат, в 
яких розвинені бітумінозні скременілі породи: 
1) найповніший менілітовий або чечвинський, 
де менілітові відклади розділяються на ниж-
ню, середню (лоп`янецьку) і верхню підсвіти; 
2) кросненський; 3) дусинський.

ГеоТУриСТичний поТенцІал МенІлІТових вІДКлаДІв 
олІГоценУ УКраїнСьКих КарпаТ
Ігор Попп1, Ігор Бубняк2, Андрій Бубняк3
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2Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка», 

e-mail: ihor.m.bubniak@lpnu.ua
3 Факультет наук про Землю Східно-Казахстанського державного технічного університету 
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GEOTOURISTICPOTENTIAL OF THE MENILITE DEPOSITS (OLIGOCENE) 
OF THE UkRAINIAN CARPATHIANS

Іhor Popp1, Ihor Bubniak2, Andrij Bubniak3

1Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, NAS of Ukraine, Lviv, 
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2Institute of Geodesy, National University «Lvivpolitechnic», Lviv, e-mail:  ihor.m.bubniak@lpnu.ua
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We consider Menilite formation as an object for geotouristic purposes. Several objects in Lviv and Ivano-Frankivsk 

regions are described. There are characterized their sedimentological and structural peculiarities. It is outlined the 
attractivenessmentioned objects.

Менілітова світа була виділена Е. Глокером 
як «менілітові сланці», який позначив цим тер-
міном олігоценові відклади Моравії, представ-
лені темно-сірими сланцюватими аргілітами і 
силіцитами, що містять бітумінозний різновид 
опалу – меніліт. Паралельно використовували-
ся ще дві назви подібних утворень – «мелет-
тові сланці» і «амфізилові сланці», пов’язані 
зі знахідками викопних решток іхтіофауни із 
родів Meletta і Amphisile [5, 8]. Слід відзначити, 
що термін «сланці» по відношенню до менілі-
тових аргілітів є петрографічно некоректним. 
Це породи без ознак метаморфізму, що виклю-
чає можливість застосування терміну «сланці» 
(англ. slate). Їх потрібно називати сланцюва-
тими аргілітами (англ. shale). Добре виражена 
сланцювата окремість є результатом мікроша-
руватості порід, яка зумовлена орієнтованим 
розміщенням органічного і глинистого мате-
ріалу.

Збагачені органічною речовиною кременис-
то-глинисті відклади олігоцену Карпат цікаві 
тим, що на їх прикладі можна розказати про 
таку дуже гостру наукову проблему як по-
ходження нафти і газу (органічне чи неорга-
нічне). З точки зору концепції органічного 
походження менілітові відклади є основною 
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нафтоматеринською товщою Карпатської про-
вінції. Нафтоматеринський потенціал чорних 
аргілітів менілітової світи детально вивчався 
М.П. Габінетом [2] і Ю.В. Колтуном [4]. Ю.М. 
Сеньковським і ін. [1] розглянуті процеси се-
диментогенезу в Карпатському сегменті дав-
ньої континентальної окраїни океану Тетіс під 
час так званих безкисневих подій, коли дефі-
цит кисню в морських водах сприяв нагрома-
дженню в осадах великої кількості органічної 
речовини і подальшій її трансформації в на-
фтові вуглеводні. Показана роль бітумінозних 
силіцитів менілітової світи як індикатора цих 
безкисневихподій [7]. 

Також речовинний склад і літолого-
фаціальна мінливість менілітових чорних 
сланцюватих аргілітів (так званих «меніліто-
вих сланців») вивчалися [5] на предмет прак-
тичного використання в теплоенергетиці, бу-
дівництві та сільському господарстві.

Менілітові відклади є цікавим об’єктом 
для геологічного туризму. Раніше з цієї точки 
зору нами [6] розглядалася зона контакту між-
еоценовими і олігоценовими відкладами, яка 
є свідченням певних палеоокеанографічних, 
палеокліматологічних і палеоекологічних по-
дій. Поряд з цим значний геотуристичний по-
тенціал має основна частина менілітових від-
кладів. Ціла низка типових відслонень порід 
менілітової світи розташовані в мальовничих 
куточках Карпат, легкодоступних для під’їзду 
різними видами транспорту.

У Львівській області пропонуємо наступні 
маршрути для геотуристичних екскурсій.

В Дрогобицькому районі перше відслонен-
ня знаходиться в м. Бориславі, яке є колискою 
нафтової промисловості Європи. В околицях 
м. Борислава, вниз за течією ріки Тисмениці 
від моста дороги Борислав-Східниця просте-
жується повний розріз палеогенового флішу, 
складений осадовими утвореннями ямнен-
ської (палеоцен), манявської, витвицької, по-
пельської і бистрицької (еоцен) світ та ниж-
ньоменілітової підсвіти (олігоцен). Менілітові 
відклади представлені силіцитами (фтанітами) 
нижнього кременистого горизонту (близько 5 
м). Виходи цього горизонту чітко виділяють-
ся у рельєфі, утворюючи в руслі ріки водоспад 
«Бориславський» висотою понад 2 метра та де-

кілька менших водоспадів. Уверх за розрізом 
силіцити змінюються чорними аргілітами з 
прошарками пісковиків і алевролітів та круп-
ними лінзоподібними карбонатними конкре-
ціями.

В околицях курортного селища Східниця, 
в долині річки Східничанки, лівого притоку 
ріки Стрий, знаходяться численні відслонення 
чорних і темно-сірих глинистих, кременисто-
глинистих і піскуватих порід менілітової сві-
ти.

Крупне відслонення порід нижньоменілі-
тової підсвіти спостерігається на берегах ріки 
Рибник, вище по течії місця її злиття з рікою 
Майданом біля с. Майдан. В нижній частині 
розрізу залягають силіцити нижнього кре-
менистого горизонту (5 м). Основна частина 
нижньоменілітових відкладів (видима потуж-
ність до 100 м) представлена типовими для 
них чорними аргілітами («менілітовими слан-
цями»), серед яких трапляються малопотужні 
(10–40 см) проверстки пісковиків.

На берегах р. Опір в околицяхВерхньогоСи-
ньовидного (Сколівський район) на поверхню 
виходять породи верхньої частини бистриць-
кої світи, шешорського, рибницького і ниж-
нього кременистого горизонтів. Кременистий 
горизонт (5 м) являє собою товщу фтанітів 
масивної текстури, що містять брилоподібні 
стяжіння вапнистих силіцитів розміром до 0,5 
м. Уверх за розрізом виділяються типові для 
менілітової світи породи, представлені, пере-
важно, чорними бітумінозними, часто скреме-
нілими аргілітами.

В районі Сколе по р. Опір розріз палеоге-
ну представлений породами ямненської (па-
леоцен), манявської, вигодської, бистрицької 
(еоцен) і менілітової (олігоцен) світ. Серед 
останніх виділяються нижньоменілітова і 
лоп’янецька підсвіти. Силіцити нижнього кре-
менистого горизонту (близько 20 м) нижньо-
менілітової підсвіти, представлені фтанітами 
і карбонатно-кременистими породами. Далі 
вверх за розрізом вони змінюються товщою 
чорних скременілих глинистих порід нижньо-
менілітової підсвіти, збагачених домішкою ор-
ганічної речовини. Відслонення цих осадових 
утворень дуже добре видно на правому круто-
му березі ріки Опору.
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В Рожнятівському районі Івано-Франків-
ській області цікавим для проведення гео-
туристичних екскурсій є розріз по р. Чечва, 
який згідно [8] визначається як стратотип 
менілітових відкладів з поділом їх на нижню, 
середню і верхню підсвіти. Тут розвинений 
найбільш потужній туфовий горизонт в кар-
патському фліші – чечвинський. На г. Пецига 

________________

Безкисневі події океану Тетіс / Ю.М. Сеньковський, Ю.В. Колтун, К.Г. Григорчук і ін. – Київ: Наук. думка, 2012. 1. 
– 183 с.
Габинет М.П. 2. Постседиментационные преобразования флишаУкраинских Карпат. – Киев: Наук. думка, 1985. – 
148 с.
Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И. Геология и полезные ископаемыеУкраинских Карпат. – Ч. 1. – 3. 
Львов: Изд-воЛьвовск. ун-та, 1976. – 200 с.
Колтун Ю.В. 4. Седиментация и геохимия литогенеза обложений менилитовой свиты олигоцена. Автореф. дис. … 
канд. геол.-мин. наук. – Львов, 1989. – 18 с.
Менілітові сланці Карпат / В.Б. Порфір’єв, Й.В. Грінберг, М.Р.Ладиженський та ін. – Киев: Вид-во АН УРСР, 1963. 5. 
– 208 с.
Попп І., Гаєвська Ю.6.  Горизонти карбонатних і кременистих порід на контакті еоценових та олігоценових відкладів 
Українських Карпат // Геотуризм. Практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 
(5–7 травня 2016, Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016 – 88–89.
Попп І.Т., Сеньковський Ю.М. 7. Біогенні вуглецевмісні силіциди баррем-альбу і олігоцену Українських Карпат – свід-
чення океанічних безкисневих подій. Частина 1. Петрографія і стадійні перетворення. // Геологія і геохімія горю-
чих копалин. – 2003. – № 3–4. – С. 65–82.
Стратотипы меловых и палеогенових обложений Украинских Карпат / О.С. Вялов, С.П.Гавура, В.В. Даныш и др. – 8. 
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на лівому березі р. Бистриця Надвірнянська 
біля с. Пнів Надвірнянського району дуже 
добре відслонюються відклади верхньоме-
нілітової підсвіти, представлені слабовап-
нистими темно-коричневими і коричневими 
сланцюватими аргілітами з проверстками 
пісковиків і силіцитів верхнього кременис-
того горизонту.
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ІСТориКо-КУльТУрнІ Та ГеоТУриСТичнІ об’єКТи бориСлава 
І СхІДницІ У проеКТІ «ГалицьКа КалІФорнІя»

Олег Микулич1, Альбертина Бучинська2, Роман Тарнавський3, 
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Борислав – унікальне місто, яке розташова-
не на діючому промисловому нафтогазовому 
та озокеритовому родовищі з джерелами міне-
ральних лікувальних вод. Це історичне населе-
не місце із збереженим історичним ареалом і 
традиційним характером даного культурного 
середовища та історичний центр нафтогазової 
промисловості Європи кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. До складу Бориславської міської ради 
входить відомий сучасний бальнеологічний 
курорт смт. Східниця, який також був і зали-
шається центром нафтовидобутку Західного 
регіону України. Тож через багатство історич-
них подій, традицій та унікальних артефактів 
місто має перспективи щодо свого історико-
культурного розвитку як туристичний центр 
не лише України, але і Європи та світу. До 
нашого часу збереглися численні історико-
культурні пам’ятки міста (зокрема пам’ятник 
Адаму Міцкевичу 1898 р., колишній римо-
католицький костел Святої Варвари 1900 р., 

будівля храму Успення Пресвятої Богородиці 
з 10-ма вітражами Петра Холодного 1929 р.) і 
нафто-озокерито-газової промисловості (уні-
кальні копані ями-криниці з дерев’яними зру-
бами та лозовим плетінням для видобутку на-
фти та озокериту, місця знаходження першої 
в Європі газопереробної фабрики з 1914 р. та 
електростанції на газовому паливі з 1922 р.; 
оригінальні суцільнометалеві клепані опори 
телефонного зв’язку початку XX ст.; ), а також 
об’єкти природно-заповідного фонду, серед 
яких найвідомішими є геологічна (стартигра-
фічна) пам’ятка природи «Бориславський роз-
різ палеогену» та Бориславський водоспад.

Виявленням, дослідженням та збережен-
ням місцевих історико-культурних пам’яток 
в регіоні займається  Українське товариство 
охорони пам’яток історії та культури м. Бо-
рислава, яке створене 1967 р. і перереєстрова-
не 1995 р. Цілями і завданнями Товариства є 
також проведення культурно-просвітницької 

HISTORICAL-CULTURAL AND GEOTOURISTIC OBJECTS OF BORySLAv 
AND SkHIDNyTSyA IN THE PROJECT «GALICIAN CALIFORNIA»
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Boryslav is a unique city located on the existing industrial oil and gas and ozokerite deposit with mineral water 
healing sources. This is a historic settlement with a preserved historical area and the traditional nature of this cultural 
environment and the historic center of the oil and gas industry in Europe in the late 19th and early 20th centuries.. The 
Boryslav City Council includes the well-known modern balneological resort of the village. Skhidnytsya, which also 
remained and remains the center of oil production of the Western region of Ukraine. Therefore, due to the richness 
of historical events, traditions and unique artifacts, the city has prospects for its historical and cultural development 
as a tourist center not only in Ukraine, but also in Europe and the world. The Ukrainian Society for the Protection of 
Historic and Cultural Monuments of Boryslav in 2016-2017 implemented the project «Galician California». In this 
project, a register of existing historical, cultural and natural monuments of Boryslav and Skhidnytsya has been created, 
a guidebook and a map of monuments of the region have been developed, and series of popularization events have 
been carried out.
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роботи, здійснення лекційної та виставкової 
діяльності, проведення історико-краєзнавчих 
та культурно-літературних наукових конфе-
ренцій, семінарів та нарад, здійснення ви-
давничої діяльності – видавництво науково-
популярної та ілюстративної продукції, про-
ведення екскурсійно-туристичної діяльності в 
м. Бориславі та його околицях, здійснення гро-
мадського контролю за дотриманням законо-
давства про охорону і використання історико-
культурної спадщини.

У вересні 2015 р. Європейська асоціація 
агенцій місцевої демократії ALDA (Франція) 
спільно з Центром культурного менеджмен-
ту (Україна, Львів), Міжнародним консорціу-
мом «ЕвроБеларусь» (Литва), ICOM-Молдова, 
Millenium Foundation (Вірменія) і ГО «Центр 
соціальних інновацій» (Білорусь) оголосила 
про старт партнерської програми «CHOICE» і 
запросила усі зацікавлені організації до учас-
ті. Влучна англомовна абревіатура CHOICE 
– Cultural Heritage: Opportunity for Improving 
Civic Engagement («Культурна спадщина і су-
часність») – дворічна програма з охорони і пе-
реосмислення культурної спадщини, а також 
посилення потенціалу громадських організа-
цій у сфері культури. В рамках цієї програми 
приймалися на конкурс проекти з України, Бі-
лорусі, Молдови та Вірменії. 

Проект Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури м. Борислава «Га-
лицька Каліфорнія», пройшовши 2 етапи кон-
курсу, був відібранй в числі 12 проектів із 132 
поданих з України для дофінансування Євро-
пейським Союзом і почав реалізовуватися із 
квітня 2016 р. 

Проект торкається вирішення двох осно-
вних проблем історико-культурної спадщини 
Борислава і Східниці:

Багато пам’яток не досліджені належним 1. 
чином та не задокументовані. Пам’ятки не є 
в належному охоронному стані та не мають 
охоронних та інформаційних таблиць.
Місцеве населення є мало обізнаним щодо 2. 
історико-культурної цінності місцевих 
пам’яток, що приводить до їх забуття, руй-
нування і вандалізму.
Успішна реалізація проекту передбачала 

не тільки пошуки, віднайдення, дослідження, 

охорону від знищення та забуття унікальних 
історико-культурних пам’яток, але також змі-
ну ментальності місцевого населення. Через 
популяризацію знань про цінність місцевих 
пам’яток серед міських жителів зміниться їх 
відношення до історії та культури рідного 
краю. Проект спрямовано на залучення гро-
мадських організацій до історико-культурних 
досліджень та збільшення їхнього впливу на 
прийняття рішень виконавчою владою і фор-
мування стратегій регіону в області культур-
ної спадщини. Іншими очікуваними ефектами 
проекту є місцевий розвиток малого і серед-
нього бізнесу через залучення інвестицій та 
збільшення потоку туристів, а також збільшен-
ня ролі громадянського суспільства, що перед-
бачає природо-екологічне, морально-правове 
та національно-патріотичне виховання насе-
лення, яке в даний момент є дуже актуальним 
і вкрай потрібним. 

Цільовими групами проекту «Галицька Ка-
ліфорнія» є місцеві жителі, члени місцевих 
громадських організацій, представники вла-
ди та малого і середнього бізнесу, працівники 
культурно-освітніх закладів, туристичні фір-
ми та гіди.

Проект передбачав реалізацію низки ді-
яльностей та заходів і отримання ряду ре-
зультатів:

Українським товариством охорони пам’яток 1. 
історії та культури створено реєстр наявних 
історико-культурних пам’яток Борислава та 
Східниці, описано їхній стан на теперішній 
час. Електронна версія реєстру представле-
на на сайті Товариства www.boryslav.com.ua 
(рис. 1).

Рис. 1. Електронний реєстр історико-
культурних пам’яток Борислава і Східниці на 

сайт www.boryslav.com.ua.
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Серед описаних пам’яток обрано 20, які озна-2. 
ковано інформаційними таблицями (17 з 
яких розміщено в Бориславі і 3 – в Східниці) 
(рис. 2-4). На всіх таблицях розміщено QR-
коди, посилання з яких веде на більш розши-
рений опис об’єктів на сайті Товариства.

Рис. 2. Зразок інформаційної таблиці, 
розробленої в проекті.

Рис. 3. Інформаційна таблиця на місці найвідомішої 
нафтогазової свердловини Борислава «Oil-City».

Рис. 4. Інформаційна таблиця в Бориславі 
на Храмі Успення Пресвятої Богородиці 1929 р.

На території Борислава і Східниці розро-3. 
блено 5 тематично-екскурсійних маршру-
тів: історико-краєзнавчий, промисловий, 
літературно-мистецький, сакральний і 
релігійно-паломницький. Для зручності по-
тенційних туристів створено базу даних місць 
проживання та харчування Борислава і Схід-
ниці, де пролягають описані маршрути.

Розроблено та опубліковано туристичний 4. 
путівник і карту із нанесенням історико-
культурних пам’яток Борислава та Східни-
ці і екскурсійно-туристичних маршрутів 
(рис. 5, 6).

Рис. 5. Обкладинка путівника по історико-
культурним пам’яткам Борислава і Східниці.

Рис. 6. Карта Борислава і Східниці із тема-
тичними маршрутами.

28-29 березня 2017 р. проведено семінар-5. 
тренінг для представників культурно-
освітніх організацій м. Борислава і смт. 
Східниці. В перший день були представле-
ні доповіді про проект «Галицька Каліфор-
нія», історію Борислава і Східниці, сучас-
ний стан місцевих історико-культурних 
пам’яток. В другий день проведено на-
вчальний виїзд по об’єктам, охопленим 
діяльністю в проекті. Метою проведення 
цього семінару були передача знань про 
цінність місцевих пам’яток та представ-
лення результатів проекту серед місцевої 
інтелігенції, а також спільне обговорення 
стратегії розвитку регіону в сфері культур-
ної спадщини.
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Важливою складовою успішної реалізації 6. 
проекту є комунікація із місцевою владою 
– Бориславською міською радою та Схід-
ницькою селищною радою. Слід відмітити, 
що представники влади завжди йшли на 
контакт, брали участь в проектних заходах 
та сприяли вирішенню питань та проблем в 
ході реалізації проекту. Проведено дві офі-
ційні робочі зустрічі в Бориславській місь-
кій раді і багато неофіційних. 16 червня 2016 
р. було представлено проект «Галицька Калі-
форнія», обговорено та узгоджено дії в про-
екті. 19 квітня 2017 р. на офіційній зустрічі в 
Бориславській міській раді представлено ре-
зультати проекту та розроблені Товариством 
рекомендації щодо затвердження та надання 
вибраним історико-культурним пам’яткам 
Борислава та Східниці охоронного статусу 
місцевого та державного значення, а також 
рекомендації щодо стратегії розвитку куль-
турної та  екскурсійно-туристичної діяль-
ності регіону.

24-25 квітня 2017 проведена науково-7. 
практична конференція «Культурна спад-
щина нафтової столиці Передкарпаття», 

основною метою якої є спільне напрацю-
вання стратегії дослідження, збереження 
та промоції історико-культурної спадщини 
регіону, а також залучення до цього про-
цесу місцевих громадських організацій та 
мешканців. В результаті конференції опу-
бліковано даний збірник конференційних 
матеріалів.

Учасники проекту вірять в те, що Україн-
ське товариство охорони пам’яток історії та 
культури м. Борислава, отримавши фінансову 
підтримку від програми CHOICE та допомогу 
у промоції своєї діяльності, використовуючи 
сучасні підходи та технології, по завершен-
ню проекту стане одним із центрів  ініціа-
тив із проведення місцевих, регіональних та 
міжнародних навчально-освітніх, історико-
дослідницьких та культурно-відпочинкових 
заходів в регіоні. Налагоджена комунікація 
із локальним населенням та міською владою 
дасть змогу підвищити роль Товариства у по-
пуляризації значимості культурних пам’яток 
регіону та вплив організації на прийняття рі-
шень владою у сфері культури. Товариство є 
відкритим до будь-яких форм співпраці.
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Роман Макітра , Мирослава Козак, Маргарита Семенюк

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, 
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FIRST kNOwLEDGE OF OIL IN PRECARPATHIA
Roman Makitra , Myroslava Kozak, Margarita Semenjuk 
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e-mail: igggk@mail.lviv.ua

In the XIX century Halychyna was one of the world’s potentates in oil industry. The oldest literary and statistical data 
are related to the territory of Austrian region of Halychyna and Liodomeria kingdom (1772) after joining of these lands 
to Habsburgs’ possessions from the Zbruch River to the Visla River. The first written mentions of oil brines are related 
as far back as to the XVI century and their use is described as medicaments. The oldest knowledge on usage of oil in the 
eastern Halychyna and the first scientific investigations of the Carpatian oil are closely connected with the university in 
Lviv (1784) since the second half of the XVIII century.

Галичина в ХІХ ст. була одним з світових 
потентатів у нафтовій промисловості. По цій 
темі опубліковано доволі значне число робіт, 
на жаль сьогодні доволі мало доступних. Тут 
вкажемо в першу чергу на статтю Т. Мікуць-
кого з 1938 р., в якій він дає огляд публікацій з 
ХVІ – ХVІІ ст., де згадується «скельний олій», 
тобто нафта [1], а також мало тепер доступ-
ну 5-ти томну енциклопедію Енґлєра і Гефе-
ра «Das Erdől», в якій подано не лише історію 
нафти як корисної копалини, а й статистичні 
дані про її  видобуток в різних країнах, а та-
кож про її  склад, хімічні властивості, методи 
добування, переробки, транспорт і викорис-
тання. Більшість давніших літературних да-
них, в тому числі статистичних, відноситься 
нe лише до східної Галичини , але до території 
австрійського коронного краю королівства Га-
личини і Лодомерії, утвореного в 1772 р. після 
приєднання цих земель до володіння Габсбур-
ґів, границя якого простягалась  від Збруча на 
сході до джерел Вісли на заході. Це необхідно 
підкреслити, тому що в другій половині ХІХ ст. 
нафтовидобуток на землях між Сяном та Ви-
слоком (середня Галичина) міг конкурувати з 
продукцією східної Галичини.

Очевидно, прояви нафти, яка місцями само-
чинно витікала із землі, були відомі населенню 
Галичини ще здавна, про що свідчать такі на-
зви місцевостей, як Ріпне, біля Мражниці на 
верхньому Дністрі, і інше Ріпне між Чечвою і 
Лімницею, Ропчиці 30 км на захід від Ряшева, 
а також назви річок – Ропа, що вливається в 

Вислок біля Ясла. Доцільно тут згадати також 
деякі назви сіл на Лемківщині, 120 км на захід 
від нинішньої границі з Польщею, як Ропиця 
Руська чи Устя Руське.

Перші письмові згадки про нашу нафтову 
ропу відносяться ще до ХVІ ст. і описують її 
застосування як медикаменту. Це книги «Про 
зела і їх міць» Стефана Фалімира (1534) та 
«Про тутешні і заморські зела» Гієроніма Спі-
чинського (Краків, 1556), одначе не є певним, 
чи описана в них нафта наша чи привізна. То 
само відноситься і до праць гірника з Ольку-
ша, Мартина Сенніка «Гербарій, тобто описи 
зел тутешніх, посторонніх і заморських» (Кра-
ків, 1568), а також Мартина Ужендовського 
«Гербарій польський, тобто про природу зел і 
дерев» (Краків, 1595). Але в той же час відомо з 
документів, які зберігались в монастирі фран-
цішканців в Кросні, що це місто вже в ХVІ ст. 
мало королівські привілеї на освітлювання ву-
лиць «скельною олією». Не викликає одначе 
сумнівів місцеве походження нафтової ропи, 
описаної в праці Еразма Сикста «Про теплиці 
в Шклі» (Замость, 1617). Автор називає «те-
плицями» соляні або нафтові рідини, що ви-
діляються із землі – причому згадує, що ропу 
(«петролєо») знаходять в околицях Дрогоби-
ча, де для її одержання копають глибокі ями. 
Що цікаво, він згадує також про можливість 
перегонки (дестиляції) ропи. Щоправда, його 
більш цікавила можливість застосування на-
фтової ропи як лікарства, що не дивно, врахо-
вуючи, що сам він був лікарем. А також – рад-
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ним міста Львова і в його честь в довоєнний 
період сьогоднішня вулиця Дорошенка мала 
назву Сикстуська. А місцеве населення збира-
ло нафту, яка випливала із землі разом з водою 
і використовувало її переважно як мазь (мас-
тило) для осей і возів – про таке використання 
нафти із джерел поблизу Кросна згадує в творі 
«Physica curiosa» Альберт Тильковський (1695), 
а також Ґабрієль Жончинський в «Historia 
naturalis curiosa Regni Poloniae» (1721). Цьому 
останньому авторові відомі не лише джерела 
нафти в центральнім Підкарпаттю біля Крос-
на, але й на Покуттю, в Рунґурах, в Стебнику, а 
навіть на Поділлю – в Камянці! Він же згадує, 
що нафтову ропу використовують не лише як 
мастило, але й для виправлення (гарбування) 
шкір, а навіть – після очистки – замість при-
родньої олії в каганцях. Знав він і про наявність 
земляного воску і природнього газу. Відносно 
багато даних про нафту приводить Христіян 
Клюк (1739 – 1796) в своїй праці «Речей викоп-
них особливо придатних пошуки» (Варшава, 
1781). Вкажемо, що Клюк – уродженець Цє-
ханова над Нурцем (Підляшшя), міщанського 
роду, отже не виключено, що він міг з похо-
дження бути українцем; вчився в Дорогічині, 
де займався особливо ботанікою. Слід відміти-
ти, що всі три вищезгадані автори були свяще-
никами, але це й не дивно, якщо врахувати, що 
шкільництво в передрозборовій Польщі було 
виключно в руках духовенства. Цікавою є дум-
ка Клюка про походження нафти – що в Раю 
«природній товщ» був домішаний до землі, за-
вдяки чому вона була дуже урожайною, а після 
гріхопадіння Адама цей товщ частковo затвер-
дів, а частково перемістився в земні глибини, 
де перетворився на нафту. Що ж, кожна епоха 
має свої погляди...

Найдавніші відомості про використання на-
фти в східній Галичині починаються з другої по-
ловини ХVІІІ ст. Уже наприкінці ХVІІІ ст. річне 
видобування такого «масла», яке знаходило 
застосування також як ліки, становило майже 
7000 л. Довідуємося про витоки нафти в Нагує-
вичах, біля Самбора, Старого Самбора, Печені-
жина , Космача та  ін. У примітивних умовах ви-
добутку навіть і з багатих джерел одна нафтова 
студня могла в день давати щонайбільше кіль-
канадцять ґарнців ропи (1 ґарнець – 3, 28 л).

Відомо, що в 1771 р. в пошуках покладів 
солі гірники в Слободі Рунґурській, викопавши 
шахту глибоко на 12 сяжнів, тобто 22,7 м, на-
ткнулись на нафтові джерела; це родовище було 
продуктивним понад 100 років: коли нафта по-
чатково використовувалась лише для змазки і 
лічення тварин, то пізніше і для промислових 
цілей – згідно з даними Е. Віндакевича в книзі 
«Олій і віск земний в Галичині», 1875 [1].

Також священиком був Станіслав Сташіц, 
який в своїй праці «Про землеродство Карпат» 
(Варшава, 1815) пише про прояви нафти не 
лише в тодішній центральній частині Галичи-
ни – Льодомерії біля Кросна, але й згадує, що в 
Нагуєвичах було 2 копальні, а радше копанки, 
а в Старій Солі – 3. Він же згадує про копаль-
ні «затвердівшої олії», тобто воску. У всякому 
випадку, згідно з даними [2, 324] наприкінці 
ХVІІІ ст. в Галичині видобували біля 6900 л на-
фти річно, яка в основному застосовувалась, 
після загустіння, як колісна мазь. Про видобу-
ток нафти «з давніх часів» в викопаних ямах 
– «дучках» і таке ж її застосування в Небилові 
біля Калуша пише [2, 314]. Отже не дивно, що 
австрійський уряд пробував одержувати з того 
якісь доходи – 2 серпня 1810 р. появився декрет 
Hofkammer (придвірної канцeлярії), в якому 
оголошено нафту, смолу і асфальт державною 
власністю (гірнича реґалія), на видобуток яких 
треба було одержувати особливий дозвіл; але 
вже після 3 місяців це розпорядження скасо-
вано, мабуть із-за відносно малих кількостей 
видобуваних копалин.

Одночасно, в кінці ХVІІІ ст. починаються 
перші наукові дослідження карпатської на-
фти, тісно пов’язвані з утвореним австрій-
ським урядом в 1784 p. у Львові університету. 
Тут у першу чергу треба згадати два прізвища 
– Бальтазара Гакета і Ігнатія Мартиновича. 
Бальтазар Гакет (1739–1815), з національності 
француз, а радше бретонець, після бурхливої 
молодості та медичних студій у Віденському 
університеті пов’язав свою долю з Словенією, 
де в 1773 р. став професором медичних наук на 
університеті в Ляйбаху (Любляні), а з 1787 р. 
– професором природознавства університету 
у Львові. В ці роки він здійснив ряд подоро-
жей по Галичині, вражіння з яких опублікував 
у 4-х томах твору «Фізико-політичні подорожі 
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по Дакійських та Сарматських, або Північних 
Карпатах» (Нірнберґ, 1790-1796). В цьому творі 
він приводить дуже багато спостережень про 
природу та людність Галичини, в т.ч. перший 
в літературі опис Карпат. Доволі вичерпні дані 
про Гакета та його діяльність зібрано в працях 
конференції, присвяченої його памяті [3]. Нас 
тут одначе цікавлять, в першу чергу, його до-
слідження нафтових родовищ. В своїй книзі 
він вказує на ряд місцевостей, в який добува-
ли нафту. Отже у Венґлівці (15 км на північний 
схід від Кросна) «Ропа разом з водою випливає 
з кількох джерел в такій кількості, що власник 
поля забезпечує смаром для возів ціле село». 
Гакет згадує також інші нафтопрояви в місце-
востях між Сяном і Вислоком. Більш детально 
ним описано родовище в Нагуєвичах, де на цей 
час (1787 р.)  вже існувала примітивна копаль-
ня нафти, в якій працювало 15 – 20 робітників. 
В викопаних ямах глибиною 4 – 6 м збирали 
суміш нафти з водою, яку рoбітники перемі-
шували спеціальними граблями, щоб нафта 
загустіла. Після відділення від води залишався 
густий смар – колісна мазь, яку продавали по 5 
ґрейцарів за кварту. Видобуток досягав 43 бо-
чівок в рік. Цікаво згадати, що Гакет спостеріг, 
що звичайно родовища нафти співпадають з 
родовищами солі, які утворились при випаро-
вуванні вод моря, яке колись займало галицькі 
рівнини і доходило до Карпат, з чого він зро-

бив висновок про можливе утворення нафти 
при розкладі решток морських тварин та рос-
лин – тим самим він був прекурсором орґаніч-
ної теорії походження нафти.

На відміну від Гакета, інший професор львів-
ського університету, Ігнатій Мартинович (при-
близно 1785–1795) проводив лабораторні до-
слідження галицької «скельної олії», видобутої 
біля Калуша, результати яких опубліковано в 
1791 р. в статті «Chemische Untersuchungen des 
Galizischen Bergől»; він проводив перегонку на-
фти, одержуючи 3 фракції: легку «етеричну», 
більш високо киплячу – «другу нафту» та смо-
листий залишок, та визначив їх питому вагу. Він 
запропонував застосовувати нафту як лікар-
ство для тварин і встановив її консервуючу дію 
по відношенню до деревини. Крім цієї і ряду ін-
ших природничих публікацій, він був автором 
3-томного підручника «Praeleсtiones physicаe 
experimentalis», який включає також ряд відо-
мостей з галузі хімії. Загинув Мартинович в 
1795 р., засуджений на смерть за співучасть в 
спробу організувати антигабсбурґське повстан-
ня в Угорщині на користь революційної Фран-
ції. Тут цікаво підкреслити, що ім’я Мартино-
вича було доволі популярним – Жорж Санд в 
своїм романі «Ґрафиня Рудольштадт» згадує 
знаменитого вченого із «Лємберґа» Мартино-
вича. Більш детальні відомості про його життя і 
наукову діяльність знаходимо в статтях [4–6].

________________
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Forming conditions of ozokerite-bearing deposits of the geological monument «Marvel-Starunya» as the basis of the 
international eco-geo-touristic center «Ise-Age Geopark» in surroundings of Starunya village (Fore-Carpathian region) 
are researched. The obtained mineralogical and geochemical data well detail and complement the materials of Polish and 
Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunya – the area of discoveries of woolly rhinoceroses. In complex, this is 
a prerequisite for approving of this unique object in the status of geological monument of state importance.

Концепція міжнародного еко-геотуристсь-
кого центру «Геопарк льодовикової епохи» 
(«Iсе-Age Geopark») [10] передбачає інтенсифі-
кацію досліджень у межах території, приуро-
ченої до закинутого нафтового і озокеритово-
го промислу в околицях села Старуня (Україн-
ське Прикарпаття) – місці знахідок волохатих 
носорогів.

Ця геологічна пам’ятка «Чудо-Старуня» 
[4, 5] продовжує перебувати у полі зору до-
слідників, тому особливості її геологічної 
будови достатньо висвітлено [2, 10, 8, 1, 9 та 
багато ін.]. Водночас цілеспрямованих додат-
кових досліджень потребують мінералогія і 
геохімічні особливості озокеритовмісних від-
кладів. Позаяк родовища озокериту рідкісні у 
світовому масштабі, то при формуванні уні-
кального мінералy мають існувати специфічні 
геохімічні умови, зокрема вважається, що в 
Українському Прикарпатті вони створювали-
ся при окисленні парафінистої високосмолис-
тої нафти Старунського родовища зі значним 
вмістом легких вуглеводнів та з невеликою 
кількістю асфальтенів і сірки.

Власне у такому контексті й вивчалися 
зразки, відібрані І. Дудком і Ю. Колтуном [6] 
в корінних виходах озокеритовмісних товщ у 

ході польських і українських геологічних до-
сліджень (2004–2005) [10]. Породи щільні, 
дрібно-, середньо- і крупнозернистої струк-
тури і сланцевої текстури, що фіксується чер-
гуванням сірих і світло-сірих смуг кальциту з 
тонкими темними прожилками піриту, місця-
ми тріщинуваті, частково вилугувані, кавер-
нозні. Порожнини вилуговування в кальциті 
досягають ідеально гладких поверхонь внаслі-
док вилуговування розчинами, що розчиняли 
кальцит і з яких, очевидно, відкладалися суль-
фіди з кварцом і перекристалізованим скале-
ноедричним кальцитом.

У складі гніздово-вкрапленої і прожилко-
вої мінералізації у зонах тріщинуватості та 
вилуговування озокеритовмісних відкладів 
діагностовано целестин, барит, кальцит. За 
даними рентгенівського аналізу (аналітики 
Я. Яремчук, Г. Грицай, ІГГГК НАН України) 
присутні арагоніт і фатерит. У протолочних 
пробах наявний кварц. Сульфіди (сфалерит, 
марматит, пірит і галеніт) виповнюють част-
ково чи повністю порожнини вилуговуван-
ня і тріщини потужністю 2 мм і менше або ж 
цементують уламки вмісних порід. Сфалерит 
і пірит кількісно переважають над галенітом. 
Пірит утворює не лише суцільні зернисті агре-



79

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

гати, асоціюючи з сфалеритом і галенітом, але 
й променисто-концентричні агрегати і вкра-
плення. В окремих порожнинах трапляють-
ся огранені кристали перекристалізованого 
кальциту ромбоедричного габітусу, який ра-
зом з сульфідами і кварцом є ранішими утво-
реннями, ніж гіпс і лімоніт. Гіпс утворює дві 
генерації: перша рання – це замутнені криста-
ли гіпсу сірого кольору, які утворюють щіточ-
ки, друзи, виповнюють тріщини і порожнини, 
друга пізня – водянопрозорі кристали стовп-
частого габітусу з чіткою огранкою у вигляді 
присипок в породі. Трапляється гіпс і в дріб-
нозернистих агрегатах, утворюючи кірки, по-
рошкоподібні сірі нальоти. В зоні окислення 
пірит переходить у лімоніт, виділяючи сірку, 
яка фіксується в гіпсі, що утворює буро-жовті 
присипки на кристалах гіпсу і породі, а також 
кірочки, лусочки і блискучі натічні поверхні 
темно-коричневого кольору. Інколи високий 
вміст лімоніту зумовлює жовто-бурий колір 
породи.

Ці отримані нами дані [6] доповнюють ві-
домості [4, 10] про склад мінералів у глині 
грязьових викидів (сфалерит, піротин, пірит, 
арсенопірит, стронціобарит, барит, гіпс, сірка 
з кальцитом, флюорит, сульфіди міді) та у со-
ляних кірках (галіт і сильвін).

У вивчених зразках озокерит вкриває 
плівками кристали і каверни розміром до 
1–1,5 см, частково або повністю заповнюючи 
їхній об’єм. Він має жирний блиск, нерівний 
злом, м’ягкий, пластичний, спайність відсут-
ня. Представлений медово-жовтим і темно-
коричневим аж до чорного різновидами, що 
переважає. Дані інфрачервоної спектроскопії 
(аналітик Н. Манжар, ІГГГК НАН України) 
вказують на перевагу аліфатичних структур 
парафінів, характерних для озокериту, що 
співпадає з даними [3, 7].

Крім озокеритових плівок і скупчень, що 
фіксуються візуально в озокеритовмісних по-
родах, у міжкристалічному просторі, порах чи в 
інших дефектах в породі присутні леткі сполу-
ки, які легко вивільняються при механічній дії 
на породу (дряпання, розбивання тощо) з різ-
ким специфічним («асфальтовим») запахом.

В складі летких компонентів включень у 
озокериті медово-жовтого кольору та у мі-

нералах з озокеритовмісних порід (целестин, 
кальцит) домінує метан (20,0–53,0 об. %) і 
важчі вуглеводні (16,2–22,3 об. %) (за даними 
хімічної мас-спектрометрії). Оскільки для озо-
керитів характерна присутність нормальних 
парафінів [7], то слід допустити, що серед ви-
вільнених летких вуглеводнів СnHm у кальциті 
(13,3 об. %) та озокериті медово-жовтого ко-
льору (22,3 об. %) переважають перші члени 
парафінового ряду аж до С6. Ці зразки мають 
і високу відносну газонасиченість, відповід-
но 3,40 і 4,00 Па (відносно залишкового тиску 
порядку 1.10-3 Па). Це ще раз підтверджує [3] 
генетичний зв’язок нафти з родовищ Прикар-
паття, у яких переважають високопарафінисті 
складові, та озокериту Старунського родови-
ща. В озокериті чорного кольору визначено 
лише азот (100 об. %), що характерно, загалом, 
для маслянистих сполук, підданих окисленню. 
Цікавим виявився й склад флюїду у цементі 
брекчії вмісних порід (об. %) : азот (19,4), ді-
оксид вуглецю (24,6) і метан (56,0).

У підсумку геохімічні особливості постсе-
диментогенних процесів при формуванні озо-
керитовмісних порід району грязьового вулка-
ну Старуня виявилися наступними.

Міграція глибинних вуглеводневих флю-
їдів, збагачених сіркою, жерлом головного 
вулкана та його побічних сприяла постседи-
ментогенному перетворенню осадових верств 
і формуванню накладеної сульфідної мінера-
лізації. Виділена при окисленні сульфідів сір-
ка разом з Sr, Са, Ва формувала, відповідно, 
целестин, арагоніт, барит. Мігрувальні флю-
їди захоплювалися у включення у кальциті і 
целестині, а з високомолекулярних складо-
вих, внаслідок полімеризації (поліконденса-
ції) і наступної кристалізації при охолоджен-
ні за умов високої відносної газонасиченості 
глибинного флюїду, утворювався медово-
жовтий чи темно-коричневий озокерит з ре-
ліктами легких вуглеводнів. Він у процесах 
старіння частково втрачав пластичність зі 
зміною кольору до чорного і збагачувався 
атмосферним азотом з втратою вуглеводне-
вих компонентів, що окислювалися до СО2 
і води, і як флюїд азотно-діоксидвуглецево-
метанового складу формували цемент брек-
чії вмісних порід.



80

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

________________

Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Міщенко І.В., Стельмах О.Р., Зорін Д.О., Приходько М.М., Радловська К.О. 1. Старун-
ський геодинамічний полігон – Парк Льодовикового періоду // Екологічна безпека та збалансоване ресурсоко-
ристування. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – № 1 (3). – С. 75–76.
Атлас родовищ нафти і газу України. В 6-ти томах / За загальною редакцією М.М. Іванюти, В.О. Федишина, 2. 
Б.І. Денеги, Ю.О. Арсірія, Я.Г. Лазарука. – Львів : Центр Європи, 1998. – 2354 с.
Бойко Г.Е. К минералогии озокерита Дзвинячского и Старуньского месторождений // Минерал. сб. Львов. геол. 3. 
об-ва. – 1962. – № 16. – С. 449–453.
Геологические памятники Украины : Справочник-путеводитель / Отв. редактор А.И. Зарицкий. – 2-е изд., сте-4. 
реотипное. – Киев : Наук. думка, 1987. – 156 с.
Геологічні пам’ятки України : У 3-х т. / В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров i ін.; За ред. В.І. Калініна, 5. 
Д.С. Гурського, І.В. Антакової. – Київ : ДІА, 2006. – Т. І. – 320 с.
Дудок І., Наумко І., Телепко Л., Сахно Б., Колтун Ю. 6. До мінералогії та генезису осадових озокеритовмісних порід 
у межах сучасного грязьового вулкану Старуня (Передкарпаття) // Проблеми геології та нафтогазоносності Кар-
пат : Тези доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя від дня народження чл.-кор. НАН України М.Р. Ладиженського 
та 55-річчя Ін-ту геології і геохімії горюч. копалин НАН України. – Львів : ТзОВ «ПРОМАН»–«Прес-Експрес-
Львів», 2006. – С. 77–79.
Лазаренко Є.К., Винар О.М. 7. Мінералогічний словник. – Київ : Наук. думка, 1975. – 774 с.
Сельський В.К. 8. Стратиграфічна пам’ятка «Чудо Старуня» та її геологічне минуле // Вісник Прикарпатського на-
ціонального університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – Вип. 
Х. – С. 67–87.
Стельмах O.P., Кащишин О.К., Мосюк І.В., Міщенко А.В. 9. Історія вивчення та колекції руд і артифактів геодина-
мічного полігону «Старуня» // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – № 1 (9). – С. 49–52.
Polish and Ukrainian Geological Studies (2004–2005) at Starunia – the Area of Discoveries of Woolly Rhinoceroses / 10. 
Edited by M.J. Kotarba. – Warzawa; Krakow : Panstwowy Institute Geologiczny, 2005. – 218 p.

Отже, специфічні параґенези озокери-
товмісних відкладів сформувалися під час 
постседиментогенного перетворення корін-
них верств Старунської складки глибинни-
ми вуглеводневими флюїдами. Інтенсивні 
міграційні процеси, що проявилися у другу 
фазу карпатської складчастості (після ран-
нього сармату) (за М.Р. Ладиженським, 1961), 
сприяли формуванню покладів вуглеводнів у 
Прикарпатті, зокрема Старунського нафто-
вого родовища, високомолекулярна фракція 
нафти якого (як і родовища Дзвіняч) склала 
основу для утворення такої унікальної спо-
луки як озокерит [3]. З іншого боку отримані 
оригінальні дані про склад флюїдів набува-
ють особливої значущості у контексті ви-
вчення сучасного грязьового вулкану Стару-
ня і, відповідно, явищ сучасного грязьового 
вулканізму та процесів мінералонафтидоге-

незу [6]. Ці терени є чудовою комплексною 
геологічною пам’яткою, проте, як не дивно, 
досі [5] : «Юридично об’єкт як геологічна 
пам’ятка не оформлено. Пропонується на-
дати статус геологічної пам’ятки регіональ-
ного значення». За таких передумов долю 
геологічної пам’ятки «Чудо-Старуня» слід 
розглянути на державному рівні для затвер-
дження її у статусі геологічної пам’ятки дер-
жавного значення, особливо враховуючи, що 
тематичній експозиції у Геологічному музеї 
Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу вже присво-
єно почесний статус «Геологічна пам’ятка 
природи загальнодержавного значення» [9]. 
Це сприятиме розробці та посиленню при-
родоохоронних заходів з боку державних ор-
ганів щодо цього унікального об’єкта і його 
збереженню для майбутніх поколінь.
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Моласова формація Українських Карпат є 
одним з найцікавіших геологічних утворень. 
Вона містить в собі інформацію про утво-
рення не тільки Передкарпатського прогину, 
але й усіх Карпат. За багато років в Карпатах 
та Передкарпатті проведена величезна кіль-
кість досліджень. Геологи крок за кроком роз-
шифровували історію виникнення Карпат та 
передгір’я, здійснювали пошуки корисних ко-
палин – солі, нафти, газу та ін. Тут проходять 
апробації нові наукові гіпотези щодо розви-
тку гірських поясів та застосовують нові ме-
тоди та підходи при вивченні геології земної 
кори. 

В роботі ми представляємо декілька об’єктів, 
що крім наукового значення мають також есте-
тичне та пізнавальне значення. До них відно-
сяться слобідські конгломерати, добротівські 
відклади, стебникські утворення. Ознайомив-
шись з цими об’єктами туристи матимуть уяв-
лення про такі гірські породи як конгломерати, 
пісковики,  алевроліти,  аргіліти, вапняки; в 
яких умовах ці породи утворилися. В моласо-
вих відкладах виявлені унікальні знахідки слі-
дів птахів та тварин, вік яких налічує десятки 
мільйонів років. І насамкінець, отримані зна-
ння допомагають здійснювати пошуки корис-
них копалин. 
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In this work we present the geological outcrops as the objects for geotourism. Our choice is Molasse formation from 
Precarpathians. There are several attractive outcrops in the Ukrainian Carpathians foredeep. They include Sloboda 
conglomerates, Dobrotiv and Stebnyk deposit outcrops. It is outlined on some interesting peculiarities in these objects – 
sedimentological and paleontological ones. 

Об’єкти, що пропонуються знаходяться в 
межах Передкарпатського прогину. Моласи – 
це специфічні утворення, які виникли перед 
фронтом гірської споруди і складені переваж-
но грубоуламковими породами – конгломера-
тами, пісковиками, алевролітами, що харак-
теризують як морські, так і  континентальні 
умови. 

Розгляд розпочнемо зі слобідських конгло-
мератів,  які є одними  з найважливіших еле-
ментів моласової формації Передкарпаття [1]. 
Вони відслонюються в долині ріки Бистриця 
Солотвинська в районі сіл Дзвиняч та Ста-
руня і продовжуються до Надвірної. Зазна-
чені конгломерати відслонюються в Слобода-
Рунгурській антикліналі, вони також описані 
в долині ріки Прут, в Покутсько-Буковинських 
Карпатах. Ми рекомендуємо ознайомитись з 
відслоненнями, що знаходяться в м. Надвір-
на (координати N48°32’17.4’’; E24°41’0.7’’) та в 
долині ріки Прут в місці впадіння ріки Осла-
ва (координати N48°30’04.2’’; E24°42’34.0’’). 
Конгломерати – це утворення, які складені з 
зцементованих окатаних валунів або гальки. 
Розміри уламків коливаються від 10 до 100 мм. 
Часто в конгломератах представлені і дрібніші 
уламки – алеврити, піски та гравій. Цементом 
зазвичай виступають глинистий матеріал, кар-
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бонати, кремнезем. Уламки конгломератів в 
досліджуваних відслоненнях зазвичай склада-
ються з уламків різноманітного літологічного 
складу та віку, які походять з різноманітних 
джерел або провінцій зносу. Часто уламки 
представлені зеленими та червоними сланця-
ми, які подібні до верхньопротерозойських-
нижньокембрійських утворень з Малополь-
ского масиву та Добруджі в Румунії. Інші улам-
ки представлені вапняками, які є подібними до 
нижньопалеозойських вапняків Поділля. Рід-
ше зустрічаються уламки червоних кварцитів 
(олд реду) з тих самих джерел зносу, що і вап-
няки. Також серед уламків виявлені метамор-
фічні породи, біотит, глауконіт та фауністичні 
залишки, які свідчать про вік цих фрагментів 
порід. Серед уламків виявлені утворення флі-
шу, переважно олігоценового віку. Як прави-
ло конгломерати сірого кольору, хоча деколи 
зустрічаються і прошарки червоного кольо-
ру. Конгломерати масивні, деколи утворюють 
прошарки. 

Детальне вивчення структурно-текстурних 
особливостей слобідських конгломератів, їх 
послідовностей в різних перетинах дало змогу 
висловити припущення, що вони утворюва-
лись в умовах алювіального фену, після якого 
розвивалась фан дельта [1]. Уламки для сло-
бідських конгломератів поставлялися з крайо-
вого платформового підняття, яке виникло в 
результаті давньоштирійської фази складчас-
тості. Уламковий матеріал транспортувався з 
джерел зносу палеодолиною, що знаходилась 
південно-східніше ріки Бистриця Надвірнян-
ська і тепер знаходиться під міоценовими від-
кладами. 

Слобідські конгломерати вверх по розрізу 
переходять в добротівську світу отнангського 
віку, що досягає потужності 700 м [2]. 

Відклади зазначеного віку можна спо-
стерігати на декількох ділянках: на правому 
та лівому берегах ріки Прут – від впадіння 
Ослави до моста в селі Добротів (координа-
ти від N48°32.161’; E24°41.080’  до N48°32.336’; 
E24°43.461’); у обриві вздовж лівого берега ріки 
Бистриця Надвірнянська в Надвірній (коорди-
нати N48°32.240’; E24°41.012’). Товща добротів-
ських відкладів представляє собою монотонні 
світло-сірі вапнисті утворення. Декілька ша-

рів пісковиків та рідше мергелів представлені 
в розрізі. Типові послідовності представлені 1) 
дуже тонким перешаровуванням алевролітів 
та аргілітів, де пласти порід мають товщину 
1-2 см та 2-5 см; 2) перешаровуванням алевро-
літів та аргілітів з пластами дрібнозернистих 
пісковиків; 3) дрібно-, середньо- та грубозер-
нистими пісковиками, що перешаровуються з 
алевролітами та аргілітами. Добротівські вер-
стви відомі в цілому світі завдяки знахідкам в 
них слідів тварин та птахів. 

Седиментаційне середовище для утворен-
ня добротівських відкладів попередньо було 
охарактеризовано як дельта. Наші досліджен-
ня продемонстрували, що добротівська тов-
ща нижнього міоцену потужністю 700-800 м 
представляє собою дельтові утворення, що 
демонструють перехід від фан дельти (верхня 
частина слобідських конгломератів) до флюві-
альної прибережної низовини (добротівська 
світа). Осади утворювались в крайовій частині 
Зовнішніх Карпат. В дельті переважав глинис-
тий матеріал, що відкладався в неглибокому 
морі теплого клімату. 

Добротівські відклади перекриваються 
строкатими мергелями та пісковиками стеб-
ницької світи [3]. Для ознайомлення з цього 
типу відкладами пропонуємо відслонення на 
лівому березі ріки Бистриця Надвірнянська 
в м. Надвірна (координати від N48°39’10.7’’; 
E24°34’49.1’’ до N48°39’06.0’’; E24°34’21.5’’). Це 
найбільше відслонення цього типу відкладів в 
Карпатах. Окрім цього відслонення стебниць-
ких відкладів можна спостерігати у відслонен-
нях між Ланчином та Добротовим (координа-
ти N48°32’26.4’’; E24°43’09.4’’); біля підвісного 
моста в с. Ланчин (N48°33’01.5’’; E24°45’15.5’’).

Товща стебницьких відкладів в районі На-
двірної знаходиться в перевернутому заляган-
ні. В нормальному заляганні тут в найнижчій 
частині відслонюються грубі пісковики, по-
тужністю 10,2 м, які перекриваються дво-
ма пластами пісковиків товщиною 1,2 та 0.6 
м. Зверху знаходиться 9 м пакет червоних та 
сірих аргілітів та глинисті сланці з 30 см ша-
ром алевролітів у верхній частині. Наступний 
інтервал представлений 10 метровою пачкою 
строкатих аргілітів з прошарками (20 см) ту-
фітів, які перекриті 60 см пісковиками. Вище 
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стратиграфічно залягають строкаті аргіліти 
потужністю 1,8 м з 60 см пластом пісковику, 
який перекритий пакетом строкатих аргілітів, 
що мають товщину 10,8 м. У верхній частині 
цієї послідовності знаходиться 40 см піскови-
ків. Вище по розрізу знаходиться 10 м пачка 
червоних та сіро-зелених аргілітів з прошарка-
ми пісковиків (1-2 см). Вище описані  строкаті 
аргіліти з трьома туфітовими прошарками. Ця 
послідовність з туфітами перекривається 5 м 
шаром пісковиків. Видима частина розрізу за-
вершується 40 см грубим пісковиком із скіс-
ною шаруватістю. 

В стебницьких відкладах, так само як у до-
бротівських виявлені сліди тварин.  

Аналіз усіх отриманих даних дає підстави 
стверджувати, що стебницькі відклади  утво-
рювались в умовах рівнинної дельти, де гли-
нисті відклади відкладались на ділянках між 
каналами, а пісковики - в каналах. Осадкона-
громадження проходило в умовах теплого та 
напівсухого клімату. 

Усі описані вище об’єкти є легкодоступни-
ми. До них можна добратись як автомобіль-
ним, так і залізничним транспортом. Деталь-
ний опис об’єктів можна знайти в джерелах, 
що подані в списку використаної літератури, 
а також в матеріалах [4]  та інформаційних та-
блицях, що були створені при реалізації між-
народного проекту «ГеоКарпати».

________________

Oszczypko N. 1. Foreland provenance of thick conglomerates in the early stage of the Carpathian Foredeep development: 
the case of the Sloboda Conglomerate (Lower Miocene), western Ukraine / N. Oszczypko, A. Uchman, A. Bubniak. // 
Geological Quarterly. – 2012. – №4. – С. 789–802.
Oszczypko N. 2. The Dobrotiv Formation (Miocene) in the Boryslav-Pokuttya and Sambir nappes of the Ukrainian 
Carpathians: a record of sedimentary environmental change in the change in the development of the Carpathian Foredeep 
Basin / N. Oszczypko, A. Uchman, I. Bubniak. // Geological Quarterly. – 2014. – №3. – С. 393–408.
Oszczypko N. 3. The Stebnyk Formation (Miocene) in the Boryslav-Pokuttya and Sambir nappes of the Ukrainian 
Carpathians: a record of environmental change in the Carpathian Foredeep / N. Oszczypko, A. Uchman, I. Bubniak. // 
Geological Quarterly. – 2016. – №2. – С. 473–492
Геотуристичний путівник по шляху Гео-Карпати Кросно-Борислав-Яремче / [І. Бубняк, А. Бучинська, Я. Внук та 4. 
ін.]. – Кросно: Рутенус, 2003. – 142 с.
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HISTORICAL CEMETERIES OF GALICIA AS POTENTIAL OBJECTS 
OF GEOTOURISM

Ulyana Bornyak, Olena Stasyuk
1Ivan Franko National University of Lviv
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The possibility of using historical cemeteries in Galicia as an object of geotourism was explored. Three main types 

are highlighted: the cemeteries of big cities are diverse and rich from a historical point of view, showing a great deal of 
diversity of authors, styles and stone material; local cemeteries around stone quarries - where were formed traditions 
of stone - processing, which have shown themselves on tombstones and sculptures; the cemeteries in the centers of the 
mining industry - in the tombstones used tools or their elements.

Історичні кладовища є невід’ємною складо-
вою частиною культурного пейзажу кожного 
міста чи містечка, цінним джерелом інфор-
мації про історію та традиції місцевого на-
селення. Відвідування місць одиничних або 
масових поховань з пізнавальною, меморіаль-
ною, рідше дослідницькою метою є звичною 
практикою для більшості країн світу. Найчас-
тіше такі екскурсії організовуються у місцях з 
давньою історією, цікавими архітектурними 
елементами та кам’яною пластикою, а також з 
наявністю могил або усипальниць відомих лю-
дей. Історичні кладовища слугують об’єктами 
некропольного туризму і складовою турис-
тичних шляхів ностальгійного туризму [1,4]. 
Екскурсійні тури місцями поховань більш по-
ширені в країнах Європи, що можна пояснити 
наявністю історичних кладовищ з могилами 
відомих людей, високохудожньою меморіаль-
ною пластикою та високим загальним рівнем 
туристичної індустрії. Складені рейтинги най-
відоміших та найпопулярніших об’єктів, серед 
них Кладовище Пер-Лашез (Париж, Франція), 
Центральне кладовище Відня (Австрія), Ката-
комби Риму (Італія), Кладовище Хайгейт (Лон-
дон, Англія), Південне Кладовище Лейпцигу 
(Німеччина), Кладовище Монпарнас (Париж, 
Франція), Кладовище Стальєно (Генуя, Італія), 
Старе єврейське кладовище у Празі (Чехія), 
Протестантське кладовище у Римі (Італія), 
Кладовище Сан-Мішель (Острів мертвих) у 

Венеції (Італія), Кладовище Грін-Вуд (Нью-
Йорк, США), Кладовище іноземців (Йокогама, 
Японія) тощо [1]. У багатьох населених пунк-
тах України збереглися давні кладовища, що 
вже сьогодні є пам’ятками та представляють 
інтерес для дослідників та шанувальників іс-
торії. Найбільш відомі і часто відвідувані не-
крополі на території України: Лук’янівське і 
Байкове кладовища в м. Києві, Личаківське у 
м. Львові. Тут є схеми розроблених маршрутів 
та проводяться організовані екскурсії не лише 
у денний, але і у нічний час. Три українських 
кладовища мають статус заповідників: Дер-
жавний історико-меморіальний Лук’янівський 
заповідник, Державний історико-культурний 
музей-заповідник «Личаківський цвинтар» та 
історично-культурний заповідник «Кладови-
ще на Зеленій вулиці» у Чернівцях. Цей статус 
має захищати їх від знищення та дає можли-
вість проводити науково-дослідну роботу [2]. 
Нажаль ці пам’ятки є дуже вразливими до руй-
нувань – це фізичні, хімічні і біологічні чинни-
ки, а також людський фактор, як то вандалізм 
або звичайна некомпетентність при виконанні 
ремонтних чи опоряджувальних робіт. 

Розглядаючи можливі напрямки викорис-
тання кладовищ у геотуристичній практиці, 
слід зазначити, що дані об’єкти можуть бути як 
самостійною геотуристичною атракцією, так і 
складовою туристичних шляхів. Зокрема кла-
довища у великих містах, таких як Львів, Пере-
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мишль, Тернопіль, Краків та Івано-Франківськ, 
які вже є пам’ятниками-музеями або можуть 
ними стати, більш доцільно розглядати як 
окремий об’єкт. Вони є дуже багатими, осо-
бливо з історичної точки зору, демонструють 
широку палітру авторів та стилів. Тут можна 
побачити усе різноманіття кам’яного мате-
ріалу, що використовувалось в той чи інший 
часовий проміжок. Саме тут в меморіальній 
пластиці використано найрізноманітніший 
природний камінь, місцевий та привезений 
здалеку. Відомі чи не дуже майстри макси-
мально використовували всі його можливості, 
колористику, враховували поведінку каменю 
при обробці. Обираючи такий об’єкт можна 
на невеликій ділянці вивчити місцевий та при-
везений кам’яний матеріал, його структурно-
текстурні особливості, побачити фауністичні 
рештки у ньому, порівняти можливості його 
обробки, зафіксувати руйнівні процеси спри-
чинені фізико-хімічними, біологічними та ан-
тропологічними чинниками, описати характер 
руйнування для кожного типу каменю. Для 
того, щоб успішно створити і втілити програ-
му залучення цих історичних кладовищ в гео-
туристичній практиці, необхідно ретельно їх 
дослідити, задокументувати, інвентаризувати, 
акцентуючи увагу на кам’яному матеріалі. 

Довкола практично кожної каменоломні в 
Галичині історично формувалася власна ка-
менярська школа, яка найяскравіше проявля-
ла себе в кам’яній меморіальній пластиці на 
місцевому цвинтарі. Зазвичай такий цвинтар 
є найбагатший і найцікавіший серед інших. 
Мова йде про народну меморіальну пласти-
ку. При чому є чітка закономірність: один тип 
кам’яного матеріалу - одна каменярська шко-
ла. Найбільш відомими серед таких об’єктів 
є кладовища у Старому Брусно, Демні, Тере-
бовлі, Нараєві. Деякі з цих каменярських шкіл 

уже багато десятиліть назад перестали функ-
ціонувати в силу різних історико-соціальних 
чинників [3]. Окрім того, поряд з населеними 
пунктами переважно є закинуті чи діючі ка-
меноломні, скельні виходи гірських порід. На 
таких кладовищах представлені різноманітні 
приклади меморіальної пластики з однотип-
ного кам’яного матеріалу. Саме тут можна 
побачити, як росла майстерність майстрів, 
розкривались художні і технічні можливості 
каменю та мінялись вподобання замовників. 
Зазвичай, такі кладовища невеликі, дещо від-
далені від великих міст, тому краще включа-
ти їх в туристичні маршрути поряд з іншими 
об’єктами.

Історичні кладовища в осередках гірничої 
промисловості – надзвичайно цікаві для гео-
туристичних цілей. Окрім вивчення кам’яного 
матеріалу у меморіальній пластиці, тут можна 
проводити екскурсії «за професійною озна-
кою», що включатиме в себе відвідування 
могил дослідників, інженерів-геологів, влас-
ників гірничих підприємств, меморіалів заги-
блих при надзвичайних ситуаціях на вироб-
ництві. На таких кладовищах у надгробних 
пам’ятниках використані зображення знарядь, 
інколи власне знаряддя праці чи їх елементи. 
Такими є міські історичні кладовища Борис-
лава, де хрести датовані початком ХХ століт-
тя виконані з труб, що використовувались у 
нафтопромислі, а найбагатшими є надгробки 
споруджені на місцях вічного спочинку влас-
ників нафтопромислів. 

Деякі кладовища можна беззастережно ви-
користовувати для геотуристичних цілей, інші 
ж ще треба детально дослідити та розробити 
маршрути. Але ніяким чином не можна нехту-
вати таким безцінним джерелом історичної 
інформації та мистецького спадку, втіленому у  
різноманітному кам’яному матеріалі. 

________________

Бугрий Е.В. 1. География объектов некропольного туризма зарубежом - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_
tourism/bugrij3.htm
Бугрій О. В. 2. Некропольний туризм та його об’єкти на Україні / О. В. Бугрій // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 
4. - С. 52-62.
Чаговець Т. 3. Із спостережень над народним каменярством кінця ХІХ — початку XX століть - Режим доступу: 
https://storinka-m.kiev.ua/article.php?i
Лозинський Р.М. 4. Географія ресурсів ностальгійного туризму Жовківського району Львівської області / Р.М. Ло-
зинський, І.В. Кучинська, Ю.С. Дорош // Карпатський край. — № 1 (3). — С. 94-101.
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Possibilities of use of magnetic investigation for the identification of voids on an example of caves in sand-limestone 

strata of the Mykolayiv layers of the Lower Miocene near the city of Mykolayiv are considered

Для діагностування різноманітних пустот 
та печер у гірських породах природного або 
антропогенного походження (карстові порож-
нини, тунелі, бункери, підкопи і т.п.) викорис-
товують цілу низку геофізичних та фізичних 
методів: електромагнітні, магнітні, сейсмоа-
кустичні, сейсмо та гравірозвідувальні, радіо-
локаційні, лазерні, методи біолокації тощо [1]. 

З метою розробки методики магніторозвід-
ки та вивчення її можливостей у діагностуван-
ні пустот у слабомагнітних осадових породах 
були виконані дослідно-методичні спостере-
ження над групами печер на південному схилі 
гори Лиса північної околиці міста Миколаєва. 
Печери є штучного походження та витесані у 
світло-сірих піщано-вапнякових породах ми-
колаївських шарів нижнього міоцену, широко 
розповсюджених у навколишній місцевості. 

Миколаївські печери останнім часом ста-
ли одними із атракційних геотуристичних 
об’єктів Львівщини. Своїм фасадним вигля-
дом, компактним розташуванням у групах на 
схилі гори, подібністю просторових розмірів, 
вони не випадково нагадують житла малень-
ких гобітів із книжок Джона Толкіна. І особли-
во маркетингово вдалою у цьому сенсі є і назва 
геотуристичної мандрівки «Придністерська 
Гобітанія», яку часто організовує туристична 
спільнота «Geoattractions». 

Цікавим є те, що практично усі печери на 
південних схилах Лисої гори, подібні за сво-
їми розмірами. У відслоненні миколаївських 
пісковиків, шириною біля 25 м і висотою 3-4 
м, приблизно на однаковій віддалі одна від 

одної (від 1,3 до1,7 м) витесано сім рівних па-
ралельних горизонтальних штольнеподібних 
приміщень шириною від 2,3 до 2,5, висотою 
2,1-2,3 м та довжинами до 25 м, орієнтованих 
із півдня на північ (І печерний комплекс). На 
відстані біля 300 м у східному напрямку при-
сутні ще два відслонення (ІІ комплекс-4 пе-
чери та ІІІ комплекс – 6 печер) із подібними 
просторовими розмірами. Найбільш деталь-
ний опис печерних комплексів виконаний 
О.Корчинським [2]. 

Вимірювання модуля повного вектора маг-
нітного поля Т вздовж профілів виконані за 
допомогою протонного магнітометра ММП-
203 із чутливістю 1 нТл. Для зняття варіацій 
зовнішнього магнітного поля синхронно із ви-
мірюваннями на профілях використовувалась 
магнітоваріаційна станція МВ-01 із чутливіс-
тю 0,1 нТл, яка була розташована на галявині 
перед печерними комплексами. 

В загальному здійснено 4 рознесених у часі 
польових виїзди, виконаних за різною мето-
дикою, на печерні комплекси. Спочатку вимі-
рювання виконані над ІІ і ІІІ комплексами із 
кроком спостереження 1 метр по 3 профілях із 
двома положеннями вимірювального датчика 
– на висоті 0,7 м та 1,5 м, розташованого на три-
нозі. Перед печерами виконані вимірювання 
на профілі «Низ». На рис.1 (а) продемонстро-
вані графіки різницевого аномального магніт-
ного поля ∆Та (∆Та= Тпрофіль-Тбаза) співставлені із 
схематичним геодезичним планом комплексу. 
Профіль 2 («схил») розташований на полого-
му схилі над печерами, профіль 3 («плато 0») 
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вгорі на плато над печерами, профіль 4 («плато 
20») на відстані 20 м від профіля 3 за межами 
печерного комплексу. 

Як помітно із рис.1, найбільш контрасно 
виділяються на профілях інтенсивні магнітні 
аномалії амплітудою більше 200 нТл та шири-
ною більше 10 м між двома печерними комп-
лексами на профілях 2 та 3. Поверхневий огляд 
у місці аномалій не виявив залізних предметів 
(консервні банки, цвяхи, дроти і т.п.). В цьо-
му сенсі показовим є графік магнітного поля 
на профілі «Низ», де окрім наявного у великій 
кількості «залізного» сміття у приповерхнево-
му шарі присутній також вплив золи від вог-
нищ, що якраво видно на кривій ∆Та. Інтенсив-
ність магнітних аномалій ∆Та на профілях 2 і 3 
свідчить про те, що вони викликані наявністю 
більш об’ємних за розмірами залізних магніт-
них предметів. Згідно теоретичних напрацю-

Рис.1 Різницеве аномальне магнітне поле ∆Та над печерними комплексами ((а)-ІІ і IІІ, (б) – І) на 
Лисій (Чорній) горі біля м.Миколаєва та їх схематичний геодезичний план (О.Корчинський) [2]

вань [3] це є класичні аномалії над трубами, 
газопроводами. Не виключено, що це можуть 
бути, наприклад, бухта колючого дроту, лис-
ти бляхи, шматки гусениці від трактора, залі-
зобетонні плити тощо). Але власне кожна із 
пустот у пісковиках у структурі аномального 
магнітного поля не проявилась. В цілому сам 
комплекс також у аномальній картині не виді-
ляється, від’ємна аномалія в його краєвій за-
хідній частині (профіль 3), а також найбільш 
інтенсивні аномалії біля західного його краю 
мають техногенний характер.

З метою подальших експериментів була 
дещо змінена методика зйомки. Крок вимірів 
склав 50 см і датчик розташовувався в руках 
оператора на віддалі 40 см від землі. За такою 
методикою були виконані дослідження на 2 
профілях над І печерним комплексом (профіль 
1 і 2), за межами печер (профіль 3) та 3 профілі 
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(пр.-1, пр.-2, профіль «Вал» прокладено перед 
комплексом. Окремо здійснено вимірювання 
безпосередньо всередині однієї із печер (про-
філь «печера 2»). Результати представлено на 
рис.1 (б). Графіки виконано у різних верти-
кальних масштабах. На перший погляд яскра-
во помітними є інтенсивні магнітні аномалії 
на профілях 1 і 2 із західного краю комплексу, 
амплітудою більше -20 нТл та шириною біля 10 
м. За межами печер вгорі на плато (профіль 3) 
на віддалі 20 м від профіля 2 ця аномалія по-
ступово слабшає (пк.7-10). В зоні цієї від’ємної 
аномалії наявний невеликий яр. Поверхневий 
огляд не виявих у ньому металевого «сміття». 
Глибина залягання верхньої кромки аномалі-
єутворюючого тіла складає біля 4-5 м. У пів-
денному напрямку на профілях -1 та -2 ця ано-
малія зникає, натомість з’являються цілком 
техногенні завади від згарищ та сміття, що 
залишили по собі туристи на протязі багатьох 
років у «культурному» шарі на майданчику 
перед печерами. Причому долівка в середині 
печери 2 (профіль «печера 2») виявилась менш 
«засміченою» ніж майдан перед комплексом. 
Із східного боку сам по собі весь комплекс у 
магнітному полі також не проявлений. 

Найбільш цікавим є відображення самих 
пустот у аномальному магнітному полі. Неве-
ликими мінімумами відмічені печери 2, 3, 4, 6, 

7 на профілі 2. Аномалія в околі 5 печери кла-
сична аномалія типу „уступ» і утворюється на 
контакті блоків порід із різними магнітними 
властивостями. Всередині печери 5 та 6 є зруй-
новані, „засипані» місця. На профілі 1, який 
прокладений вздовж карнизу над печерами, 
графік магнітного поля найбільш диференці-
йований. На ньому можна побачити як «кла-
сичні» завади так і, можливо, „вплив» пустот. 

Отож, зміна методики спостережень в пев-
ній мірі дозволила продіагностувати пустот-
ний простір всередині немагнітних піскови-
ків. Ширина печер скоріше є замалою, а саме 
середовище є слабоконтрасним за магнітною 
сприйнятливістю для впевненого діагносту-
вання пустот. На профілі 3, що перебуває за 
межами комплексу, можна також зауважити 
деякі слабкі від’ємні аномальні ефекти, поді-
бні до тих які були відмічені на профілі 2. Слід 
зазначити, що під час проведення вимірювань 
відбувались магнітні бурі із К індексом біль-
ше 5. Лише синхронність проведення вимірів 
на польовому та базовому пунктах дозволила 
уникнути спотворення аномального різнице-
вого поля ∆Та за рахунок збурення. Для вияв-
лення у майбутньому печер або карстових по-
рожнин у подібного типу породах безумовно 
необхідне комплексування магніторозвідки із 
іншими геофізичними методами.

________________

Янкелевич В. 1. Израиль. К вопросу обнаружения тоннелей: бездействуют одни - погибают другие // Інтернет-
ресурс: http://newrezume.org/news/2014-08-06-4575?utm_source=copypast
Корчинський О. 2. Про печери та печерні комплекси в місті Миколаєві на Львівщині та в його околицях // Матер.і 
дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип.15. 2011. С.232-256
Ревякин П. С., Бродовой В. В., Ревякина Э. А. 3. Высокоточная магниторазведка. — М.: Недра, 1986. — 272 с.
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Одним із типів геотуристичних об’єктів є 
антропогенні об’єкти, при будівництві яких 
використано природній матеріал. Такими ці-
кавими об’єктами є кам’яні мости-віадуки, які 
буди зведені при прокладенні залізниці у Кар-
патах.

Віадук  (від лат. via  - шлях та лат. duco – 
веду) – міст на високих підпорах через ущели-
ну або глибокий яр. Спочатку цим терміном  
позначалась римська дорога, що проходила 
над ущелиною та спиралась  зазвичай  на ар-
кові споруди. З часом цим терміном почала  
окреслюватись інженерна споруда для полег-
шення подолання перешкод рельєфу, як от 
яру, долини, ущелини, іншої дороги або заліз-
ничної  колії, крім водних перешкод. Для по-
долання водних  перешкод служить міст. Ар-
кова споруда  надає такій споруді назвичайної 
виразності. Іноді  для подолання глибоких  та 
широких перешкод використовуються багато-
ярусні конструкції  віадуків [1].

У 1870 році  за часів  Автро-Угорщини був 
детально розроблений проект    Транскарпат-
ської залізничної магістралі, метою якою було 
з’єднати Відень і Будапешт зі Східними Карпа-
тами. Згодом було представлено і затвердже-
но проект проміжної залізничної  гілки Сігет 
Мармароський – Рахів – Керешмезе (тепер Ясі-
ня), яка мала з’єднатись з  гілкою Воронєнка – 
Надвірна-Станислав ( тепер Івано-Франківськ) 
у Галичині. Залізниця мала пройти вздовж гір-
ських річок  Тиса та Прут. Також на держав-
ному рівні було прийнято рішення запросити 
спеціалістів з Італії, переважно з північних гір-
ських земель. Італійські майстри мали досвід 
будівництва залізниць у схожій гірській місце-
вості Альп, вважалися найкращими у Європі 

КарпаТСьКІ вІаДУКи яК об’єКТи ГеоТУриЗМУ
Роман Водвуд

Екскурсовод, м. Івано-Франківськ, e-mail: vodavoda3@ukr.net

CARPATHIAN vIADUCTS AS GEOTOURISTIC OBJECTS
Roman Vodvud

Tour Guide, Ivano-Frankivsk, e-mail: vodavoda3@ukr.net

One of the types of geotourist objects is anthropogenic objects, the construction of which uses natural material. Such 
interesting objects are stone bridges, viaducts, which were built during the construction of the railroad in the Carpathians. 
Two of these viaducts have been preserved in Vorokhta of Ivano-Frankivsk oblast, one of which is still in use.

каменотесами та володіли технологією чистої 
кам’яної кладки, яку застосовували при будів-
ництві аркових кам’яних мостів, тунелів, під-
пірних стінок та інших складних інженерних 
споруд. Все це та багато інших робіт вони і ви-
конували з приходом у Східні Карпати. Пись-
мових джерел про будівництво залізної дороги 
у згаданій місцевості досить мало, але якщо 
до них додати спогади старожилів, розповіді 
нащадків італійців, то вони разом дають мож-
ливість більш-менш повно висвітлити цю істо-
ричну подію.

Будівництво залізниці взяла на себе компа-
нія «Г. Грегенсен і сини». Прокладати гілку роз-
почали від м. Сігет, яке було центром Марамо-
роського комітату (жупи), до складу якого тоді 
входив і Рахівський або Тисодолинянський 
округ – Тісовилдь. Щоб її збудувати, необхід-
но було провести підготовчі роботи, зокрема, 
насипати земляні насипи з високими схилами 
в ущелинах, розрити землю в гористих місцях, 
в окремих з них за допомогою вибухівки під-
ривати скелі тощо. Як зазначає дослідник тих 
часів Перл Еде, земляних і скельних робіт було 
проведено в кількості 2608800 м3, викладено з 
тесаного каменя 392700 м3 підпірних прибе-
режних стінок. Загальний кошторис будівни-
цтва складав 13500000 форинтів (frt).

Під час прокладання залізниці спорудили 
чисельні мости, тунелі та інші інженерні спо-
руди. Також збудували 13 залізничних станцій 
і проміжних зупинок, серед яких найбільшими 
є Ясіня, Рахів, Требушани, Вішовилдь (тепер 
у Румунії). Вздовж колії збудували чисельні 
кам’яні будинки (так звані «бохтарні»), біль-
шість з яких наразі слугують житлом для пра-
цюючих на залізниці. Шпали виготовляли на 
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встановлених пилорамах тільки з твердолис-
тяних порід дерев. Поблизу станції Берлибаш 
знаходився склад з костилями (цвяхами) для 
прикріплювання рельсів, які, можливо, й дали 
назву тут сьогоднішній Костилівці. 

Італійські спеціалісти були також задіяні 
і на будівництві чисельних мостів та тунелів 
суміжної залізничної гілки за перевалом. Зо-
крема, у Ворохті в 1894 році вони побудували 
кам’яний арковий міст через річку Прут, до-
вжиною близько 130 метрів, головні арки -49 
та 34,6м, висота, відповідно 10 та 17,3 м.

Залучали до робіт на штриці й місцевих 
жителів, які виконували менш кваліфіковані 
роботи, зокрема: насипали земляні вали, тран-
спортували шпали і каміння, рубали ліс тощо. 
Людська пам’ять їхні прізвища в абсолютній 
більшості не зберегла. До нашого часу дійшло, 
що багато на залізниці працювало жителів Ке-
решмезе (Ясіня), які приймали також участь 
в плануванні залізничної станції, котра стала 
вузловою, та двоповерхового вокзалу. Голо-
вним порадником і організатором робіт був 
місцевий гуцул Василь Попадюк-Базь. Працю-
вали також на спорудженні залізниці Дмитро 
Семенюк з Берлибаша, Іван Прокоп’юк з Рахо-
ва та інші [3]. 

Крім збережених  до наших  днів  ворохтян-
ських  віадуків, в  Карпатах  існували  також 
мости, які, на жаль, до нашого часу  не збере-
глись.

Одним з таких  є  Яремчанський міст. Він 
розташовувався на 63,8/9 км лінії Станисла-
вів – Воронєнка. Збудований в 1894-96 роках 
за проектом професора Львівської Політех-
ніки Зигмунта Кульки. Головним будівничим 
був польський інжінір Станіслав Косинський. 
Він складався з двох арок по 8 м, п’ятьох – по 
12 м і однієї – 65-метрової над руслом Пруту. 
Остання арка вважалася на той час найбіль-
шою у Європі. Пізніше яремчанський міст 

став взірцем для усіх інших мостів в Європі і 
Африці. Кажуть, подібні віадуки в Европі по-
чали з'являтися тільки в середині наступного 
століття, де на відміну від прикарпатського 
використовувалися переважно для руху авто-
транспорту. Згаданий міст-віадук побудували 
всього лиш за 2 роки, здавши у 1896 р.  В липні 
1917 року міст був зруйнований відступаючою 
російською армією під час Першої світової ві-
йни. Російські війська підірвали 12-метрову 
арку зі сторони Делятина, розташовану поряд 
із 65-метровою, унаслідок чого обидві були 
зруйновані. Для відновлення руху поїздів (го-
стра необхід- ність у перевезенні австрійської 
армії) відразу ж почалася відбудова моста. 
Було споруджено 18-метрову металеву арку з 
елементів системи Рот-Ваґнера, яку вставили 
на місце зруйнованої 12-метрової арки. Від-
так розпочали відновлення великої арки. 1925 
р. Дирекція державних колій приступила до 
відбудови 65-метрової арки з кам’яних теса-
них брил, на укладку й цементування яких ви-
тратили лише 33 робочі дні. 13 липня 1927 р. 
всі роботи були закінчені. Але оригінальний 
дизайн Косинські було змінено,  замість чоти-
рьох «пахвин» головного прольоту було зро-
блено п'ять. В 1944 році відступаючі німецькі 
війська підірвали міст. Цікаво, що передбача-
ючи потужну силу вибуху, гітлерівці порадили 
мешканцям Яремче заклеїти вікна паперови-
ми стрічками. Радянська влада не бавилась в 
атракційність моста і відновила його, замінив-
ши на залізобетонну конструкцію. В результа-
ті Яремче втратило свою «візитку» [2].

Один із мостів–віадуків у Ворохті вико-
ристовується досі. Щоб зберегти другий міст 
- пам'ятку історії, у 2000 році біля історичного 
було зведено ще один залізничний міст, тому 
старий Австрійський зараз не функціонує. Че-
рез мальовничий вигін русла річки у цьому 
місці створюється чудова панорама мосту.

________________

Віадук [Електронний ресурс] – Режим доступу: 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B0%D0%B4
%D1%83%D0%BA. 
Кам’яний залізничний міст-віадук у Яремче (історія в фото) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 2. https://
kamendvir.com.ua/articles/138210.
Як Австро-Угорщина будувала залізницю в Карпатах [Електронний ресурс] – Режим доступу: 3. http://carpathy.
nadvirna.com/index.php/pro-vse/opryshky/zaliznytsya-v-karptakh.
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До найбільш відомих та визначних культур-
но-історичних пам’яток Івано-Франківщини 
відноситься астрономічно-метеорологічна об-
серваторія на горі Піп-Іван (2028 м) Верховин-
ського району. Це найвище розташована спо-
руда в Україні, збудована ще за часів, коли При-
карпаття перебувало у складі Польщі, у 1938 р. 
Інша назва її – «Білий слон», тому що взимку під 
снігом будинок обсерваторії нагадує за обриса-
ми слона. Гора Піп-Іван має пірамідальну форму 
з наявністю давньольодовикових форм рельєфу, 
складених пісковиками [1]. Відкриття цієї обсер-
ваторії становило собою велику подію в історії 
розвитку польської науки, зокрема астрономії 
і метеорології. Метеорологічно-астрономічна 
обсерваторія була названа за ім’ям маршала Ю. 
Пілсудського. Обсерваторія підкорялась Поль-
ському метеорологічному інституту в Варшаві 
і мала метою виконання метеорологічних спо-
стережень, головним чином для авіації, а також 
становила філію  астрономічної обсерваторії 
Варшавського університету. Обсерваторія була 
оснащена найсучаснішим на ті часи  науковим 
устаткуванням, зокрема, астрографом і рефрак-
тором британського виробництва.

Одна з найвищих гірських вершин Східних 
Карпат гора Піп-Іван перед Другою світовою 
війною знаходилась практично на  польсько-
чехословацькому кордоні і за даними тогочас-

«бІлий Слон» в УКраїнСьКих КарпаТах
Ігор Смирнов

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
e-mail: Smyrnov.ig@ukr.net

«wHITE ELEPFANT» IN UkRAINIAN CARPATHIANS
Igor Smyrnov

Kyiv National Taras Shevchenko University
e-mail: Smyrnov.ig@ukr.net

The article deals with the fate of the Astronomical-Meteorological Observatory, which was built in the Eastern 
Carpathians on the Hill of Pip-Ivan (height of 2028 m) in 1938, when the Carpathian region was part of Poland. Another 
name of the observatory is the «White Elephant», because in the winter under the snow the observatory’s house resembles 
the outline of the elephant. Mount Pip-Ivan has a pyramidal shape with the presence of ancient glacial relief shapes, made 
of sandstone. The observatory was equipped with the most up-to-date scientific equipment, in particular the astrograph 
and refractor of British production. The Observatory was destroyed during the Second World War. Currently, with the 
joint efforts of Ukraine and Poland, in particular with the participation of Warsaw University and the Precarpathian 
University named after V. Stefanyk in Ivano-Frankivsk, restoration of the observatory began, as well as the construction 
of the International Center for Poland’s  and Ukraine’s  Student Youth Meeting with the focus on research in the fields of 
geography, meteorology, seismology, astronomy, biology and geology.

них джерел мала висоту 2022 м н.р.м. (нині 
2028 м), що становило одну з причин створен-
ня тут астрономічної обсерваторії. При цьо-
му розглядалися можливості створення поді-
бного об’єкту на горі Говерла, яка є найвищою 
вершиною Чорногорського масиву та Східних 
Карпат (2061 м н.р.м.), але врешті було прийня-
те рішення на користь г. Піп-Іван, зокрема че-
рез її легшу транспортну доступність. У 1936 р. 
був оголошений конкурс на створення обсер-
ваторії на г. Піп-Іван. Того ж року почалося на-
громадження необхідних будівельних матеріа-
лів, а наступного року розпочато будівництво 
об’єкту. 28 липня 1938 р. у присутності пред-
ставників найвищої влади Речі Посполитої 
(РП), місцевої влади та місцевих мешканців-
гуцулів, маршал Сенату РП перетнув стрічку, 
відкривши об’єкт. Спорудження обсерваторії 
обійшлося в 1 млн. тодішніх злотих [2].  Ін-
вестором виступила передвоєнна фінансово 
потужна Ліга повітряної та протигазової обо-
рони та Польський метеорологічний інститут. 
Крім цього, проект ще додатково отримав до-
тацію від держави. Будувався об’єкт в незви-
чайно складних умовах, на висоті понад 2000 
м н.р.м., за морозів, які тривали від жовтня до 
травня. Під час будівництва були застосовані 
найсучасніші на той час технічні рішення та 
матеріали, які транспортувалися до залізнич-
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ної станції Ворохта (відстань 70 км), а потім 
до об’єкту -  на гуцульських конях. Споруда 
обсерваторії мала п’ять поверхів і була до-
сконало вкомпонована в гірський ландшафт. 
Будівельний матеріал складався головним чи-
ном з місцевого пісковика, при цьому перший 
поверх був утеплений 30 см шаром корка та 
спеціальною вологостійкою цеглою. Будинок 
мав потрійні вікна, які боронили від сильного 
вітру. Була застосована найсучасніша вентиля-
ційна система. Будинок мав власну котельню і  
обігрівався нафтою і мазутом. Дощова вода і 
сніг, що танув, надходили до спеціального вну-
трішнього басейну та двох резервних зовніш-
ніх. Будинок обсерваторії мав 43 приміщення, 
великий хол,  кімнати для проживання персо-
налу та гостей, їдальню, вітальню, офісне при-
міщення, а також секретний бункер з експери-
ментальною суперсучасною радіостанцією. 

Астрономічна частина об’єкту знаходилася у 
башті з мурами двометрової товщини і склада-
лася з мідного куполу, який розсувався за допо-
могою електроприводу, та телескопу діаметром 6 
м, який був замовлений у відомої шотландської 
фірми « Sir Hovard Grubb Parsons & Co», та астро-
графу діаметром 33 см. Також на вершині гори 
був змонтований надсучасний на ті часи, повніс-
тю автоматизований гідростатичний анемометр 
Fuess (прилад для вимірювання швидкості та на-
прямку вітру), обладнаний спеціальною систе-
мою проти обледеніння. Крім персоналу обслу-
говування станції, який складався з астрономів 
та метеорологів, у будівлі обсерваторії розміщу-
вався відділ польської Прикордонної служби. 
Директором обсерваторії було призначено Вла-
дислава Мідовича, який мав практичний досвід 
праці на подібному об’єкті та досконало орієнту-
вався у цій місцевості, оскільки походив з неда-
лекого Микуличина.

Нажаль нова обсерваторія встигла попра-
цювати всього 14 місяців. Коли розпочалася 
Друга світова війна, В. Мідович отримав наказ 
спалити всі службові документи, знищити усі 
проектори, телескопи та інше устаткування 

і перейти угорський кордон. Він усе виконав, 
крім знищення телескопу, який він поклав у 
спеціальну валізу і забрав із собою до Угор-
щини. Цей телескоп потім подорожував по 
Угорщині та Австрії, а після війни повернувся 
до Польщі і зараз знаходиться у Силезькому 
планетарії в м. Хожув (що біля м. Катовіце). До 
Польщі повернувся і В. Мідович (1907-1993), 
який став відомим польським географом і ме-
теорологом, туристичним діячем та краєзнав-
цем [3]. З початком німецько-радянської війни  
будинок обсерваторії  зайняли угорські сол-
дати, потім обсерваторія була розграбована. 
Процес руйнування обсерваторії  продовжу-
вався і за т.зв. «других совітів» - з 1944 р. 

У 2007 р. з’явився проект відбудови обсер-
ваторії під патронатом тогочасних президентів 
України та Польщі В. Ющенка та Л. Качинсько-
го, а в 2012 р. розпочато праці з її відновлення. 
Було створено польсько-український фонд 
академічної співпраці OBSERWATORIUM, го-
ловними учасниками якого стали Прикарпат-
ський університет імені Василя Стефаника в 
Івано-Франківську та Варшавський універ-
ситет. На сьогодні встановлено мідний дах на 
будинку обсерваторії, а в ній самій працює 
гірська рятувальна станція. Одночасно з від-
будовою обсерваторії  споруджується Міжна-
родний центр  зустрічей студентської молоді 
Польщі та України у с. Мікулічин з акцентом 
на дослідження у сфері метеорології, сейсмо-
логії, астрономії, біології, орнітології, геогра-
фії та геології, який буде мати європейський 
вимір та спрямованість, зокрема на підставі 
порівняння альпійського простору з карпат-
ським. Третій об’єкт комплексу - це відбудова 
будинку С. Вінценца у с. Бистра. Це видатний 
польський письменник, який добре знав і лю-
бив Гуцульщину і Покуття, написав у т.ч. те-
тралогію (п’ятитомник) «На високій полони-
ні». Курує цей проект з польського боку, крім 
Східно-Європейських студій Варшавського 
університету, ще й Інститут етнології та ан-
тропології цього ж університету.
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Національний природний парк «Верхо-
винський» створений у 2010 році на найменш 
антропогенно трансформованій території 
Верховинського району Івано-Франківської 
області, гори є практично не заселені людь-
ми.  Площа становить 12022,9 га. [3]. Це єди-
ний в Українських Карпатах район, де на по-
верхню виходять найдавніші метаморфічні 
утворення. Одним з  напрямків провадження 
рекреаційної діяльності на території парку є  
забезпечення попиту рекреантів на різні види 
туризму відповідно до режиму території пар-
ку, перш за все розвиваючи екотуризм. Сво-
єрідна та цікава геологічна будова дозволяє 
розвивати  на території парку один із сучас-
них видів екотуризму – геотуризм, проте на 
сьогодні цей вид туризму не є в пріоритеті. 
Тому дослідження геологічних об’єктів пар-
ку з метою залучення їх в рекреаційну діяль-
ність є перспективним напрямком наукових 
досліджень у галузі розширення спектру на-
дання рекреаційних послуг Верховинського 
національного парку. Об’єктом досліджень є 
геотуристичні локації Верховинського наці-
онального природного парку. Предметом до-
сліджень є процес  залучення геотуристичних 
об’єктів Верховинського НПП в рекреаційно-
туристичну діяльність.

Геотуризм користується в світі все більшою 
популярністю попри свою новизну. Його роз-
глядають як специфічний вид надрокористу-
вання, при якому ресурси залишаються недо-
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The publication discloses geotourism development possibilities in Verkhovyna National Nature Park. The methodical 
aspects of the classification of geological tourism objects are described; the description of the geological locations of 
Verkhovyna National Park in terms of tourist attraction is given. The two-day tour «Stone Treasures of the Carpathians» 
was developed and its main indicators are outlined.

торканими, так як використовуються тільки 
їх  естетичні, пізнавальні (навчальні), наукові і 
культурні якості, тобто як складову туристич-
них ресурсів [1]. Об’єктами геотуризму у пер-
шу чергу є геологічні і геоморфологічні  утво-
рення такі  як  скелі  і  скельні  стінки,  урвисті  
яри, береги рік і потоків, інші  природні  ресур-
си  ландшафту, що становлять геотуристичні 
атракції. Для  розвитку  геотуризму  важли-
вим  є  добрий  стан  геологічних об’єктів, ви-
разність  і  естетичний  вигляд  форм  рельєфу, 
унікальні відслонення, тощо.  Зацікавлення ту-
ристів може  концентруватися  також  на ціка-
вих міфах та історичних подіях, які пов’язані з 
даними об’єктами, що в сукупності формують 
атрактивність геолокацій [2]. 

У Верховинському парку є декілька прива-
бливих місць для розвитку  геотуризму,  ма-
льовничі  горби-останці «Скала Баби», виходи 
порфіритів – найдавніших порід вулканічного 
походження. Перспективними для розвитку 
геотуризму в парку є Чивчинські гори. Також 
є відоме джерело мінеральних вод «Буркут», 
лікувальні властивості води якого відомі ще 
з 19 століття. Гора Писаний Камінь, цікава  не 
тільки як об’єкт геологічний, а й історичний, 
на сьогодні не належить до території парку, але 
є в проекті розширення національного парку 
«Верховинський». Найбільш оптимальним рі-
шенням для розвитку геотуризму на території 
парку є розробка геомаршруту до об’єктів, які 
є найбільш перспективними. 
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«писаний камінь»
Геологічна пам’ятка місцевого значення, 

висота над рівнем моря: 1221 м. Писаний Ка-
мінь  — група мальовничих скель. Величезні 
брили пісковика починаються з північного 
заходу з каменів заввишки 2—3 м і тягнуться 
ланцюгом (бл. 80 м) на південний схід, пере-
ходячи у масивні моноліти заввишки до 20 м. 
Верх каменів утворює горизонтальну пло-
щину. Свою назву Камінь одержав від карбів 
(петрогліфів), найдавніший з яких походить 
з часів Київської Русі. За деякими припущен-
нями, в минулому на скелях було язичницьке 
капище. Залишками капища вважають дев'ять 
круглих виїмок-чаш, які вирубані в каме-
ні. На внутрішніх стінках окремих заглибин 
збереглися виразні сліди видовбування яки-
мось гострим предметом. Дно деяких із них 
має ознаки випаленого каменю. Поміж «ча-
шами» і довкола них є понад 30 символічних 
малюнки-петрогліфів. Писаний Камінь — ці-
кава історична і геологічна пам'ятка. Зі скель 
відкривається велична панорама гірських 
хребтів і вершин. Тут часто бували Іван Фран-
ко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та 
інші діячі української культури.

«буркутське джерело»
Гідрологічна пам'ятка природи місцевого 

значення. Буркутське джерело є відомим не 
лише серед верховинців, а й далеко за межами 
краю. Ще на початку ХХ століття лікувальними 
водами у Буркуті покращувала своє здоров’я 
письменниця та поетеса - Леся Українка. Зго-
дом, воду розливали у пляшки та продавали. 
Однак, після того, як у Верховині згорів завод 
мінеральних вод, випуск води остаточно при-
пинився. Гірська лікувальна вода за своїм скла-
дом не поступається добре відомим світовим 
маркам, наприклад «Боржомі». Інвестиційний 
проект, розроблений парком спільно з Верхо-
винською райдержадміністрацією, передбачає 
відновлення заводу та будівництво курортно-
го комплексу. 

г. чивчин
Геологічна пам’ятка природи місцевого зна-

чення, висота 1766 м. Підніжжя і схили гори 
вкриті лісами, вище — полонини. Схили по-
рівняно стрімкі, східний схил дуже стрім-

кий, місцями зі скелями. Чивчин — найвища 
вершина Чивчинських гір. Під горою наявна 
печера. На півдні від гори бере початок стру-
мок Альбін, лівий доплив Чорного Черемоша. 
На південно-західних схилах гори бере поча-
ток струмок Добрик.

«Скала баби»
Геологічна пам’ятка природи, висота над 

рівнем моря: 1731 м. Скелі „Баби» виглядають 
грандіозно та вражаюче. Дані камені розташо-
вані на горі Команова, висотою 1731 метрів над 
рівнем моря, в межах субальпійського поясу, 
який починається широкою смугою криволіс-
ся і рідколісся, із переважанням сосни гірської 
та ялівцю сибірського. На території північно-
східних схилів гори Коман та гори Команова 
бере початок найбільш легендарна та оспівана 
у піснях гірська річка Верховинської Гуцуль-
щини – Чорний Черемош.

Розроблений нами дводенний тур перед-
бачає відвідування таких об’єктів: Буркутське 
мінеральне джерело, гора Чивчин, «Скала 
Баби», геологічна пам’ятка природи  «Писаний 
Камінь» (рис.1). Основні пункти маршруту: 
автобусна станція (м. Івано-Франківськ) – 
«Писаний камінь» –  Буркутське джерело – г. 
Чивчин – «Скала Баби» – автобусна станція 
(м. Івано-Франківськ). Загальна протяжність   
маршруту - 415 км. Основні показники марш-

Рис. 1 Маршрут туру



95

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

________________

Сергеєва Т.К.1. Экологический туризм. Учеб. пособие. -М.: Финансы и статистика, 2004. –360с.
Храбовченко В.В.2.  Экологический туризм. Учеб. пособие. -М.: Финансы и статистика,  2003. –208с.
Головна сторінка сайту Верховинського національного природного парку – режим доступу:3. http://nppver.at.ua/.

руту: вид транспорту – автобус, піша екскурсія; 
вид маршруту – кільцевий; тривалість туру – 2 
дні (~54 години); кількість людей в групі – 20; 
кількість туристів на маршруті – 20; вікове об-
меження – 12+.

У Верховинському НПП на сьогодні роз-
роблено 6 екологічних стежок, проведено мар-
кування основних піших маршрутів в парку. 
Проте розвиток рекреаційно-туристичної ді-

яльності перебуває на початковій стадії роз-
витку, ускладнена транспортна доступність, 
відсутність інформації про туристичний по-
тенціал парку, практично відсутня туристична 
інфраструктура ускладнюють цей розвиток. 
Таким чином, розроблений тур дозволить по-
жвавити туристичну діяльність на території 
національного парку, де вона тільки почала 
розвиватись.



96

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

Піші мандрівки Українськими Карпатами 
є популярним активним відпочинком при-
наймні останні 120 років. Своєю популярніс-
тю вони зобов’язані мальовничим гірським 
краєвидам, екологічно чистим місцевостям, 
цікавим природним та історико-культурним 
атракціям, збереженим місцевим традиціям.

Одними із найцікавіших піших мандрівок є 
подорожі карпатськими гірськими хребтами, 
які дають змогу оглянути не лише об’єкти без-
посередньо вздовж маршруту, але й довколиш-
ні краєвиди. Нині найпопулярнішими є подо-
рожі Чорногірським, Свидовецьким, Марма-
роським, Боржавським і Верховинським Водо-
дільним гірськими масивами. 

 Свидовецько-Чорногірський масив за-
ймає південно-східну частину Полонинсько-
Чорногірських Карпат. Для Чорногірського 
і Свидовець  кого масивів характерна добра 
збереженість реліктових форм рельєфу плей-
стоценових зледенінь – кари, скелясті карові 
гребені, льодовикові долини, бокові й кінцеві 
морени тощо. 

об’єКТи ГеоТУриСТичноГо ІнТереСУ на МаршрУТах пІших 
МанДрІвоК ГІрСьКиМи хребТаМи УКраїнСьКих КарпаТ

Ярослав Кравчук1, Анна Кравчук2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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2Курінь № 2 імені Олени Степанів, Станиця Львів, Пласт – НСОУ, 
e-mail: anna.kravchuuuk@gmail.com

OBJECTS OF GEOTOURISTIC INTEREST ON THE HIkING ROUTES ALONG 
THE MOUNTAIN RANGES OF THE UkRAINIAN CARPATHIANS

YYaroslav Kravchuk1, Anna Kravchuk2

1Ivan Franko National University of Lviv, 
e-mail: yaroslavkravchuk@ukr.net

2Plast, National Scouting Organization of Ukraine, L’viv, Olena Stepaniv Kurin’ No. 2, 
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The Ukrainian Carpathians are an important tourist region of the national scope. During the past 100 years hiking 
trips that include visiting interesting localities and objects have been popular, along with other types of tourism. The 
prevailing majority of these localities are suitable for the development of geotourism. In this study, popular hiking 
routes are identified using several mountain ranges as an example (the Chornogora, Svydovets, Rakhiv mountains and 
Chyvchin (Marmaros), Polonina-Borzhava, Verkhovyna Vododil’nyi); the main attractions of these ranges are potential 
geo-tourist objects: the mountain ranges and massif masses per se, the peaks of individual mountains and intermountain 
basins, valleys, valleys of mountain rivers and streams, waterfalls, mountain passes, various forms of macro- and micro 
relief (kars, rocky ridges, landslides, rockslides), engineering and industrial structures that are historically and culturally 
significant, and more. It is proposed to create a united catalog of existing and potential geo-tourist objects of the Ukrainian 
Carpathians and a network of local and regional geo-tourist routes.

У гірському масиві Чорногори (межиріччя 
Тиси-Чорного Черемошу) зосереджені макси-
мальні абсолютні висоти усіх Українських Кар-
пат, які мають абсолютні висоти понад 2000 м 
(Говерла, 2061 м; Бребенескул, 2035,8; Чорна 
Гора або Піп-Іван Чорногірський, 2020,5; Пе-
трос, 2020,2; Гутин-Томнатик, 2016,4; Ребра, 
2001,1 м). Чорногірським хребтом (рис. 1) про-
лягають численні маршрути піших мандрівок, 
популярними серед яких є: смт Ворохта – ур. 
Заросляк – г. Говерла (2061 м); смт Ворохта 
– ур. Заросляк – оз. Несамовите (1748 м) – г. 
Шпиці (1883 м); маршрут смт Ворохта – ур. 
Заросляк – оз. Несамовите (1748 м) – г. Шпиці 
(1883 м); Чорногірським хребтом: с. Кваси – г. 
Рогнеска (1724 м) – г. Петрос (2020 м) – г. Го-
верла (2061 м) – оз. Бребенескул – г. Чорна Гора 
або Піп Іван (2028 м) – г. Вухатий Камінь – с. 
Дземброня – р. Чорний Черемош (шестиден-
ний, загалом 70 км); підніжжя г. Велика Ма-
ришевська (1567 м) – г. Шпиці (1863 м) – оз. 
Несамовите – г. Говерла (2061 м) – СБ «Зарос-
ляк» (дводенний, загалом 18 км); с. Ясіня – пол. 
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Шиса – г. Петрос (2020 м) – г. Говерла (2061 м) 
– оз. Несамовите (1748 м) – г. Шпиці (1883 м) 
– пол. Маришевська (загалом 37 км); с. Лазе-
щина – ур. Козмещик – пол. Гропа – г. Говерла; 
с. Лазещина – ур. Козмещик – потік Киянець 
– Чорногірський хр. – г. Петрос; с. Дзембро-
ня – КПП Шибене – оз. Марічейка (1514 м) – г. 
Піп Іван Чорногірський (2028 м); смт. Ворох-
та – ур. Заросляк – оз. Несамовите (1750 м) – г. 
Шпиці (1883 м) – схили г. Бребенескул (2036 м) 
– г. Вухатий Камінь (1864 м) – г. Смотрич (1898 
м) – с. Дземброня – смт Ворохта (триденний, 
загалом 25 км); ур. Заросляк – пол. Маришев-
ська – г. Шпиці (1883 м) – оз. Несамовите (1748 
м) – ур. Заросляк (дводенний, загалом 19 км); 
с. Дзембороня – пол. Смотрич – Дзембронські 
(Смотрицькі) водоспади – г. Вухатий Камінь 
(1883 м) – г. Піп Іван Чорногірський (2028 м) 
– оз. Марічейка (1514 м) – пол. Веснарка – с. 
Шибене (триденний, загалом 24 км) ті інші. 

Свидовецький хребет (рис. 2) у вигляді 
опуклої на північний схід гірської дуги є най-

Рис. 1. Чорногірський хребет – вид з гори Говер-
ла (фото А. Кравчук)

Рис. 3. Полонина-Боржава біля 
смт Воловець (фото А. Кравчук)

Рис. 2. Свидовецький хребет біля с. Кваси 
(фото А. Кравчук)

Рис. 4. Верховинський Вододільний хребет – 
вид з гори Пікуй (фото А. Кравчук)

вищою частиною гірського масиву Свидівця 
(межиріччя Тересви-Тиси). Тут популярними 
є такі туристичні маршрути: смт Ясіня – с. 
Свидовець – ур. Буковина – пол. Драгобрат – г. 
Близниця Велика – г. Близниця (1883 м); с. Ква-
си – пол. Браїлка (1534 м) – г. Близниця (1883 
м) - пол. Пересліп (1452 м) – г. Стара (1472 
м) – с. Кваси (загалом 30 км) та ін.

Мармароський кристалічний масив захо-
дить на територію України північно-східними 
відрогами, з цією структурою пов’язані неве-
ликі масиви Рахівських гір і Чивчин, для яких 
характерний бриловий рельєф із реліктовими 
альпійськими формами, значною амплітудою 
відносних висот (600-1100 м), глибокими, час-
то ущелиноподібними долинами. Максималь-
на абсолютна висота приурочена до вершини 
Піп-Іван Мармароський (1937,0 м), яка скла-
дена гнейсами і має пірамідальну форму. Тут 
добре розвинені форми льодовикового гене-
зису, наявність яких зумовлює альпінотипний 
характер рельєфу. Загалом Мармароському 
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кристалічному масиву відповідає одноймен-
ний гірський масив, знаний також як Мар-
мароські гори (Мармароси). Популярними 
маршрутами піших мандрівок тут є: с. Ділове 
– потік Білий – полонина Лисична – г. Піп Іван 
Мармароський (1938 м); с. Ділове – водосп. 
Ялинський – пол. Лисична - г. Піп Іван Марма-
роський (1938 м) – пол. Квасничок – г. Петрос 
Мармароський (1781 м) – пол. Берлибашка - г. 
Менчул – пол. Магура (триденний, загалом 44 
км); с. Ділове – г. Піп Іван Мармароський (1938 
м) – г. Межипотоки (1713 м) – г. Стіг (1650 м) 
– г. Чорна Гора (Піп Іван Чорногірський, 2028 
м) – г. Вухатий Камінь (1864 м) – с. Дземброня 
(загалом 67 км); с. Буркут – ур. Добрин – пол. 
Мількова – г. Чивчин (1766 м) – г. Велика Буді-
йовська (1677 м) – пол. Старостая – ур. Плаїк 
– с. Буркут (Чивчини, дводенний, загалом 32 
км); с. Ділове – водосп. Ялинський – пол. Бер-
либашка – г. Піп Іван Мармароський (1938 м) 
– г. Щербан (1793 м) – с. Ділове (триденний, за-
галом 40 км) та ін.

Гірський хребет Полонини-Боржави (або 
Боржавський) є найвищим і найдовшим у  
складі Полонинського хребта Полонинсько-
Чорногірських Карпат. Боржава є найдовшою 
полониною Закарпаття (рис. 3). Найвищими 
його вершинами є гори Стій (1681,5 м) і Вели-
кий Верх (1598,0 м). Мандрівників Полонина-
Боржава приваблює своїми лагідними обриса-
ми гірських вершин і мальовничими долинами 
приток річок Боржави, Літориці, Ріки. Попу-
лярними серед мандрівників є такі піші марш-
рути: смт Воловець – г. Великий Верх (1598 м) 
– водосп. Шипіт; с. Подобовець – водосп. Ши-
піт – г. Гемба (1491 м); с. Подобовець – водосп. 
Шипіт – г. Гемба (1491 м) – г. Стій (1692 м) – г. 
Великий Верх (1598 м) – г. Плай (1330 м) – ме-
теостанція – закинута сироварня – г. Темна-
тик (1343 м); смт Воловець – г. Темнатик (1344 
м) – г. Великий Верх (1598 м) – г. Стій (1681 
м) – водосп. Шипіт – перевал Присліп (При-
слоп, 938 м) – г. Кук (1361 м) – г. Скеля (1039 
м) (п’ятиденний, загалом 81 км); смт. Волоцець 
– г. Великий Верх (1598 м) – г. Стій (1692 м) – 
г. Гемба (1491 м) – водосп. Шипіт (триденний, 
загалом 31 км); хутір Вовчий – форелеве гос-
подарство – г. Стій (1692 м) – г. Великий Верх 
(1598 м) – г. Магура-Жиде (1518 м) – г. Граб 

(1378 м) – г. Великий Верх (1598 м) – Кучера-
Кругла (1240 м) – г. Кругла (1208 м) – г. Звір 
(1154 м) – перевал Прислоп (938 м) – с. Тюшка 
(триденний, загалом 44 км) та ін.

Верховинський Вододільний хребет є серед-
ньогірним і має абсолютні висоти 1000-1400 
м. Звивиста гребенева лінія хребта простежу-
ється з північного заходу на південний схід 
через вершини Перейба (1020 м), Дрогобиць-
кий Камінь (1185 м), Старостиня (1226), Пікуй 
(1409 м). Західна частина хребта має виполо-
жені північно-східні та круті, іноді урвищні, 
південно-західні схили. У східній частині 
хребта, навпаки, північно-східні схили круті, 
а південно-західні пологі і довгі. Популярними 
маршрутами піших подорожей тут є: с. Біласо-
виця – г. Пікуй (1408 м) – с. Біласовиця; с. Сян-
ки – г. Перейба (1018 м) – г. Старостина (1229 
м) – г. Пікуй (1408 м) – Верецький перевал (38 
км); Ужоцький перевал (889 м) – г. Дрогобиць-
кий Камінь (1186 м) – г. Великий Верх (1309 м) 
– г. Пікуй (1408 м) – с. Біласовиця (триденний); 
с. Щербовець – сідло г. Пікуй (1333 м) – г. Нан-
даг (1303 м) – г. Великий Верх (1309 м) – пере-
вал Руський Шлях (Руська Путь, 1217 м) – сід-
ло г. Пікуй (1333 м) – г. Пікуй (1408 м) – с. Щер-
бовець та чимало інших. Слід зазначити, що 
гора Пікуй є найвищою вершиною Львівщини 
і дуже популярним туристичним об’єктом.

Такі піші мандрівки охоплюють елементи 
геотуризму, адже головними атракціями на 
цих маршрутах є об’єкти геотуристичного ін-
тересу – це власне гірські хребти і масиви як 
мезоформи рельєфу – складові гірської країни, 
їх морфологія, генезис, вік, давні і сучасні мор-
фодинамічні процеси, форми макро- і мікро-
рельєфу (кари, скелясті гребені, зсуви, осипи 
та ін.) тощо. Проаналізувавши кілька зазна-
чених найвідвідуваніших туристичних марш-
рутів у межах описаних гірських хребтів, ми 
виокремили головні об’єкти геотуристичного 
інтересу, які трапляються на цих маршрутах 
(див. табл.). Також цікавими для геотуристів 
будуть давні інженерні споруди, які зараз ма-
ють історико-культурне значення, такі як іс-
торичні лінії державних кордонів з маркуваль-
ними стовпчиками, руїни високогірної обсер-
ваторії (так званий «Білий слон») на вершині 
гори Чорна Гора або Піп Іван (2028 м н.р.м.), 
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гірські перевали як комунікаційні шляхи (Ве-
рецький, Ужоцький, Руський Шлях, Присліп 
та ін.), традиційні господарські споруди (си-
роварні, форельні господарства, дамби, загати 
тощо) та промислові об’єкти (місця видобутку 
корисних копалин, переробні підприємства 
тощо). 

Вважаємо, що з метою розвитку геотуриз-
му в Українських Карпатах слід підготувати 
каталог діючих і потенційних геотуристич-
них об’єктів цього регіону та на основі існую-

Таблиця 1
Об’єкти геотуристичного інтересу на вибраних маршрутах піших мандрівок 

гірськими хребтами Українських Карпат
Гірський масив об’єкти геотуристичного інтересу

Чорногірський 
хребет

г. Говерла (2061 м), г. Бребенескул (2036 м), г. Чорна Гора або Піп Іван (2028 м), г. Пе-
трос (2020 м), г. Гутин Томнатик (2014), г. Ребра (2002 м), г. Менчул (2001 м), г. Туркул (1933 
м), г. Брескул (1912 м), г. Смотрич (1898 м), г.  Шпиці (1883 м), г. Вухатий Камінь (1864 м), 
г. Данциш (1849 м), г. Пожижевська (1822 м), г. Рогнеcка (1724 м), г. Велика Маришевська 
(1567 м), оз. Бребенескул (1793 м), оз. Несамовите (1748 м), оз. Марічейка (1514 м), пол. 
Смотрич, пол. Шиса, пол. Маришевська, пол. Гропа, пол. Веснарка, ур. Заросляк, ур. Коз-
мещик, Дзембронські (Смотрицькі) водоспади,  гірські долини р. Прут, р. Чорний Чере-
мош та інших, руїни обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський («Білий Слон»)

Свидовецький 
хребет

г. Близниця (1883 м), пол. Пересліп (1452 м), г. Стара (1472 м), пол. Браїлка (1534 м), пол. 
Пересліп (1452 м), ур. Буковина

Рахівські гори і Чивчи-
ни (Мармароські гори 
або Мармароси)

г. Піп Іван Мармароський (1938 м),  г. Щербан (1793 м), г. Межипотоки (1713 м), г. Стіг 
(1650 м), г. Чивчин (1766 м), г. Велика Будійовська (1677 м), пол. Мількова, пол. Старостая, 
пол. Берлибашка, пол. Лисична, пол. Квасничок, пол. Магура, водосп. Ялинський, потік 
Білий

Хребет Полонини-
Боржави (Боржав-
ський)

г. Великий Верх (1598 м), г. Стій (1681,5 м), г. Магура-Жиде (1518 м), г. Гемба (1491 м), г. 
Граб (1378 м), г. Кук (1361 м), г. Темнатик (1344 м), г. Плай (1323 м), г. Скеля (1039 м), г. 
Кучера-Кругла (1240 м), г. Кругла (1208 м), г. Звір (1154 м), перевал Присліп (Прислоп, 938 
м), водосп. Шипіт 

Верховинський 
Вододільний хребет

г. Пікуй (1408 м), г. Лискованя (1246 м), г. Старостина (1229 м), г. Перейба (1018 м) г. Дро-
гобицький Камінь (1186 м) г. Великий Верх (1309), г. Нандаг (1303 м), перевал Руська Путь 
(1217 м), Ужоцький перевал (889 м), Верецький перевал (841 м)

чих туристичних маршрутів популяризувати 
їх для широкого загалу. Цей каталог повинен 
містити уніфіковані науково-освітні описи 
об’єктів, найкращі варіанти маршрутів для їх 
відвідування, іншу необхідну інформацію. На-
ступним кроком може стати створення і по-
пуляризація мережі локальних і регіональних 
геотуристичних шляхів (на кшталт міжнарод-
ного шляху «Гео-Карпати»), які будуть мати 
важливе значення для розвитку геоосвіти і 
геотуризму.
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оДаївСьКІ печери – новий об’єКТ ГеоТУриЗМУ
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CAvES OF THE ODAyIv – а NEw OBJECT OF GEOTOURISM
Halyna Zankovych1, Mykhailo Kovtun2, Іhor Naumko1

1 Іnstitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine,
Lviv, e-mail: naumko@ukr.net, zankovuch@gmail.com

2 СЕ «Dnistrovsky Regional Landscape Park named after Sergiy Didуch»,
Tlumach, e-mail: dnisterpark@gmail.com

The karst caves of the Odayiv are located in the valley of the Dniester River. The cadastre of the cave complex includes 
17 caves. Each of them is excited by its forms, archaeological finds, chiropterology, crystallography, mineralogy, karstology, 
speleology, and the like. Such diversity and versatility attracts the attention of many people, which makes it possible to 
enlist the Odeevsky cave complex to the new object of geotourism.

Карстові печери Одаївського комплексу 
знаходяться у Івано-Франківській області Тлу-
мацького району поблизу села Одаїв. Район 
розташований в долині Дністра на південно-
західній окраїні Волино-Подільської плити.

Печерний комплекс розташований на те-
риторії Дністровського регіонального ланд-
шафтного парку імені Сергія Дідича. Кадастр 
Одаївського печерного комплексу налічує 17 
печер, серед них: Вертикальна, Думка, Гни-
ле Яблуко, Стрімка, Затишна-Бутиновича, 
Похило-Каскадна, Димохід, Портал, Розколо-
та, Скеля, Слимакова, Осіння, Над джерелом, 
Джерельна, Шклява, Грот Верхній, Грот Мона-
ха, Ніяка [2].

Хоча дослідження цього комплексу ведуть-
ся з 1985 року групою полтавських спелеоло-
гів під керівництвом Юрія Касьяна [5] і з 1989 
року – спелеологічною експедицією «Дністер» 
[1], однак він все ще потребує популяризації 
серед геотуристів.

Тому завдання нашого повідомлення – при-
вернути увагу геотуристської спільноти до цьо-
го унікального об’єкту Івано-Франківщини.

Стисло схарактеризуємо найвідоміші та 
найцікавіші з печер, головно, за даними [2] і 
нашими спостереженнями 2018 року.

Печера Вертикальна – найдовша. Її про-
тяжність сягає 192 м, площа – 135 м2 [2]. Має 
два виходи, вертикальні обриви, невеликі зали 

і вузькі горизонтальні щілини.
Печера Думка – найбільша. Площа печери 

– 270 м2, довжина – 168 м [2]. Знаходиться в 
урочищі Думчина Долина і найвіддаленіша від 
усіх печер. Складається з двох частин: воріт-
входу (рис. 1) і власне самої печери. Відстань 
між ними близько 10 м. Вхід в печеру почина-
ється обваленим залом. За ним прохід, який 
звужується.

Печера Гниле Яблуко. Іззовні нагадує яблу-
ко. Вхід до неї просторий і легкодоступний. За 
вхідним залом йде до низу вузький звивистий 
прохід. Довжина печери – 134 м, площа – 95 м2 
[2].

Печера Стрімка – провалля у вигляді ко-
лодязя. Протяжність печери – 131 м, площа –  
80 м2 [2].

Печера Затишна-Бутиновича. Має три ви-
ходи. Довжина печери – 110 м, площа – 85 м2 
[2].

Печера Грот Монаха нагадує кімнату з ві-
втарем. Грот штучно вирубаний. На стінах 
можна розгледіти насічки. Площа печери –  
20 м2, довжина – 7,5 м [2].

Печера Портал. Вхід у печеру у вигляді 
порталу. За ним вузький, округлої форми зви-
вистий прохід, який закінчується обривом, за 
яким відкривається неймовірний вигляд гале-
реї. Протяжність печери – 43 м, площа – 67 м2 
[2].
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Між печерами Гниле Яблуко і Грот Мона-
ха знаходиться Святилище як складова язич-
ницького поселення (рис. 2). Крім того, в пече-
рах знайдено крем’яні вироби, кістки тварин 
та багато іншого, що свідчить про пізній етап 
трипільської культури [5].

Район розташування печер складено суль-
фатними, карбонатними і глинистими по-
родами неогену [4], головно, це масивні гіпс-
ангідрит-карбонатні товщі (рис. 3).

З мінералів увагу до себе привертає гіпс. 

Він утворює кристали різної форми, натічні 
утворення, голки, паралельні лускові агрегати, 
стяжіння двійників у зростках пластинчастих 
кристалів, скупчення дрібних голчастих крис-
талів («сніжок»). Найпоширеніші кристали у 
вигляді покровів на стелях печер або у вигляді 
друз на виступах, карнизах, їхні розміри ста-
новлять 1–12 см. Як правило, це прозорі білі, 
частіше сірі кристали (рис. 4).

За подібними дослідженнями Оптиміс-
тичної печери на Тернопільщині [3], сірий 

Рис. 1. Ворота-вхід печери Думка Рис. 2. Святилище між печерами Гниле Яблуко 
і Грот Монаха

Рис. 3. Карниз печери Думка Рис. 4. Сірі кристали гіпсу. Печера портал
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http://dnistrove.narod.ru/Robota/OdajivPech1.html1. 
Кадастр печер Івано-Франківської області: http://www.speleoukraine.оrg.2. 
Кохан О. 3. Онтогенія гіпсових і карбонатних утворень печери Оптимістична. Дипломна робота. – Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2007 – 64 с.
Круглов С. С., Арсірій Ю. О., Веліканов В. Я. та ін. 4. Тектонічна карта України: пояснювальна записка. – Київ: 
УкрДГРІ, 2007. – Ч. 1. – 96 с.
Філіпський А. 5. Від світла до світла // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2006 р. – № 2. – С. 26–31.

колір гіпсу зумовлений механічними доміш-
ками.

Обрис кристалів стовпчастий, таблитчастий, 
голчастий. Трапляються також агрегати пара-
лельно тичкуватих кристалів. Інколи вони зрос-
таються в суцільну дрібнокристалічну масу.

Загалом Одаївські печери вирізняються 
спелеологічними, історичними, біологічними, 

геологічними та іншими цінностями. Кожна 
з них захоплива своїми формами, археологіч-
ними знахідками, хіроптерологією, кристало-
графією, мінералогією, карстологією, спеле-
ологією тощо. Така розмаїтість і багатогран-
ність приваблює увагу багатьох людей, що дає 
можливість зарахувати Одаївський печерний 
комплекс до нового об’єкту геотуризму.
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СКеляСТІ вІДСлонення палеоцен-еоценових порІД – 
ГеолоГІчнІ Та ІСТоричнІ паМ’яТКи УКраїнСьКих КарпаТ

Ігор Попп, Юлія Гаєвська, Галина Гавришків
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, 

e-mail: itpopp@ukr.net 

OUTCROPS OF ROCkS OF PALEOCENE AND EOCENE – GEOLOGICAL 
AND HISTORICAL MEMORIES OF UkRAINIAN CARPATHIANS

Ihor Popp, Yuliya Haiyevska,Galina Gavryshkiv
 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine, Lviv,

e-mail: itpopp@ukr.net

The outcrop of sandstones of the Paleocene and Middle Eocene form various rocky forms, which clearly expressed 
in the relief of the Ukrainian Carpathians. They are not only geological (rocks, waterfalls, outcrop in the rivers Opir, 
Oryava), but also historical monuments (rocks fortress Tustan near the village of Urich, cave-monastery near the 
village of Rozgirche, «Dovbush rocks» near the village of Bubnyshcha) and are considered as objects for geological 
tourism too. 

Цікавим об’єктом для геологічного туриз-
му в Українських Карпатах є чітко виражені 
в рельєфі виходи палеогенових пісковиків, 
які утворюють різноманітні скелясті форми. 

Рис. 1. Відслонення вигодських пісковиків (середній еоцен), р.Опір, с.Верхнє Синьовидне.

Довгий час їх вік був дискусійним. Його при-
ймали за еоценовий і ямненські пісковики 
ототожнювали з вигодськими, подібними за 
літолого-петрографічними особливостями, 
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навіть пропонували виділити один комп-
лекс – ямненсько-вигодський. Але зрештою, 
за фауною фораменіфер ямненська світа була 
віднесена до палеоцену, вигодська – до серед-
нього еоцену [1, 7]. Ямненська світа названа 
за топонімом села Ямна біля Яремче. Тут біля 
водоспаду Пробій на р.Прут описаний страто-
тип світи. В окремих розрізах (р.Черемош) ям-
ненська світа представлена середньоритміч-
ним флішом з пластами пісковиків. В районі 
с.Вигода в басейні рік Свіча та Мізунька у місці 
їх злиття виділений стратотип вигодської сві-
ти, який на даний час задернований внаслідок 
робіт по укріпленню берегів рік. Найкращі від-
слонення вигодських пісковиків зараз знахо-
дяться біля с.Верхнє Синьовидне, на правому 
березі р.Опір (рис.1). В басейні р.Орява вони 
фаціально заміщуються ритмічною товщею, 
виділеною в орявську світу. У південно-східній 
частині Берегової скиби палеоценові відклади 
представлені строкатими піщано-глинистими 
битківськими верствами, а середньоеоценові 

- піщано-вапняковистими утвореннями пасіч-
нянської світи.

Cкелясті утворення палеоцен-еоценового 
віку є не тільки геологічними, але й історич-
ними пам’ятками. По частині з них уже прово-
дяться геологічні екскурсії, розроблені під час 
виконання проекту «ГеоКарпати» [3]. Розрізи 
палеогенових відкладів, які вивчалися співро-
бітниками відділу седиментології СПГК ІГГГК 
НАН України (керівник член-кореспондент 
НАН України Ю.М. Сеньковський) під час екс-
педицій в 2003, 2004, 2007, 2012 рр. також мо-
жуть бути запропоновані як об’єкти для гео-
логічного туризму.

Урицькі скелі (наскельна фортеця Тус-
тань) – це ерозійні останці субвертикально 
залягаючих пластів пісковиків ямненської 
світи (рис.2). Максимальна висота останців, 
відомих також як г.Камінь, становить 50м. В 
пісковиках трапляються кулясті утворення, 
які ми [2] вважаємо діагенетичними піщани-
ми конкреціями. В результаті археологічних та 

Рис. 2. Урицькі скелі (наскельна фортеця Тустань). Ямненські пісковики (палеоцен).



105

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

________________

Вялов О.С. 1. Палеогеновый флиш северного склона Карпат. – Киев: Изд-во АН УССР, 1961. – 135 с.
Гавришків Г., Попп І. 2. Піщані конкреції в палеоценових пісковиках ямненської світи Українських Карпат // Про-
блемні питання геологічної освіти та науки на порозі ХХІ століття : Тези доп. наук. конф., присвяченої 60-річчю 
геол.фак-ту ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 22–23.
Геокарпати – польсько-український туристичний шлях / О. Яцожинський, А. Бучинська, Л. Скакун, Ю. Зінько, І. 3. 
Бубняк – Львів: СПД ФО Дикий І.В. – 28 с.
До літології псефіто-псамітових модулів палеогену фенових побудов Карпатського седиментаційного басейну / 4. 
Ю.М. Сеньковський, Г.Я. Гавришків, Ю.П. Гаєвська, М.В. Семенюк // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2004. 
– № 4. – С. 27–38.
Мацюк О.Я. 5. Замки і фортеці Західної України. – Львів: Центр Європи, 2005. – 192 с.
Палков Т. 6. Замки Карпат. Історія та легенди. – Львів: Ладекс, 2009. – 64 с.
Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат / О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш и 7. 
др. – Киев: Наук. думка, 1988. – 203 с.
Тустань. Нарис-есе. Фольклорна Тустань. – Дрогобич: Швидкодрук, 2016.- 108 с.8. 

архітектурних досліджень, проведених укра-
їнським істориком М. Рожком, встановлено, 
що за княжої доби (ІХ-ХІV ст.) тут існувала 
наскельна фортеця. Її занепад відбувся в пе-
ріод польського панування внаслідок втрати 
оборонної та економічної (митної) функцій в 
кінці ХVІ ст.

Подібні скелі знаходяться на південний схід 
від Тустані в с.ямельниця [5]. Також на пра-
вому березі р.Стрий височіють Тишівниць-
кі скелі, серед яких виділяються три останці: 
Княжа скеля, Ярославна і Ханська.

На південно-східній околиці с.розгірче 
розташовані скельні відслонення, у яких виби-
то невеликі рукотворні печери (кімнати, пере-
ходи). В минулому вони використовувалися як 
печерний жіночий василіанський монастир, 
про що є згадка в описі Перемиської єпархії 
УГКЦ 1761 року.

Скельно-печерний комплекс «Скелі Довбу-
ша» розташований за 3 км від села Бубнище 
(Болехівська міська рада, Івано-Франківська 
область). Він складений групою останців ям-
ненських пісковиків висотою до 46 м [6]. З по-
ширенням християнства на місці язичниць-
кого капища тут виник невеликий печерний 
монастир (Х-ХІ ст.), а згодом – наскельна фор-
теця галицьких князів. Згідно дослідженнь М. 
Рожка, за княжих часів існувала Карпатська 
лінія оборони від агресії з боку Угорщини, 
передовими форпостами якої були, зокрема, 
фортеці Бубнище і Тустань. В радянський пе-
ріод скелі в с.Бубнище з ідеологічних мірку-

вань пов’язувалися з іменем ватажка опришків 
Олекси Довбуша.

Пісковиками ямненської світи утворені 
відомі водоспади Кам’янецький і Пробій в 
Яремче. Кам’янецький водоспад (6 м) розта-
шований на р. Кам’янка у межах масиву Ско-
лівські Бескиди. водоспад пробій або ярем-
чанський водоспад – каскадний водоспад (8 
м) на р.Прут, один із найповноводніших водо-
спадів Українських Карпат. 

Щільні піщано-вапняковисті породи пасіч-
нянської світи також утворюють водоспади. 
Найвідоміший із них – Манявський. Він є од-
ним із найбільших (20 м) в Українських Кар-
патах. Розташований на р.Манявка (притока 
р.Бистриця Солотвинська). Нижче за течією 
знаходяться декілька порогів (до 2 м), утворені 
породами пасічнянської світи і кременистим 
горизонтом манявської світи нижнього еоце-
ну. Неподалік водоспаду, у с.Манява є Маняв-
ський скит (в даний час Манявський монастир 
УПЦ Київського патріархату), заснований у 
ХVІІ ст. монахом Йовом Княгинцем. Більш 
важкодоступним і менш відомим є бухтівець-
кий водоспад (8 м) розташований на потоці 
Бухтівець, біля села Букове.

Що стосується походження палеоцен-
еоценових флішових відкладів Скибової зони, 
то ми [4] розглядаємо їх як глибоководні від-
клади Карпатського сегменту океану Тетіс, які 
нагромаджувалися в підніжжі континенталь-
ного схилу, тобто на другому рівні лавинної се-
диментації, утворюючи конуси виносу (фени).
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Природні територіальні комплекси (ПТК) 
субальпійського і альпійського високогір’я 
ландшафту Чорногора активно використову-
ються в туризмі. Важливим фактором розви-
тку туризму у високогір’ї Чорногори є при-
датність ПТК до туристичного використання 
впродовж всіх пір року. Ландшафтне різно-
маніття гірських територій формує система 
ієрархічно підпорядкованих ПТК – висотних 
місцевостей, стрій, урочищ і фацій [2]. Су-
бальпійське і альпійське високогір’я Чорно-
гори з ландшафтної точки зору представлено 
висотними місцевостями: пенепленізованого 
альпійсько-субальпійських високогір’я та різ-
ко ввігнутим давньольодовиково-ерозійним 
субальпійським високогір’ям [2, 4].

Використання високогірних ПТК для цілей 
туризму характеризується локальним і віднос-
но незначним негативним впливом на їхній 
стан і функціонування. Але при надмірній кіль-
кості відвідувачів у геокомплексах високогір’я 
Чорногори вздовж туристичних шляхів актив-
но розвиваються негативні фізико-географічні 
процеси: дигресія ґрунтово-рослинного по-
криву, розвиток лінійної ерозії та ін. 

Однією з найвищих вершин Українських 
Карпат є г. Петрос – 2020,2 м н.р.м.. Вона роз-
міщена в північно-західній частині Чорногори 
близько 6 км на захід від г. Говерла (2060,8 м). 
Прихильників активного туризму приваблює 
багатоманітність і неповторність краєвидів, 
що відкриваються з вершини, які пов’язані з 
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МаршрУТІв на ГорУ пеТроС в МеЖах СУбальпІйСьКоГо 
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багатим ландшафтним різноманіттям Чорно-
гори, а також відносно легкий доступ до г. Пе-
трос від смт. Ясіня і сіл Кваси та Лазещина, де 
є залізничні станції і проходить автотраса Н9 
Львів–Рахів–Мукачеве. З вершини в південно-
східному напрямку відкриваються краєвиди 
на більшу частину головного хребта Чорно-
гори від г. Говерла до г. Піп-Іван, в південно-
західному -  до г. Шешул (1727,8 м),  на заході 
добре проглядається хребет Свидовець із вер-
шиною Близниці та ін.

До г. Петрос ведуть чотири одноденні пі-
шохідні маршрути, які починають від за-
лізничних станцій Кваси, Лазещина, Ясіня і 
Свидовець [1]. Маршрут від станції Свидо-
вець об’єднується із маршрутом із смт Ясіня. 
Загальна протяжність основних трьох  турис-
тичних маршрутів становить 39, 696 км, з яких 
11,903 км знаходиться в межах субальпійсько-
го і альпійського високогір’я. У високогір’ї 
ці маршрути проходять через ПТК висотної 
місцевості пенепленізованого альпійсько-
субальпійського високогір’я (стрії: круті випу-
клі пригребеневі схили складені багатометро-
вими, згідно падіння пластів безвапнякових 
слюдистих пісковиків і пачок пісковикового 
флішу; круті ступінчасті пригребеневі схили 
в головах багатометрових пластів безвапняко-
вих слюдистих пісковиків і пачок пісковиково-
го флішу [2].

Маршрут №1 позначений синім марку-
ванням. Він починається із смт Ясіня і про-
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ходить по вододілу р. Чорна Тиса її притоки 
р. Лопушанка до урочища Щурева Буковина, 
після чого через полонину Шиса траверсом г. 
Какараза (1558,7 м) піднімається на відріг г. 
Петросул (1853,0 м) на вершину Петрос ви-
ходить із північного заходу [3]. Його загальна 
довжина становить 13,32 км, із яких 6,99 км 
можливо проїхати автомобілями підвищеної 
прохідності до полонини Шиса. Близько 3 км 
маршруту проходить в межах субальпійського 
і альпійського високогір’я. Час пішої ходьби на 
г. Петрос по маршруту №1 становить близько 
6,5 год. – до вершини і 5,5 год. у зворотньому 
напрямку [1].

Туристичний маршрут №1 на г. Пе-
трос в межа субальпійського і альпійсько-
го високогір’я проходить через урочища: 1) 
спадиста (9-12º) поверхня відрогу хребта з 
чорницево-ялівцевими зарослями на гірсько-
лучних середньосуглинистих слабощебенистих 
буроземах (довжина маршруту в межах уро-
чища становить 636,6 м); 2) сильновипукла по-
верхня відрогу хребта з ялівцево-куничниково-
ситниковим угрупуванням на гірсько-лучних 
середньосуглинистих середньоскелетних бу-
роземах (578,6 м); 3) слабовипукла сідловинна 
поверхня відрогу хребта з ялівцево-лохиново-
ситниковими пустищами на гірсько-лучних 
торфувато-перегнійних середньосуглинистих 
середньоскелетних буроземах (155,5 м); 4) силь-
носпадиста (9-15º) слабовипукла поверхня 
схилу куполоподібної вершини з щучниково-
ситниковими луками на торфувато-гірсько-
лучних середньосуглинистих середньоскелет-
них буроземах (650,3 м); 5) крута (15-30º) 
випукла поверхня схилу куполоподібної вер-
шини з куничниково-ситниковими луками на 
торфувато-гірсько-лучних неглибоких серед-
ньоскелетних буроземах (699,1 м). Особливо 
ерозійно небезпечною є ділянка маршруту в 
урочищі крутої випуклої поверхні схилу купо-
лоподібної вершини.

Туристичний маршрут №2 розпочинається 
із села Лазещина, до урочища Козьмещик далі 
вздовж р. Лазещина через полонини Кіянець 
та Головческа виходить на вододіл річок Лазе-
щина і Богдан до підніжжя г. Петрос. Ділянку 
маршруту від Лазещини до Козьмещика, тобто 
9,328 км можна подолати автотранспортом. Із 

Козьмещика маршрут позначений синім мар-
куванням. Далі до самої вершини маршрут про-
ходить в межах субальпійського і альпійського 
високогір’я через урочища: 1) дуже крутий (30-
45º) осипний схил південно-східної експозиції з 
ялівцево-кострицево-біловусовими пустищами 
на гірсько-лучних середньосуглинистих сильнос-
келетних буроземах (366,8 м); 2) дуже крутий 
(30-45º) слабо увігнутий осипний схил якої екс-
позиції  з ситниково-лохиново-чорницевими пус-
тищами і зеленовільхово-ялівцевим криволісям 
на гірсько-лучних сильноскелетних буроземах 
(55,1 м); 3) дуже крутий (30-45º) увігнутий осип-
ний схил нівальної ніші з чорницево-кострицево-
щучниковими пустищами на гірсько-лучних се-
редньоскелетних буроземах (21,5 м); 4) крутий 
(15-30º) випуклий схил вершини з куничниково-
ситниковими луками і кострицево-ялівцевою 
пустищами асоціацією на торфувато-гірсько-
лучних середньоскелетних середньощебенистих 
буроземах (403 м). Особливістю туристичного 
маршруту №2 є значна крутизна урочищ (366,8 
6 м маршруту по схилі з крутизною 15-30º, 461, 
6 м крутизною 30-45º) із поширеними осипни-
ми процесами. Наприклад, в урочищі дуже кру-
того (30-45º) осипного схилу південно-східної 
експозиції на туристичній стежці спостеріга-
ють ерозійно-осипні борозни глибиною до 50-
65 см, місцями із нагромадженням уламкового 
матеріалу.

Туристичний маршрут №3 загальною про-
тяжністю 15,676 км розпочинається із с. Ква-
си і проходить траверсом по схилу г. Менчул-
Квасовий (1311,9 м) до полонини Менчул, після 
чого в субальпійське і альпійське високогір’я де 
через полонину Сколеська у північно-східному 
напрямі по вододільному хребту підходить до 
г. Петрос. Даний маршрут є найдовший і зна-
чна його частина (8,319 км) проходить через 
високогірні геокомплекси, позначений черво-
ним маркуванням [3]. Перша його половина 
протяжністю 6,599 км проходить по ґрунтовій 
дорозі обмеженого використання, оскільки 
знаходиться в межах Карпатського біосферно-
го заповідника. 

У ландшафтному відношенні в субальпій-
ському і альпійському високогір’ї маршрут №3 
проходить через урочища: 1) крута (15-30º) 
випукла гребенева поверхня з куничниково-
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ситниковими луками і кострицево-ялівцевими 
зарослями на торфувато-гірсько-лучних 
альпійських середньоскелетних середньоще-
бенистих буроземах (2902,6 м); 2) спадиста 
(6-12º) слабовипукла поверхня відрогу чого з 
куничниково-зеленомохово-чорницевими пус-
тищами на торфувато-гірсько-лучних аль-
пійських середньосуглинистих середньоске-
летних буроземах (3860,4 м); 3) слабовипукла 
поверхня вершини з куничниково-ситниково-
кострицевими луками на гірсько-лучних аль-
пійських середньоскелетних буроземах (1134,2 
м); 4) слабовипукла пригребенева сідловинна 
поверхня з лохиново-ситниковими пустищами 
та фрагментами чорницево-ялівцевої асоціа-
ції на гірсько-лучних альпійських торфувато-
перегнійних середньоскелетних буроземах 
(1367,2 м); 5) слабоспадиста (6-9º) хвиляста 

поверхня хребта із куничниково-кострицево-
ситниковими луками на гірсько-лучних серед-
ньосуглинкових середньоскелетних середньо-
щебенистих буроземах (1204,2 м). 

Туристичні пішохідні маршрути на г. Петрос 
(№1, №2, №3) потребують детального опису на 
основі ландшафтного) підходу, що дасть змогу 
оцінити естетичну і наукову цінність ПТК су-
бальпійського і альпійського високогір’я Чор-
ногори в околицях г. Петрос. Особливої уваги 
заслуговує маршруту №1. Він є найкоротший і 
починається з найбільшого населеного пункту 
- смт. Ясіня. Для його раціонального викорис-
тання доцільним є провести нове маркування 
маршруту, розчистити від вітровалів і бурело-
мів ділянку в урочищі Щурева Буковина, об-
лаштувати пункти зупинки інформаційними 
стендами, смітниками,  та ін.
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The geotouristic estimation of the selected glacial forms of the Chornogora Range has been carried out. The Jean-
Pierre Prelong method of geotouristic evaluation was used as a valuation tool. The components and indicators of the 
tested method are analyzed and the main characteristics of the glacial forms, which influence of the geo-tourist value 
index, are highlighted.

Геотуризм є новим напрямом приклад-
них геолого-геоморфологічних досліджень та 
формою туристичних занять. Існує значний 
спектр наукових визначень геотуризму, біль-
шість з яких розглядають його як специфічну 
форму туризму. Найбільш вдалим, на нашу 
думку, є визначення Т. Сломка та А. Кіцінська-
Свідерської (Slomka, Кіcinska-Swiederska, 2004), 
за яким геотуризм – це розділ пізнавального 
туризму, що ґрунтується на вивченні геологіч-
них (геоморфологічних) об’єктів і процесів, 
а також отриманні від контакту з ними есте-
тичних вражень [7]. На даному етапі розвитку 
геотуристичної діяльності на перший план ви-
ходять питання оцінки та селекції геотурис-
тичних об’єктів. Під геотуристичною оцінкою  
розуміють ступінь придатності об’єкта для 
геотуристичної діяльності. 

Кари являють собою одну з трьох груп дав-
ньольодовикового рельєфу Чорногори. Вони 
вирізняються структурно-літологічними осо-
бливостями окремих ділянок, через що льодо-
викові кари відрізняються морфометричними 
показниками: абсолютними і відносними ви-
сотами, шириною і довжиною, крутизною сті-
нок, мезо- і мікрорельєфом днищ карів і т.п [3, 
4]. Як об’єкти для встановлення геотуристич-
ного потенціалу, було вибрано три кари (За-
росляцький, Брескульський і Туркульський), 
оскільки саме вони є найбільш відвідуваними 
і по них прокладені туристичні маршрути.

Для нашого дослідження використову-
валась методика оцінки туристичного по-

тенціалу і використання геоморфологічних 
сайтів, розроблена науковцем університету 
Лозани, Жан-П’єром Прелонгом. Вперше 
автор провів апробацію цієї методики на 
карстових, льодовикових та гідрографічних 
об’єктах областей Шамоні-Монблан (Верхня 
Савойя, Франція) та Кран-Монтана-Сьєрра 
(Вале, Швейцарія).

Геотуристична цінність, за Прелонгом,  
включає в себе чотири значення: естетичні, на-
укові, культурні та економічні. (рис. 1).

Оцінка експлуатації, згідно з методикою до-
слідження, включає два компоненти, для яких 
визначені критерії та шкали розрахунку. У 
цьому сенсі, це значення розуміється в термі-
нах ступеня (координата х) і модальність екс-
плуатації (координата у) [6]:

Vexpl = (Vdeg; V mod), 
де Vdeg є ступінь експлуатації та Vmod мо-

дальність експлуатації.
З точки зору інтенсивності відносини між 

цими двома значеннями можна визначити че-
рез три види експлуатації (низький, середній і 
високий). Ступінь експлуатації враховує про-
сторове і часове використання геоспадщини, в 
той час як модальність, бере до уваги викорис-
тання чотирьох установчих значень туристич-
ної вартості геоморфологічної спадщини .

Тому значення геотуристичної цінності ви-
ражаються як середнє з чотирьох різних зна-
чень і представлене наступним чином [6]:

Vtour = (Vsce + Vsci + Vcult + Veco) / 4, 
де Vtour – геотуристична цінність, Vsce 
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Рис. 1. Критерії геотуристичної оцінки за методикою  Ж.П. Прелонга

– естетична оцінка, Vsci – наукова оцінка, 
Vcult – культурна оцінка, Veco – соціально-
економічна оцінка.

Результати проведеної геотуристичної оцін-
ки льодовикових карів Чорногори представле-
ні в таблиці 1 та на рисунку 2. 

Проведена оцінка демонструє, що найбіль-
шим показником геотуристичної цінності во-
лодіє Туркульський кар. Це можна пояснити 
тим, що в цьому карі розміщене о. Несамо-
вите, яке є досить популярним туристичним 
об’єктом, завдяки озеру цей кар досить ма-

льовничий, а також о. Несамовите має досить 
значне метафізичне значення, з ним пов’язані 
численні легенди та звичаї. На другому міс-
ці Заросляцький кар, високу геотуристчи-
ну цінність якого можна пояснити тим, що 
через нього прокладений один з виходів на 
Чорногірський хребет, кар розміщений біля 
г.Говерла, а також тут знаходиться водоспад 
на р. Прут-Заросляцький. Третє місце по-
сів Брескульський кар. Він також є досить 
мальовничим, тут протікає одна з приток 
р.Прут, але він більш віддалений від основних 

Таблиця 1
Результати оцінки геосайтів

Геотуристичний потенціал брескульський кар Заросляцький кар Туркульський кар
Естетична цінність (Vsce) 0,6 0,75 0,55

Наукова цінність (Vsci) 0,53 0,58 0,65
Культурна цінність (Vcult) 0,25 0,38 0,63
Економічна цінність (Veco) 0,35 0,45 0,4

Ступінь експлуатації
(Vdeg)

0,25 0,25 0,31

Модальність експлуатації
(Vmod)

0,13 0,25 0,63

Загальна цінність
(Vtour)

0,43 0,56 0,57
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туристичних об’єктів Чорногірського хребта, 
а також користується меншою популярністю 
у туристів.

Проведена оцінка модальності та ступеня 
експлуатації демонструє, що найбільше вико-
ристовується Туркульський кар. Окремо слід 

Рис. 2. Показники компонентів геотуристичної цінності (за Прелонгом)

________________
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зауважити, що у Туркульського кару значно 
вищий коефіцієнт модальності експлуатації, 
тобто, на даному етапі використання, всі ком-
поненти його геотуристичної цінності відчу-
вають велике навантаження і використову-
ються на 2/3.
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The question of using the Chornogora geographical station for excursions has been considered. The appropriateness 
of implementation the cognitive routes of the «Rainy day» is emphasized. Some of the paths get degraded as a result of 
being trampled down by tourists either in a concentrated or a dissipated way. The negative influence of tourism on the 
pedestrian paths can be diminished by putting into practice a proper improvement program.

Верхів’я басейну р. Прут (вище смт. Ворохта) 
разом з прилеглим гірським масивом Чорно-
гори відноситься до територій, що відчувають 
значний вплив туристичного навантаження. 
Ця територія характеризується значною мере-
жею туристичних шляхів до вершин Говерли, 
Пожижевської, Туркул, Кукіль, Костриця та 
активним розвитком відпочинково-нічліжної, 
гастрономічної та спортивно-туристичної 
інфраструктури. Говерлянсько-Чорногірський 
напрям зі сторони верхів’я Прута виконує 
функцію основної «туристичної брами» на 
найвищу вершину України – гору Говерлу та 
характеризується одним з найвищих показни-
ків туристичного руху, особливо у літній пері-
од [1]. Однак, крім вершин головного хребта 
Чорногори та розташованих поблизу атракцій, 
велика кількість памяток неживої природи пе-
ребуває поза увагою відвідувачів [3]. Насам-
перед це пов’язано з успадкованістю існуючих 
еколого-пізнавальних стежок від попередньої 
господарської та комунікативної діяльності, 
відсутністю прокладки та облаштування пішо-
хідних трас безпосередньо до геотуристичних 
об’єктів, транспарентністю інформації про 
різнорангові памятки неживої природи, мож-
ливістю та зручністю доступу до них. 

Ще одним чинником, що обмежує потен-
ційну можливість оглядати краєвиди та лімі-
тує пішохідні прогулянки є несприятливі по-
годні умови. В межах найбільш комфортного 
періоду (травень – вересень) нараховується 
понад 50 % днів з опадами. При цьому серед-
ня тривалість дощового періоду змінюється 

по роках та складає в середньому 4 – 8  днів. 
Відтак, рекреанти можуть потрапити у ситуа-
цію, коли погіршення погодніх умов вносить 
істотні корективи у попередні плани. І якщо 
для старших груп така ситуація несуттєва, то 
для відвідувачів шкільного віку доводиться 
зважати на ймовірність виникнення застуд-
них захворювань.

На Чорногірському географічному стаці-
онарі (ЧГС) Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, поруч з осно-
вною науковою діяльністю, проводяться 
екскурсії як по території самого стаціонару, 
так і по його околицях [4]. Метою проведен-
ня науково-пізнавальних екскурсій для учас-
ників конференцій, учнів шкіл та студентів є 
не лише ознайомлення з навчально-науковою 
роботою стаціонару та природними терито-
ріальними комплексами ландшафту Чорно-
гора, а й залучення молоді до формування 
екорієнтованого світогляду та зацікавлення 
науками про Землю. Програма перебування 
школярів на ЧГС переважно складається з 
трьох етапів – приїзд з ночівлею, радіальний 
вихід на г. Говерлу чи озеро Несамовите, но-
чівлю та від’їзд. У випадку пролонгованого 
перебування або з метою акліматизації діти 
піднімаються на вершини хребтів, що розта-
шовані неподалік стаціонару: Маришевська, 
Кукул та Озірний. Відвідувачі ЧГС, що пред-
ставляють вищі навчальні заклади України чи 
закордону, як правило, перебувають на стаці-
онарі протягом 7 – 10 днів та працюють у від-
повідності до своїх навчальних планів. Від-
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так, довший термін перебування  чи раптові 
зливові дощі  обумовлюють наявність віль-
ного часу та обмежену можливість пізнання 
природи. Вимушена локалізація відвідувачів 
на території ЧГС, як базі досліджень, компен-
сується знайомством з історією та науковою 
роботою стаціонару (наявність автоматичної 
метеостанції, комплексність досліджень (ме-
теорологічні, гідрологічні, фенологічні, гео-
морфологічні, ph-метричні дослідження та  
снігомірні знімання)). Доцільним є проведен-
ня радіальних виходів по околицях. Виходи 
до розташованих неподалік геотуристичних 
об’єктів можливі як пішки, так і з викорис-
танням власного транспорту рекреантів. Ко-
роткотривале (до 45 хвилин в один бік для 
пішохідної екскурсії) перебування групи під 
впливом несприятливих погодніх умов (мря-
ка, невеликий дощ) не матиме негативного 
впливу на здоров’я, за умови належної підго-
товки до самого виходу та подальшого повер-
нення на базу досліджень.

Одним з декількох можливих варіантів є 
маршрут до гідролого-геологічної пам’ятки 
природи водоспаду на р. Прут (околиці 
контрольно-пропускного пункту Карпатсько-
го НПП у присілку Завоєля) [3]. Він розташо-
ваний на відстані трьох кілометрів від ЧГС 
вниз по течії р. Прут, обабіч основної доро-
ги на г. Говерлу. Вихідний пункт –   ЧГС ЛНУ 
імені І. Франка. Довколишня місцевість ви-
никла в результаті акумулятивної діяльності 
льодовика, який по долині річки Прут спус-
кався з головного Чорногірського хребта. За 
напрямком руху талих вод льодовика і пропо-
нується розпочати маршрут. Про небезпечну 
діяльність не колишніх давніх талих вод, а 
цілком реальних паводкових підйомів рівня 
води у р. Прут та пов'язаних з ними підмивів 
дорожного полотна і активізацією екзоген-
них процесів, екскурсанти мають змогу дізна-
тись вже на першій зупинці поблизу дамби 
форельного господарства.  Під час маршруту 
доцільно розповідати  як про природні умови 
та процеси, так і про історію та особливос-
ті господарського освоєння регіону (тераси 
вузькоколійної залізниці, ерозійні проми-
вини на лісогосподарських дорогах).  Завер-
шенням мандрівки слугує каньйон р. Прут. У 

місцях виходу пісковиків утворились мальов-
ничі водоспади висотою 2 м та шириною 5 – 8 
м. Адміністрацією Карпатського НПП влітку 
2013 року облаштовано спуск до р. Прут від 
основної дороги та обладнано перила на неве-
ликих оглядових майданчиках. Неподалік до-
роги споруджено місце для короткотривало-
го перебування рекреантів (столики, туалет, 
альтанки з накриттям, інформаційні стенди). 
Відтак, ним можна скористатись для відпо-
чинку перед поверненням на ЧГС. 

Атракційність каскаду невеликих водоспа-
дів приваблює певну кількість відвідувачів, од-
нак для багатьох наявність водоспаду поблизу 
основної траси є невідомою. Зокрема, відсут-
ній вказівник на обладнаний східцями спуск та 
оглядові майданчики. Ці недопрацювання зна-
чною мірою пов’язані з відсутністю у молодої 
команди Карпатського НПП досвіду менедж-
менту туристичної діяльності та економіки на-
дання рекреаційних послуг, а також стажувань 
у аналогічних закордонних національних пар-
ках [2]. На даний момент домінуючими про-
цесами, що забезпечуються адміністрацією, є 
переважно господарська діяльність з утриман-
ня території та підтримки діючих маршрутів. 
За результатами моніторингу впровадження 
інфраструктурних проектів благоустрою ту-
ристичних шляхів рекомендовано доповни-
ти організаційну структуру  відділу рекреації 
КНПП підвідділом нагляду за станом інфра-
структурних об’єктів та підвідділом ремонт-
них робіт [5]. Така організація та підпорядку-
вання створених підрозділів науковій частині 
КНПП дозволить уникнути затрат часу та по-
гіршення якості виконання робіт  внаслідок  
делегування завдань на рівень адміністратив-
них одиниць КНПП.

Розробка та апробація маршрутів «Дощо-
вого дня» є необхідними, оскільки  в першу 
чергу вони розвантажують основні траси на 
г. Говерлу та зменшують їх трансформацію 
(особливо в літній період); сприяють популя-
ризації невеликих геотуристичних об’єктів; 
підвищують безпеку відвідувачів та зменшу-
ють ризик отримання травм на сильно об-
воднених та в переважній більшості здегра-
дованих класичних пішохідних маршрутах 
Карпатського НПП.
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The main geotourist objects of the Transcarpathian region of Ukraine are represented. According to their studies, the 

authors prepare a geotourist guide for the Transcarpathian region, which is presented in this article.

Відомо, що Закарпаття багате різноманітни-
ми геотуристичними об’єктами, які пов’язані 
як з рівнинною, так і з гірською частиною те-
риторії. За своїм походженням – ці об’єкти 
пов’язані з кристалічними, вулканогенними та 
осадовими утвореннями від палеозойського 
до четвертинного періоду включно.

Геотуристичних об’єктів на Закарпатті у 
різних публікаціях [1-6] вказано від 38 до 45, 
проте для загального ознайомлення з геологіч-
ною будовою різних тектонічних зон необхідна 
певна кількість спеціалізованих туристичних 
маршрутів, які нами розроблені та готуються 
до видання у спеціальному путівнику. Звичай-
но, що при бажанні, таких об’єктів можна на-
рахувати значно більше, проте їх пізнавальна 
цінність буде знижена через повторюваність 
побаченого.

Одним з популярних геотуристичних 
об’єктів є та частина Мармароського масиву, 
що розташована у Рахівському районі. Масив 
формувався тривалий час, починаючи з про-
терозою (близько 700 млн р. тому). Ще пізніше 
зазнав переміщення та дроблення при горо-
творенні Карпат. Породи зазнали кристаліза-
ції (метаморфізації). У результаті маємо гней-
си, різноманітні сланці, мармури та мармуро-
ві вапняки різних забарвлень, специфічний 

рельєф з відслоненнями порід та окремими 
останцями. Є на що подивитися і зібрати гар-
ну колекцію порід! 

Однією з таких мандрівок є маршрут 
вздовж потоку Білого з можливим виходом на 
гору Піп Іван Мармароський (висота 1936 м). 
Особливу увагу привертають мармурові різ-
нобарвні скелі у виділку 16 кварталу 15 Діло-
вецького лісництва.

Цікавою для геотуристів є і Кросненська 
зона, особливо в околицях смт Ясиня Ра-
хівського району. Геотуристичний маршрут 
пролягає долиною річки Чорна Тиса та її при-
токами Станислав і Довжина. Відклади олі-
гоцену залягають синклінально під відносно 
невеликими кутами падіння порід, які про-
різає р. Чорна Тиса та розкриває значну час-
тину олігоценових порід. Притоки Станислав 
і Довжина розкривають також породи палео-
цену та еоцену. У руслі р. Чорної Тиси є не-
величкий водоспад, де чітко спостерігаються 
прошарки вапняків, які є маркерами, що до-
зволяють розділити кросненські відклади на 
верхні та нижні.

Викликає цікавість і можливість віднахо-
дження серед піщаного матеріалу руслових 
відкладів р. Чорної Тиси кристалів кварцу 
(т.зв. мармароських діамантів).
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Пізнавальне значення щодо утворення Кар-
пат мають геомандри до флішових утворень. 
Зокрема, до найдавніших нижньокрейдових 
відкладів (шипотська світа у долині потоку 
Свидоцець у Рахівському районі та спаська 
світа у долині р. Голятинки у Міжгірському ра-
йоні). Флішові утворення верхньої крейди та 
палеоцену і еоцену можна спостерігати також 
на інших ділянках, проте дуже привабливими 
є відслонені розрізи поблизу гори Полонина 
Руна, з якими пов’язані водоспади Воєводин і 
Лумшори.

Велику пізнавальну цінність мають ман-
дрівки у зону Закарпатського глибинного роз-
лому, де є можливість побачити результати 
тектонічних рухів, які «виносять» на денну по-
верхню фрагменти земної кори, що знаходять-
ся на значних глибинах. Це породи юрського 
та крейдового віку з рештками фауни цих пе-
ріодів. Такі виходи є поблизу м. Перечина та 
с. Новоселиці Перечинського району і с. Ново-
селиці Тячівського району.

У північній частині Закарпатської області 
увагу геомандрівників привертають осадові 
та вулканогенні утворення неогенового періо-
ду. Серед осадових утворень – це, насамперед, 
соляний шток у смт Солотвино та результати 

геотехногенних явищ з утворенням провалів 
та солоних озер.

Вулканогенні утворення – це об’єкти осо-
бливої уваги, бо побувати у жерлах згаслих 
вулканів і побачити результати виверження 
магми можна тільки тут. Таких об’єктів є де-
кілька. Зокрема, це Чорна гора поблизу м. Ви-
ноградова, жерла згаслих вулканів у с. Сільці 
поблизу м. Іршави та с. Кленовець поблизу 
м. Мукачевого, рідкісне відслонення інтрузив-
них порід в околицях с. Сусково Свалявського 
району, відслонення вулканогенних порід Бе-
регівського підняття з золоторудними шахта-
ми та ін.

Важливим геотуристичним об’єктом чет-
вертинного періоду є, без сумніву, найдавніша 
(близько 1 млн р.) палеолітична стоянка люди-
ни, що у с. Королево (Виноградівський район, 
лівий беріг р. Тиси), де рештками матеріальної 
культури реально доведено проживання лю-
дини у цій місцині від палеоліту до неоліту.

Ми згадали тут не усі геотуристичні об’єкти, 
які будуть описані у «Геологічному путівни-
ку по Закарпатській області», праця над яким 
найближчим часом буде завершена та який 
буде підготовлено до видання у повноколірно-
му друці з численними ілюстраціями.

________________

Природно-заповідний фонд Закарпатської області / Заг. редакція С.С. Поп. – Ужгород: Карпати, 2011. – 256 с.1. 
Природно-заповідний фонд Закарпатської області (довідник) / В.М. Антосяк, Я.О. Довганич, Ю.М. Павлей та 2. 
ін. – Ужгород, 1998. – 304 с.
Геологічні пам’ятки України: у 3 т. / В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров та ін.; За ред. В.І. Калініна, Д.С. 3. 
Рурського, І.В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т. 1. Закарпатська область. – 320 с.
Медвідь, Л. 4. Природно-ресурсна база геотуризму Закарпатської області / Лариса Медвідь, Надія Кампов  // Ма-
теріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід», Львів, 5-7 травня 2016 
р. – Львів. – 2016. – С. 38-40.
Локтєв, А. 5. Перспективи геотуризму у Закарпатській області / А. Локтєв, Ю. Мончак, Л. Мончак, В. Хомин, О. 
Стельмах, А. Трубенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і до-
свід», Львів, 5-7 травня 2016 р. – Львів. – 2016. – С. 41-42.
Симочко, Г. 6. Характеристика геологічних об’єктів Закарпатської області з позицій використання у туристично-
рекреаційних цілях [Текст] / Г. Симочко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2013. – Вип. 
1. – С. 175-180.



117

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

КарСТово-СпелелоГІчнІ еКСКУрСІї У ЗаСТавнІвСьКоМУ 
КарСТовоМУ районІ (пІвнІчна бУКовина)

Богдан Рідуш1, Тетяна Божук2

1Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
e-mail: b.ridush@chnu.edu.ua

2Національний університет «Львівська політехніка», 
e-mail: tbozhuk@gmail.com

kARST-SPELEOLOGICAL EXCURSIONS IN ZASTAvNA kARST DISTRICT 
(NORTHERN BUkOvINA) 

Bogdan Ridush1, Tetiana Bozhuk2 
1Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University, 

e-mail: b.ridush@chnu.edu.ua 
2Lviv Polytechnic National University, 

e-mail: tbozhuk@gmail.com

The area close to the Middle Dniester basin in western Ukraine is famous for the numerous karst forms in the Miocene 
gypsum strata. The Bukovinian part of the karst region is represented by the Zastana karst district which includes few 
smaller areas, including the vicinities of Pogorilivka Village. The few tens of small caves are known here. The complex 
combination of surface and subterranean karst forms in the area provides perspective objects for educational excursion 
routes.

Карст – напевно найбільш специфічний 
геоморфологічний процес, який може прояв-
лятись у гіпогенному та/або епігенному варі-
антах. Комплекси карстових форм, як прави-
ло, поєднують наземні та підземні форми, а 
протікання більшої частини карстових проце-
сів приховане від спостереження глибоко під 
землею. Тому особливо цінними є ділянки, де є 
можливість спостерігати як фосильні карстові 
форми, так і активні карстові процеси.

Територія поширення сульфатних відкла-
дів на заході України, яка значною мірою збі-
гається з регіоном Середнього Подністер’я, 
є найбільшою провінцією гіпсового карсту в 
світі. Саме тут розташовані найбільші в світі 
карстові лабіринти в гіпсах. Проте, більшість 
цих карстових форм були утворені завдяки 
гіпогенному закарстуванню в недалекому гео-
логічному минулому (здебільшого в ранньому 
плейстоцені), мають реліктовий характер.

Буковинське Придністер’я, а саме Застав-
нівський карстовий район, – одна з небагатьох 
територій, де можна спостерігати не лише фо-
сильні карстові форми, але й ділянки сучас-
ного протікання карстових процесів, активні 
карстові форми. Польові екскурсії такими те-
риторіями сприяють кращому розумінню суті 

карстових процесів, ознайомленню в природі 
з різноманітними карстовими формами, впли-
вами карсту на ландшафт та господарську ді-
яльність людини тощо [4].

Однією з таких ділянок є долина річки Чор-
ний Потік, що протікає біля сіл Юрківці та 
Погорілівка (Заставнівський адмінрайон Чер-
нівецької області). Протягом декількох десят-
ків років карст на цій ділянці досліджувався 
фахівцями різного напряму [2, 5, 8, 10]. Тут 
регулярно проводяться екскурсії для студен-
тів Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича, а також неодноразово про-
водились наукові екскурсії у рамках конферен-
цій.

Територія Прут-Дністровського межиріч-
чя є зоною зчленування Східноєвропейської 
платформи і Передкарпатського прогину. Тому 
осадова товща, з гіпсами включно, тут розбита 
тектонічними порушеннями на чисельні ма-
кро-, мезо- і мікроблоки, які досить часто змі-
щені по вертикалі на метри і десятки метрів. 
Ускладнює картину глибока перерізаність ре-
льєфу долиною Дністра та його притоками.

На території, що прилягає з півдня до По-
горілівки, сульфатна товща подекуди залягає 
близько до поверхні, і перекрита лише мало-
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потужною (1-2 м) четвертинною товщею або 
лише ґрунтовим покривом. Через це тут часто 
відбувається техногенна активізація карстових 
процесів навіть у межах населених пунктів [7].

Отже, струмок Чорний Потік, що є правою 
притокою Дністра, починається на ділянці 
біля с. Юрківці, де він тече по незакарстованій 
території і перегороджений земляними гре-
блями, за якими влаштовані декілька великих 
ставів (рис. 1).

Далі струмок потрапляє на край гіпсового 
масиву, який очевидно дещо тектонічно при-
піднятий. Одразу ж на схилі долини можна 
спостерігати два великі карстові провали гли-
биною 5-7 м, з понорами на дні (рис. 1, 1). У ці 
понори періодично проривається вода з вла-
штованого поряд ставу. Земляна гребля цього 
ставу не лише перегороджує долину потоку, 
але й відділяє його від карстового масиву. Тим 
не менш, частина стоку втрачається в районі 

Рис. 1. Карстово-спелеологічні об’єкти біля с. Погорілівка (Заставнівський р-н, Чернівецька 
обл.). 1 – провали з понорами; 2 – провал; 3 – печера-понор Чорнопотоцька; 

4 – другий вхід у вигляді провалу в печеру Чорнопотоцька; 5 – грот Бика; 6 – печера-джерело 
(б/н) та печера Троїцька; 7 – печера Незабудка; 8 – печера Селенітовий Понор;

 9 – печера-понор (б/н); 10 – печера-джерело (б/н)

цих провалів. Інша частина, що скидається 
через греблю, протікає днищем долини по по-
верхні, але все одно зникає під землею у поно-
рі, що за кількасот метрів (рис. 1, 3). Тут знахо-
диться один із входів у печеру Чорнопотоцька, 
який зараз частково перекритий зсувом. Дру-
гий вхід у печеру має вигляд провалу між дво-
ма скельними гіпсовими стінками (рис. 1, 4). 
Сумарна довжина ходів печери сягає 1 км, але 
головним чином, – це одна частково обводнена 
меандруюча галерея (підземна річка) до 3-5 м 
завширшки, але висотою переважно не більше 
1 м, а подекуди і 0,3-0,4 м. Таким чином, екс-
курсійне відвідування цієї печери не рекомен-
дується, оскільки воно є технічно складним. 
Наскрізь печера була пройдена лише одного 
разу у 1990-му році, коли проводилось її кар-
тографування.

Піднявшись на крутий правий схил долини 
та тримаючись її бровки, за кількасот метрів 
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з правого боку натрапляємо на велетенську 
карстову лійку з нависаючим східним бортом 
(рис. 1, 5). Це – грот Бика, відносно давній кар-
стовий провал, що утворився над притокою 
підземної річки. Ще через сотню метрів униз 
долиною доходимо до високої гіпсової скелі, 
з-під якої витікає ціла річка (рис. 1, 6). Це без-
іменна печера-джерело, що розвантажується 
на дні невеликої депресії, з трьох боків оточе-
ної виходами гіпсу, та що нагадує «польє» кла-
сичного карсту. Раніше ця річка, перетнувши 
«польє», знову зникала під землею у печері Се-
ленітовий Понор (довжина 80 м) (рис. 1, 8), але 
зараз її стік перехоплений штучною греблею і 
відведений для наповнення ставу. Та частина 
стоку підземної річки ще у печері втікає в лі-
вий борт печери, потрапляючи в систему пе-
чери Троїцької (довжина 137 м).

Поруч, у днищі правої притоки Чорного По-
току, знаходиться десятиметровий провал, що, 
по суті, є обрушеною галереєю печери (рис. 1, 
7). На дні провалу невеликий струмок витікає 
з печери Троїцька і за кількадесят метрів вті-
кає у печеру Незабудка (довжина 202 м). Далі 
підземна річка тече в бік Селенітового Понору, 
але галереї стають непрохідними. Відвідуван-
ня цих печер можливе, але також потребують 

А Б

Рис. 2. А – поглинання потоку в печері Чорнопотоцька; Б – розвантаження потоку з безіменної 
печери-джерела

певної спортивної і моральної підготовки, 
адже скрізь доводить просто повзти по руслу 
підземної річки.

Ще за сто метрів униз течією у правому бор-
ту долини, серед гіпсових скель можна побачи-
ти ще одну безіменну печеру-понор, видимою 
довжиною біля 10 м, куди поглинається вода, 
що витікає зі ставу (рис. 1, 9). І ще за кілометр 
униз течією, в борту ставу відбувається роз-
вантаження усієї карстової гідрогеологічної 
системи (рис. 1, 10). Вхід у безіменну печеру-
джерело можна спостерігати в окремі роки, 
коли став зовсім спускають.

Отже, на відносно короткому, лише 2,5-
кілометровому маршруті вздовж Чорного По-
току можна ознайомитись з багатьма наземни-
ми та підземними карстовими формами і зро-
зуміти, як те ж саме може відбуватись у набага-
то більших масштабах в інших карстових райо-
нах; переконатись, як карстові процеси і форми 
впливають на рельєф, ландшафт, господарську 
діяльність. На маршруті можна ознайомитись 
з декількома різновидами гіпсу: грубокриста-
лічним шаблеподібним та трав’янистим, при-
ховано кристалічним – жовновим, а також во-
локнистим гіпсом, що зустрічається тонкими 
прожилками у глинистих прошарках. Велике 
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значення має ознайомлення з небезпекою за-
бруднення карстових вод через засмічення 
карстових лійок та печер. Адже всі забрудню-
вачі з часом опиняються у карстових джерелах 
та в колодязях, що становитиме небезпеку для 
здоров’я водокористувачів.

В околицях Погорілівки це не єдиний кар-
стовий маршрут. На відстані двох кілометрів 
на захід від села знаходиться урочище Довгий 
Яр з печерою Піонерка (530 м), де можна про-
йтись високою підземною галереєю, а ранньою 
весною, завдяки мікрокліматичним особли-
востям печери, можна спостерігати восьмиме-
трову крижану колону [1, 3]. На відстані 10 км 

на схід, біля с. Баламутівка, знаходиться вели-
кий Баламутівський грот, де були знайдені на-
скельні рисунки епохи мезоліту [6], а також ще 
декілька печер галерейного типу [8].

Унікальне поєднання наземних і підземних 
карстових форм на цій ділянці може бути ви-
користане як для складання маршрутів освіт-
нього, екологічного спрямування, так і на-
укових екскурсій для учасників природничих 
конференцій. Ці маршрути привабливі також 
завдяки відносно невеликим витратам, оскіль-
ки знаходяться в межах 30-40 км від міста Чер-
нівці. Розвинена дорожня мережа забезпечує 
доступний під’їзд до екскурсійних об’єктів.
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An overview of the use of the properties of siliceous material for Paleolithic tools at the Podillia and presented as 

the location of the siliceous material can be made out for geotourism. It was noted that knowledge of the properties of 
a stone for Paleolithic tools, familiarity with the diversity of its properties and parameters formed the basis of primary 
mineralogical representations, since the choice of raw materials in the Paleolithic period was decisive because of the close 
dependence of the raw material and the types of tools made from it. The activity on utilization of stone raw materials 
was one of the most important channels of intensive knowledge of the surrounding world, the accumulation of positive 
knowledge and in the future the creation of initial scientific representations of the structure of matter..

Епоха каменю, що продовжувалася майже 
мільйон років, залишила велику різноманіт-
ність знарядь праці, полювання, війни, причо-
му основним їх матеріалом був кремінь, який 
давав при розколюванні гострий ріжучий 
край. Виготовлення знарядь, перехід до ви-
робництва — це та грань, той стрибок, який 
дозволив людству подолати прірву, що від-
окремлює тваринний світ від світу цивілізації 
[1−5].  Кам’яний вік – вік кремінних знарядь 
праці. Коли ми говоримо «камінь» стосовно 
матеріалу, з якого давні люди виготовляли свої 
знаряддя, то варто сказати, що йдеться пере-
важно про кремінь. Саме з обробкою кременю 
пов’язані перші великі відкриття в історії люд-
ства. Збирання кременевого матеріалу протя-
гом палеоліту призвело до значного зубожіння 
поверхневих покладів, тому в часах мезоліту й 
неоліту таке збирання поступово змінюється 
цілеспрямованою розробкою з певної глиби-
ни. Кременеве мінеральне утворення склада-
ється з кристалічного й аморфного кремнезе-
му (опалу, халцедону або кварцу) й зустріча-
ється в природі у вигляді конкрецій, жовен, 
лінз, пластів, які залягають серед вапнякових 
та крейдових відкладень.  Загальна подібність 
складу сировини на близько розташованих і 
належних одній палеотрадиції пам’ятках гово-
рить про те, що існували чіткі уявлення, куди, 

на які саме виходи сировини треба йти і що, 
яку за характеристиками сировину треба зби-
рати. Люди палеолітичного періоду робили 
свою зброю з кременю, а іноді також з кварцу 
і кварциту. Застовували й інші види каменів, 
залежности від географії,  − обсидіан, яшми, 
роговики, доломіт, халцедон, кварцит, діорит, 
обсидіан, діабаз, мармур, граніт, базальт тощо. 
Як засвідчують археологічні дослідження 
(Рис.1), пошук і використання кременю, квар-
циту та інших корисних копалин починаєть-
ся на Поділлі ще в палеоліті [2−4]. Цим часом 
датуються знахідки кам’яних знарядь в Луці-
Врублівецькій на Дністрі. Для стоянок палео-
літу прекрасно слугували долини Дністерсько-
го каньйону, де й знайдено стоянки в околицях 
сіл  Лука-Врублевецька й Врублівці ашельської 
та мустьєрської культур, які були захищені 

Рис. 1. Розміщення стоянок палеоліту Поділля 
по берегах Дністра (позначення у [2]).
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глибоким каньйоном від північних вітрів [1]. 
Розвиток первісного суспільства й гірничої 

справи знаходились у тісному зв’язку, оскільки 
на всіх етапах еволюції людину супроводжу-
вали кам’яні знаряддя, пошук і обробка яких 
започаткували історію гірництва. Гірництво, 
яке започаткувало історію техніки й справи-
ло суттєвий внесок на становлення людсько-
го суспільства, було невід’ємною складовою 
життєдіяльності племен палеоліту та неоліту, 
які заселяли Україну та Поділля [1, 6−8].  У 
сучасному розумінні корисні копалини -при-
родні скупчення мінералів у земній корі, які 
використовуються людством. Навряд чи ви-
правданим буде припущення, що упродовж 
усього періоду існування пам’яток середньо-
го палеоліту доступність крем’яної сировини 
була незмінною. Навпаки, варто вважати, що в 
різні відтинки часу можливості забезпечення 
якісною крем’яною сировиною були аж ніяк 
не однаковими. У випадку давніх артефактів 
кам’яного віку дослідження свідомо відбува-
лись у двох головних напрямах: для комплек-
су кременистих (оброблюваних переважно 
ретушно-віджимною технікою) порід, з акцен-
том на географічну локалізацію їх родовищ 
(Рис. 2), та усіх інших (осадової, магматичної, 
метаморфічної та навіть біогенної природи), 
розгорнутим списком майже без додаткової 
деталізації, хіба ще для окремих ґатунків екзо-
тичних гірських порід, полімінеральних агре-
гатів. Орієнтовну схему розміщення основних 
кременевмісних регіонів та деяких локальних 
родовищ халцедонолітів, які були відомі і сис-
тематично (або епізодично) використовува-
лися в палеоліті та трипільським населенням, 
оприлюднено ще в кінці минулого століття із 
встановлення їх імовірного походження [1, 7]. 
Крім перелічених головних типів кременистої 
сировини, на палелітичних пам'ятках зустрі-
чаються й деякі інші відмінності силіцидів [1, 
6, 9]. До них слід віднести так звану «гринчу-
ківську» сировину умовно-верхньоальбського 
віку, правда, не завжди досить, якісну.

Це силіцити коричнево-зеленкуватого, до 
чорного, забарвлення, практично непрозорі 
навіть в тонких уламках, з розсіяними локаль-
ними порожнинками-жеодами (стінки яких 
часто інкрустовані натічним халцедоном, ба-

ритом, папіршпатом), з успадкованою доміш-
кою класичних зерен дрібно-уламкового квар-
цу, мікролусочок слюди, сингенетичного глау-
коніту, тонко-дисперсної глинистої каламуті.  
Потужність пласта цих халцедонолітів в райо-
ні с. Гринчук на лівому березі Дністра сягає 2 
м, але подібні породи зафіксовані й на право-
бережжі. До самостійної категорії халцедонов-
місних «псевдосланцевих» порід, пов'язаних з 
кабонатними відкладами Передкарпаття, ви-
явлених палеолітичних знахідок, слід віднести 
також сировину, умовно названу «малиновець-
кою» (біля села Слобідка-Малиновецька на лі-
вому березі Дністра, в Кам'янець-Подільському 
районі Хмельницької області). Останні типові 
для волино-подільської сировини третьої гру-
пи, або спікул кременевих губок, характерних 
для силіцидів [1, 5, 6].

Аналіз дністровських матеріалів засвідчує 
спеціалізацію кременеобробного ремесла у 
виготовленні певних типів знарядь та напів-
фабрикатів, пов’язану насамперед із особли-
востями сировинної бази. С. М. Бібіков [1, 2, 4] 
у відслоненні порід на схилі Горошкової Гори 
(лівий берег р. Студениці у Староушицькому 

Рис. 2. Карта кременистої сировини на тери-
торії України: 1 – регіон поширення моренного 

кременю; 2 – кремінь типу Десна; 3 – волин-
ський кремінь; 4 – Дніпро-Канівський кремінь; 

5 – кремінь кристалічного щита; 6 – силіцити 
в басейнах середнього Дністра та Пруту; 7 – 
Середньо дністровський кремінь; 8 – кремені 

бакшальського типу [6]
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районі Хмельницької області), де проводились 
давні гірничі розробки спостерігав півметро-
вий шар скупчення кременистого ріняку з не-
стандартною товстою, до 10 мм, білою порце-
ляноподібною жовновою кірочкою.

Автохтонне населення Поділля кременеву 
сировину  власної території проживання [1, 
7−9] знало, очевидно, досконало. І хоча під час 
наддальніх переміщень із заходу на схід  від-
давали перевагу кременевим артефактам із 

найякіснішої сировини волино-подільського 
типу, у разі потреби при міграційних процесах 
користувалася місцевими силіцитами .

Ці артефакти ще у більшій мірі надають ін-
формацію про унікальність палеоекосистеми 
Поділля в епоху палеоліту та спонукають про-
водити відповідні заходи по охороні таких за-
повідних територій та використовувати їх як з 
історичної точки зору, так і як обєкти геоту-
ризму.
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RED-COLORED DEvONIAN SEDIMENTS OF THE CHERvONE TRACT 
AS POTENTIAL GEOTOURISTIC OBJECT
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Presented here are the results of the complex research of red-colored terrigenous rocks of the Devonian sediments of 

the Krasnoe tract (Ternopil region). The features of using these rocks for building and household needs are viewed, the 
influence of destructive environmental factors on the stone material is described, all forms of destruction of the stone are 
recorded and described.

Урочище Червоне, що розташоване на пів-
дні Тернопільської області між селами Нирків 
та Нагоряни, уже давно зазначено на турис-
тичній карті України. Відвідувачів приваблю-
ють рештки оборонного замку та водоспад на 
річці Джурин. Урочище має цікаву геологічну 
будову: тут відслонюються девонські та нео-
генові (нижьобаденські) відклади. Нашою ме-
тою є привернути увагу до відслонення товщі 
незакономірного перешарування теригенних 
порід нижнього девону (дністерська серія), за 

рахунок яких схили урочища забарвлені в чер-
воний колір. Це — глинисті і крупнозернисті 
алевроліти, дрібнозернисті пісковики й аргі-
літи бурувато-червоних, зеленкувато-сірих 
відтінків (рис. 1). Товща має чіткий ритміч-
ний характер, коли відносно потужні шари 
червонувато-бурих пісковиків, алевролітів та 
алевропісковиків розділені пакетами тонко-
го перешарування бурих алевропісковиків, 
темно-сірими тонкоплитчастих аргілітів та 
зеленкувато-сірих пісковиків з лінзами кіст-
кової брекчії з рештками безщелепних тварин 
— давніх панцирних риб (Agnatha) (рис. 2). 
Незакономірні чергування прошарків різно-
манітного гранулометричного складу надають 
породі шаруватої текстури (рис. 3). У всьому 
розрізі поширені дрібні розмиви з хвилястою 

Рис. 2. Теригенна порода з рештками 
безщелепних панцерних риб.

Рис. 1. Відслонення червоноколірної  
теригенної товщі (урочище Червоне)
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формою поверхні, сліди брижів, висихання ка-
люж. Потужність цих скельних виходів скла-
дає близько 70 м, з яких перших 20 м це пере-
шарування аргілітів (потужність шарів до 30 
см) і алевролітів (потужність шарів до 50 см), 
в якій простежуються поодинокі прошарки 
пісковиків потужністю у перші сантиметри; а 
наступні 50 м це пісковики (потужність шарів 
до 1 м) з малопотужними прошарками алевро-
літів і аргілітів [1,2] . 

Пісковики дрібно- та середньозернисті, іно-
ді крупнозернисті сірі, світло-сірі, зеленувато-
сірі і червонувато-бурі. За складом пісковики 
кварцові і олігоміктові, зустрічаються доміш-
ки глауконіту. У червонувато бурих піскови-
ках наявні гідроокисли заліза. Пісковики ха-
рактеризуються, здебільшого, масивною, пля-
мистою, шаруватою текстурами. Кластичний 
матеріал пісковиків представлений різного 
ступеню окатанності зернами кварцу, рідше – 
польових шпатів, лусочками слюд (мусковіту, 
біотиту) і літоїдами. У міжзерновому просто-
рі порід іноді розвинений вторинний хлорит 
і спостерігається нерівномірна насиченість 
гідроокислами заліза Акцесорний мінерал – 
циркон. Цементація переважно контактово-
порова і порова, іноді кварцова регенераційна. 
За складом цемент здебільшого карбонатний, 
буває з домішками глинистої речовини, крем-
неземистий і гідрослюдистий. 

Алевроліти в основному сірі, зеленувато-
сірі, червонувато-бурі олігоміктові середньо-
зернисті, іноді крупнозернисті. Складені квар-

а б
Рис. 3. Незакономірні чергування прошарків теригенних порід різноманітного 

гранулометричного складу.

цом, рідше – польовими шпатами і лусочками 
слюд. Зустрічаються домішки глауконіту. Із ак-
цесорних мінералів присутній циркон. Алевро-
літи характеризуються масивною текстурою, 
іноді шаруватою через нерівномірний розпо-
діл карбонатної речовини в цементі. Цемент 
контактово-поровий і поровий кремнисто-
гідрослюдистий, рідше – карбонатний.

Аргіліти – темно-сірі, іноді сірі з зеленува-
тим відтінком або червонувато-бурі, здебіль-
шого алевритисті. Гідрослюдистий матеріал 
утворює основну масу породи, до якої в неве-
ликій кількості домішаний кременистий або 
карбонатний матеріал. Структура порід пе-
літова, текстура масивна, іноді згусткова, яка 
утворюється гніздами глинистого і глинисто-
алевритового матеріалу. Домішки алевритово-
го матеріалу складають від 5 до 30% і представ-
лені, в основному, кварцом, рідше польовими 
шпатами. З акцесорних мінералів присутні 
зерна рутилу і циркону. 

Червоноколірні масивні плитоподібні де-
вонські пісковики є широко розповсюджені 
на території Середнього Подністров’я. Зо-
крема у Тернопільській області вони відомі 
під назвою «теребовлянські пісковики» та 
здавна розробляються у багатьох камено-
ломнях як будівельний матеріал. Очевидно, 
що текстурно–структурні особливості де-
вонських пісковиків урочища Червоне, їх мі-
неральний склад та наявність фауністичних 
решток, відносно малі потужності прошарків 
власне пісковиків чи віддаленість території та 
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складність при транспортуванні, а може лише 
бажання власників залишити все у незміне-
ному вигляді не дозволили перетворити дану 
територію на суцільну каменоломню. Попри 
те, місцеве населення на протязі тривалого 
часу використовує цей матеріал для будівель-
них та інших потреб. 

Слід зазначити, що в урочищі до лютого 
1945 року існувало поселення Червоногород,. 
До наших днів залишилися лише рештки ко-
лись оборонного замку, перебудованого у 
палац, та костелу, датованого XVII ст. У фун-
даменті і стінах пісковик у вигляді ламаного 
каменю різного розміру покладений на му-
рувальний розчин. Стіни будівель в деяких 
ділянках дещо строкаті, червоно-зелено-сірі. 
Поліхромія спостерігається навіть в межах 
одного елементу. Хоча здалеку, всі елементи 
будівлі, не покриті тиньком, виглядають чер-
воноколірними. Час, погодні умови та зне-
важливе ставлення декількох поколінь людей 
до колись величних будівель призводять до 
їх поступового руйнування. Яскравим при-
кладом стало нещодавне падіння однієї з 
веж палацу. Перебуваючи в прямому розу-
мінні «під відкритим небом», позбавлений 
даху, кам’яний матеріал фундаменту та стін 
будівель зазнає інтенсивного впливу фізико-
механічних, хімічних, біологічних та антро-
пологічних чинників. Дощові води змивають 
утворені в результаті руйнування поверхні 

мікрочастинки, забарвлюючи при цьому сті-
ни у червонувато-бурий колір.

Широке використання пісковиків як буді-
вельного матеріалу ми можемо спостерігати не 
лише на прикладі залишків палацу і костелу. 
Через колись повноводну річку Джурин зве-
дений міст, який в гарному стані зберігся до 
наших днів. На схилах урочища, біля кладови-
ща, видніються стіни каплички зі слідами руй-
нувань. Ламаним каменем червоного кольору, 
щільно підігнаним один до одного, вимощені 
дороги в с. Нирків, з нього ж викладені борти 
обабіч дороги та огорожі як церковного по-
двіря так і окремих дворів в селі, зведені гос-
подарські та житлові будівлі. Механогліфи на 
поверхні створююють хвилясті нерівності, які 
місцеві жителі використовують в якості праль-
ної дошки для прання білизни. 

Отже, червоноколірні девонські пісковики 
урочища Червоне - це найпотужніший елемент 
скелястої стінки унікального геоморфологіч-
ного утворення. Завдяки його речовинному 
складу, який визначає забарвлення породи, 
урочище отримало свою назву. А оскільки це 
ще й джерело будівельного матеріалу для міс-
цевого населення – у такий колір забарвлені 
споруди та дороги у навколишніх селах. Даний 
об’єкт може бути як самостійною геотурис-
тичною атракцію, так і складовою туристич-
них шляхів. Цінним він є для спеціалізованих 
геологічних екскурсій і навчальних практик.

________________

Іванина А. В. 1. Циклічній тип розрізу дністровської серії нижнього девону Поділля / А. В. Іванина, Л. В. Гаврилець, 
О. Г. Стохманська., І. В. Побережська // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2005. – Вип. 2. – С. 74 – 87.
Нарбутас В. А. 2. Красноцветная формация нижнего девона Прибалтики и Подолии / В. А. Нарбутас // Вильнюс. 
– Мокслас, 1984. – 126 с.
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Туризм розглядається як важливий фактор 
регіонального розвитку. Тернопільська область 
має значний туристично-рекреаційний потен-
ціал. Туристичну галузь Тернопільщини можна 
назвати яскраво диференційованою, оскільки 
жоден з видів туризму, що представлений в її 
межах, не може вважатись домінантним. Разом 
із цим виділено пріоритетні види, які історично 
сформувались і потребують подальшого комп-
лексного розвитку, це екологічний, релігійно-
паломницький, культурно-пізнавальний, при-
годницький, тематичний  та інші.

Екологічний туризм став одним з найбільш 
перспективних видів туризму в області через 
значну різноманітність туристичних уподо-
бань: пізнавальних, розважальних, оздоров-
чих.  Головні принципи екологічного туризму 
– свідома подорож природним середовищем.

Найбільш активно екологічний туризм на 
Тернопільщині розвивається у національних 
природних парках  „Дністровський каньйон» 
та „Кременецькі гори» і базується на мальов-
ничих краєвидах, унікальних ландшафтах, 
пам'ятках природи, рідкісних і таких, що зни-
кають, видах рослин і тварин, викопних решт-
ках доісторичних представників різних геоло-
гічних епох. 

У національному природному парку „Кре-
менецькі гори» діють екологічні стежки, 
еколого-туристичні маршрути. Пропонується 
чотири велосипедних маршрути загальною 
протяжністю більше 200 км. Ведуться роботи 
з організації подієвого туризму.

ТУриСТично-пІЗнавальний МаршрУТ «СКелІ, оповиТІ 
леГенДаМи» по нацІональноМУ прироДноМУ парКУ 

«КреМенецьКІ Гори»
Надія Федорук

Державний навчальний заклад «Почаївське вище професійне училище», 
Тернопільська область, e-mail:klionadin@ukr.net

TOURISM-COGNITIvE ROUTE NAMED «ROCkS IN LEGENDS» 
IN THE NATIONAL NATURAL PARk «kREMENETS’ MOUNTAINS»

Nadiia Fedoruk
State Educational Istitution «Pochaiv High Professional School», Ternopil region,

e-mail:klionadin@ukr.net
The given article described the tourism route along the Kremenets’ mountains which acquainted the tourists with 

historical moments, landscapes, natural varieties of «Small Volyn’ Switzerland» – the ancient Kremenets’.

Одним із найцікавіших є туристично-
пізнавальний маршрут «Скелі, оповиті леген-
дами». Він пролягає Кременецькими горами, 
які знаходяться в межах міста Кременець. 
Протяжність – 14 км. Складність розрахована 
на старшокласників та людей, які займаються 
пішим туризмом, оскільки даний маршрут є 
дещо важчої складності. 

Він розпочинається в с. Підлісці поблизу м. 
Кременець де знаходиться   зупинка №1 -  Бог-
данова каплиця. Дуже красива і надзвичайно 
цікава історично каплиця, що в селі Підлісці 
Кременецького району, стоїть на схилі невисо-
кої гори. Здавна носить вона назву Богданової. 
За легендою влітку 1651 року козаки Богдана 
Хмельницького освятили біля неї бойові зна-
мена і зброю перед кровопролитним боєм з по-
ляками під Берестечком. Після бою, на зворот-
ному шляху, вони поховали біля каплиці тяжко 
поранених товаришів. Про драматично-славну 
історію цього шматочка української землі досі 
нагадують старі козацькі могили, із плит яких 
час і природні стихії давно стерли написи...  

Попри них підіймаємося на найвищу точ-
ку Кременецьких гір – урочище Гниле озеро до 
зупинки №2  - Гора Драбаниха. Геодезична дуга 
Струве. Скелі Ю.Словацького Дуга Струве» 
(«Російсько-Скандинавська дуга») - це ланцюг 
старих тріангуляційних пунктів, що простягнув-
ся на 2820 км по території десяти європейських 
країн, і представляє собою унікальний пам'ятник 
науки і техніки. Мальовничі стрімкі скелі Сло-
вацького знаходяться серед лісу. Вони були улю-
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бленим місцем відомого польського поета, який 
народився і деякий час проживав у Кременці.

Мальовничим лісом спускаємося до зупин-
ки №3 - санна траса. Зимові види спорту на 
Кременеччині мають  давні традиції та потен-
ційні можливості. Свої витоки вони беруть з 
початку 30-их років минулого століття, коли в 
мальовничих околицях міста Кременець були 
побудовані перші трампліни, санна траса, 
прокладені лижні траси. На ній сьогодні про-
ходять пер шості, Кубки, Чемпіонати та Спор-
тивні ігри України, проводяться навчально-
тренувальні збори.  

Рухаючись вздовж об'їзної дороги і минаю-
чи ботанічний сад виходимо на зупинку №4  - 
Гору Воловиця. Ще одне місце для відвідування  
–  Лиса гора або Воловиця. Піднятися на неї, 
як і на Замкову, можна з центру Кременця і по-
дивитися на місто з іншого боку у прямому і 
переносному значенні. Подейкують, що саме 
на цій горі збиралися кременецькі відьми. 

Крутим схилом спускаємося до центру міс-
та  Кременець і піднімаємося  на невеличке 
плато, що розташоване на схилі гори Черча. 
Там знаходиться зупинка № 5 - Козацькі мо-
гили.  На ньому поховані козаки, які брали 
участь в облозі Кременецького замку під час 
Національно-визвольної війни 1648 року. 

Рис.1. Козацькі могили
Недалеко знаходиться зупинка №6 - Кре-

менецькі катакомби. Кременецькі катакомби 
- це колишні каменоломні. З них видобували 
камінь для надгробків на єврейський цвинтар, 
котрий знаходиться на схилі сусідньої гори. 
Катакомби одноярусні, приблизно 100 метрів 
ширини і 70 метрів довжини і знаходяться на 
схилі гори Сичівка з північної її сторони, май-
же під самою її вершиною. 

Поруч зупинка №7 - Джерело. Гідрологічна 
пам’ятка природи місцевого значення «Джере-
ло «Корито» – 0,25 га.  Джерело утворює стру-
мок, який впадає у потік Ірва. Поряд встанов-
лено хрест, лавку для відпочинку, побудовано 
дерев’яну капличку. Вода джерела чиста, про-
холодна, має добрі смакові якості. 

Пройшовши повз мальовничий яр перед 
нами постає зупинка №8 - Єврейський цвин-
тар. Кременецькому єврейському цвинтарю 
вже півтисячі років.  На даний момент стан 
пам'ятників незадовільний. Мацеви вражають 
уяву багатством декору, різноманітністю сим-
воліки і свідчать про мистецтво єврейських 
майстрів-каменярів.

Рис.2. Єврейський цвинтар
Найважче дістатися до зупинки  № 9  - Діво-

чі скелі. Стрімко підносяться в небо Кременця 
сірі громаддя Дівочих скель — одного з найці-
кавіших урочищ північно-східної окраїни міс-
та. Це — цінна ботаніко-геологічна та палеон-
тологічна пам’ятка природи. Висота їх близько 
400 м, схили поросли дубом, грабом, липою, 
кленом і сосною. Відшарування вапняків ви-
ступають у вигляді стрімких круч та карнизів.

Рис.3. Дівочі скелі
Навесні 1909 року, заворожена Кременцем 

мати геніальної Лесі Українки писала: «Це 
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один з найкращих кутків волинських. Високі 
гори, вкриті лісами, зеленими левадами. Вда-
лині город з тими стародавніми будинками, 

________________

Бессерівські природознавчі студії: зб. матеріалів Всеукр. наук.конф., 1-3 жовтня. 2014 р., м. Кременець/ за заг. 1. 
ред. А. М. Ломаковича, О.І. Дух. –Кременець: ВЦ КОГПІ. - 2014. – 162 с.
Національний природній парк «Кременецькі гори»: сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, ви-2. 
користання природничих комплексів та історико-культурних традицій [текст]:моногр. - [за ред. М.О.Штогрина, 
О.М.Байрак ]. – Київ:ТВО «ВТО Типографія від А до Я», 2017. – 292 с.

костьолами, церквами. Все те дає надзвичайно 
гарний краєвид. Хто раз бачив цей гарний ку-
ток – не забуде його ніколи».
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 Тернопільська область має потужний турис-
тичний потенціал. Тут існують всі можливос-
ті для розвитку паломницького, краєзнавчо-
пізнавального, подієвого (фестивального), 
активного (водно-, спелео-, велотуризму) та 
екотуризму. А розвиток геологічного туризму 
мав би очолити весь список: гори, печери, від-
слонення, рифи – це далеко не повний перелік 
геологічних атракцій Тернопільщини. 

Дана робота – одна зі спроб висвітлити гео-
логічне минуле Поділля та ознайомити туристів 
з різноманітними туристичними родзинками. 

Подорож розрахована на два дні і прохо-
дить за маршрутом Львів – Підкамінь – Великі 
Бережці – Кременець – Тернопіль – Вікно – 
Кринцилів – Львів (рис.1).

Перша зупинка – с. Підкамінь Львівської об-

«ТернопІлля – TERRA INCOGNITA»
еКСКУрСІйний МаршрУТ

Тетяна Єрмакова
Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя, e-mail:  tetermakova@gmail.com

« TERNOPILLyA - TERRA INCOGNITA»
EXCURSION ROUTE

Tetyana Yermakova
Technical College of Ivan Puliuj Ternopil National Technical University, Ternopil,    

 e-mail: tetermakova@gmail.com

This project is one of attempts to show the geological past of  Ternopil region. The excursion route runs along steep 
slopes of the Kremenets Mountains and introduces the picturesque view of Podilski Tovtry,  the folk name of which is 
Medobory (mountains with a lot of honey plants).

ласті. На південь від Підкаменя височить гор-
богірне пасмо Подільських Товтр, прозваних в 
народі Медоборами. Саме містечко розташо-
ване безпосередньо на стику цих височин.

Одним із свідків минулого є унікальна 
пам'ятка природи — скелястий велетень, роз-
ташований на високому узгір'ї на північно-
східній околиці селища, прозваний в народі 
«Каменем». Звичайно, що 16-ти метровий 
кам'яний останець своєю величчю завжди 
привертав до себе увагу. (рис 2)

Неподалік від села Великі Бережці розташо-
вана Божа Гора — гора-останець  Кременець-
ких гір. Висота її становить 366,8 м над рівнем 
моря. Поверхня гори плоска, схили круті. Від-
ділена від Кременецької гряди долиною річки 
Іква. Під вершиною — джерело; здавна біля 

Рис.1. Схема маршруту

Рис. 2. Графічна 
реконструкція монастира 
в Підкамені за Рожко М.Ф.
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нього була капличка, нині споруджено церкву.
Кременецькі гори  — північно-східна час-

тина Гологоро-Кременецького кряжа Поділь-
ської височини. Простягаються з південного 
заходу на північний схід між долинами річок 
Ікви і Кутянки та Вілії на 65 км, ширина 12—20 
км. Кременецькі гори представлені в рельєфі 
плосковершинними пасмами, плато й остан-
цями; сильно розчленовані долинами річок, 
балками і ярами. Середня висота становить 
350–400 м [1].

Історія Кременецьких катакомб-каменоло-
мень сягає півтисячі років, відколи місто отри-
мало Магдебурзьке право. Вважається, що з  
каменю, добутого на горі Сичівка, збудовані усі 
культові та релігійні споруди Кременця.

Далі нас чекають Подільські Товтри. Виді-
ляють три відокремлені, але генетично єди-
ні ділянки: 1) Подільські Товтри; 2) Прут-
Дністровські Товтри; 3) Мурафські Товтри

Подільські Товтри (Медобори) простяга-
ються від смт Підкаменя Львівської області до 
Кам'янця-Подільського майже на 200 км. Пе-
ресічна ширина від 5 до 12 км, абсолютна ви-
сота до 440 м. Найвищою є центральна частина 
— плосковершинне головне пасмо, що склада-

ється з видовжених кряжів з похилими схила-
ми, подекуди у вигляді скелястих урвищ. Бічні 
пасма — кряжі заввишки 20—25 м, атолопо-
дібні групи (Нігинські, Вербецькі, Гуменецькі 
— Кармалюкова гора), атоли (на околицях сіл 
Біла, Чорна, Смотрич Хмельницької області).

Прут-Дністровські Товтри є продовжен-
ням Подільських, простягаються вони на 25 
км на межиріччі Пруту і Дністра (далі — в 
межах Молдови). У рельєфі виражені слабо 
(переважно як окремі горби заввишки 10—18 
м). Пересічна ширина 3—5 км, абсолютна ви-
сота до 320 м. (рис.4)

Мурафські Товтри простягаються більше 
ніж на 140 км від верхів'я р. Рів через басейн Му-
рафи до гирла Кам'янки (басейн Дністра) у Ві-
нницькій області. Пересічна ширина 8—16 км, 
абсолютна висота до 340 м. Виражені окремими 
горбами, що підносяться над навколишньою 
місцевістю на 20—25 м, у долинах річок Мурафи, 
Мурашки — «стінки» 60—70 м заввишки [2].

Аналогів у світі немає, проте подібні за дея-
кими геологічними структурами скелясті пас-
ма є у Великій Британії та США.

Ще одним унікальним об’єктом на нашому 
шляху є карстові озерця – вікнини. Вони схо-

Рис. 3. Кременецькі катакомби
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Еколого-географічний аналіз і оцінювання території:теорія та практика. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1. 
2006. – 256 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B2. 8
http://www.medobory-reserve.te.ua/activity/ekologo-osvitnya/Do_pushch3. i 

жі на вікна, в яких відзеркалюється небо. За-
вдяки ним й отримало назву поселення Вікно 
(рис. 5).

І на завершення подорожі – прогулянка 
екологічною стежкою заповідника Медобо-
ри «До пущі Відлюдника». Її довжина 5,6 км, 
прокладена в лісовому масиві Краснянського 
лісництва в околицях мальовничого села  Кру-
тилів (неподалік містечка Сатанів), де до сьо-
годнішнього дня зберігся один з давніх видів 
діяльності – випалювання вапна в примітив-
них печах (вапнярках). Тут знаходять сліди 
кам’яного, залізного та пізніших періодів існу-
вання людства. Першим цікавим об’єктом на 
цьому маршруті є печера «Перлина». Загаль-
на глибина печери 26 м, довжина ходів понад 
240 м. Складається вона з двох послідовних 
колодязів із бічними відгалуженнями, при-
крашених натічними формами, що застигли 
кам’яними водоспадами. В одному їз важко-
доступних куточків печери є маленькі вапня-

кові ванночки, де раніше зустрічалися рідкісні 
утворення – ооліти, або «печерні перлини», на 
честь яких і було названо печеру. Це кальцито-
ві «горошини» 5-15 мм в діаметрі. [3]

Широка стежка від «Перлини» за двісті ме-
трів приводить нас до печери Відлюдника. Уро-
чище – печеру разом із навколишнім лісом, - 
називають пущею Відлюдника. Печера склада-
ється з двох невеликих кімнат площею близько 
25 кв. м. В одній – капличка, а з неї вузенький 
перехід веде до келії з кам’яним ліжком і улам-
ками рельєфної кам’яної різьби. (рис. 6)

Запропонований маршрут розрахований на 
різні вікові категорії. При його розробці вра-
ховано зміну фізичного та психологічного на-
вантаження на учасників. Складніші ділянки 
маршруту чергуються з легшими. Для зміни 
візуального ряду, окрім геологічних об’єктів, 
підібрано цікаві історико-архітектурні та при-
родничі надбання Львівської, Тернопільської 
та Хмельницької областей.

Рис. 4. Подідьські Товтри. Гори Медобори

Рис. 5. Карстові джерела – «вікнини» Рис. 6. Пуща відлюдника
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Подільські Товтри в межах Тернопільської 
області володіють значним рекреаційно-
туристичним потенціалом, переважно для по-
треб пізнавального та спортивного туризму. 
Найбільша різноманітність і найкраще терито-
ріальне поєднання туристично-рекреаційних 
ресурсів характерне для Збаразької та Гуся-
тинської зон. Рекреаційно-туристичне приро-
докористування в ПЗ «Медобори» вивчалося 
К. Москалюк. У заповіднику функціонує три 
екологічні стежки: «На гору Бохіт»; «На гору 
Гостра»; «До пущі відлюдника».

Збаразька зона володіє прекрасним поєд-
нанням історико-культурних та природних ре-
сурсів. На сучасному етапі використовуються 
переважно перші, що зумовлено особливістю 
інфраструктури. Проте не менш цікавими є 
природні об’єкти цієї території. Це г. Довбуше-
ва з невеликою печерою, г. Бабина, г. Лань з за-
кинутим кар’єром. І. Каплун та І. Чеболда (2008 
р.) справедливо вважають перспективною для 
розвитку рекреації і туризму ділянку товтр між 
сс. Дубівці – Доброводи – Зарубинці – Оприлів-
ці. Тут розташовані найвищі вершини пасма, з 
яких відкриваються чудові краєвиди. Цікавими 
для туристів може бути кар’єр пиляного каме-
ню в Доброводах та маленькі карстові озерця 
в околицях с. Дубівці. На даний час ці об’єкти 
використовуються мало й переважно стихійно. 
Скалатська зона придатна здебільшого для пі-
шохідного чи велосипедного туризму, або ж для 
геологічних екскурсій в кар’єри. 

МоЖливоСТІ роЗвиТКУ ГеоТУриЗМУ в поДІльСьКих ТовТрах 
на ТернопІллІ
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Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 
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DEvELOPMENT POSSIBILITIES FOR GEOTOURISM 
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Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil,

e-mail:  gavrishok_b@ukr.net, syvyyjm@ukr.net
The article outlines the possibilities of development of geotourism in Podilsky Tovtry on the segment between Zbarazh 

and the valley of the river Zbruch.The main geological and geomorphological objects are listed, which can be interesting 
for tourists and excursionists. The tourist route is proposed and briefly described, which allows to see the most attractive, 
and still little-known to the general public area of the Tovtorovyi Ridge.

Для ознайомлення з природними та гос-
подарськими об’єктами у Товтрах можна ви-
брати різні маршрути, залежно від побажань 
туристів. З огляду на зростаючу популярність 
геоекологічних маршрутів та теоретично об-
ґрунтовані у літературі [2] перспективи ство-
рення геопарку «Подільські Товтри» пропону-
ємо маршрут, який можна рекомендувати для 
різних категорій туристів (рекреантів, учнів, 
науковців). 

Пропонований маршрут: с. Городниця (ді-
ючий кар’єр, степові ділянки та відслонення) – 
г. Гостра Могила – с. Остап’є (закинутий кар’єр) 
(Підволочиський район) – с. Вікно (озера-
вікнини; Франкові скелі; «Старий кар’єр») 
– с. Паївка – с. Зелене (бокові товтри, руїни 
кам’яного мосту) – с. Саджівка (уступ головно-
го пасма, бокові товтри) – колишній військовий 
полігон «Сатанів»– с. Кренцилів (Густинський 
район). Загальна протяжність – 40 км.

Від вихідної точки (центр с. Городниця) 
рухаємось асфальтовою дорогою в сторону с. 
Іванівка до краю лісу (можна рейсовим авто-
бусом). Ліворуч від дороги розміщений старий 
сад із занедбаною пасікою. При відповідному 
впорядкуванні цих об’єктів, вони можуть бути 
цікаві для окремих категорій відвідувачів. 

Від шляху на с. Іванівку перед лісом право-
руч відходить кам’яна дорога, що веде до дію-
чого кар’єру на Городницькому родовищі вап-
няків. Звертаємо на неї і рухаємось у південно-
східному напрямку. Через 300 м повертаємо на 
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польову дорогу, щоб обійти стороною кар’єр. 
З цілинних ділянок головного пасма відкрива-
ється гарний вид на цей об’єкт. Відвідування 
кар’єру недоцільне з точки зору техніки безпе-
ки. На схід та південний схід від нього бачимо 
химерне поєднання природних степових  ді-
лянок з цінною наскельно-степовою рослин-
ністю та агроугідь. На степових ділянках Го-
родницьких товтр представлені угруповання 
сону великого (Pulsatila grandis), сону широко-
листого (Pulsatilla latifolia), відкасника осото-
видного (Carlina cirsioides), півників угорських 
(Iris hungarica) тощо. На них також помітний 
самосів сосни, що є результатом бездумного 
висадження цієї породи в прилеглих лісових 
масивах [1].

На маршруті можна спостерігати добре 
виражений обривистий південно-західний 
макросхил головного пасма з відслоненнями 
вапняків. Висота скель сягає 10 – 15 м. Підні-
маємось на г. Гостра Могила, що є ботанічним 
заказником місцевого значення. На її схилі 
також розміщений хрест в пам'ять про одно-
йменне село, знищене загонами НКВС після 
Другої світової війни. При проходженні марш-
руту важливо, щоб туристи та екскурсанти не 
сходили з втоптаних стежок і не зривали рос-
лин.

Спустившись з гори, рухаємось на південь 
ґрунтовою дорогою вздовж лісу. Через 1,8 км 
повертаємо на захід (до с. Остап’є). Східною 
околицею села доходимо до г. Дзюрава скеля 
з закинутим кар’єром, що використовується 
як стихійне сміттєзвалище. Згаданий об’єкт є 
прикладом нераціонального природокорис-
тування. Разом з тим, на ньому можна спосте-
рігати штучне відслонення сарматських вап-
няків та при бажанні відібрати зразки порід 
і палеонтологічних решток. Для цих же цілей 
можна відвідати кар’єр на г. Вавренчиха. Він 
дещо менший і вапняки на відслоненні більш 
звітрілі.

Рухаючись дорогою Остап’є – Вікно, відвід-
уємо гідрологічну пам’ятку природи місцевого 
значення «Вікнини», що розташована на схід-
ній околиці села поряд з меліоративною кана-
вою. До сьогодні тут збереглося два карстові 
озерця Синє і Безодня. Діаметр їх плес сягає 9 
м, а глибина – 4 м. Вода в озерах прозора, крізь 

неї проглядається дно. Одне з озерець впо-
рядковане і використовується для освячення 
води, інше – в природному стані. До меліорації 
ця територія була заболоченою і озерець було 
більше (п’ять).

Далі, від озерець одною з польових доріг 
(азимут 50о) виходимо до уступу головного 
пасма в районі г. Назарова. При цьому прохо-
димо поблизу бокової товтри г. Гостра. Остан-
ня є місцем зростання рідкісних степових та 
наскельно-степових видів рослин і входить до 
складу ПЗ «Медобори». На її території прокла-
дено еколого-пізнавальну стежку «На гору Го-
стра», яка добре описана в працях працівників 
заповідника. На г. Гострій зростають популяції 
ясенцю білого (Dictamnus albus L.), змієголов-
ника австрійського (Dracocephalum austriacum 
L.), ковили пірчастої (Stipa pennata L.) і воло-
систої (Stipa capillata L.), шиверекії подільської 
(Schiwereckia podolica), шавлії кременецької 
(Salvia cremenecensis) тощо. Можливість і до-
цільність її відвідання залежить від категорії 
туристів (екскурсантів). При проходженні 
стежки адміністрація заповідника надає пріо-
ритет науковцям і студентам.

Від г. Назарова рухаємось вздовж головного 
пасма на південний схід. По дорозі відвідуємо 
геосайт «Скелі Івана Франка», де туристам роз-
казують про діяльність Каменяра на цих тере-
нах. Далі доцільно відвідати «Старий кар’єр». 
Неподалік від нього у привершинній частині 
схилу, що використовується як пасовище, є 
пересихаюче джерело і відносно рівний май-
данчик. За необхідності тут можна розбивати 
табір, проте лише в ті сезони, коли є вода.

Вийшовши на асфальтовану дорогу Вікно-
Красне, поряд з інформаційним щитом ПЗ 
«Медобори» знаходимо поворот на с. Паївку. 
Рухаємось кам’яною дорогою, ліворуч від якої 
простягається старий сад. На околиці села в 
сонячну погоду відкривається гарний краєвид 
на безлісий товтровий схил. Продовжуємо рух 
дорогою в с. Зелене. В ньому переходимо міст 
через потічок, повертаємо ліворуч і виходимо 
на залишки дороги, що колись була кам’яною і 
вела у с. Красне. Зразу ж за селом бачимо ма-
льовничу бокову товтру з кам’янистими роз-
сипами на схилах і вершині. Рухаючись вздовж 
потічка, можна продемонструвати в мініатюрі 
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практично всі елементи річкових долин різ-
них типів. Через 2 км входимо у міжтовтрову 
улоговину. Тут можемо спостерігати вкриті 
садженим лісом товтрові горби та залишки 
кам’яного австрійського мосту через потік. Є 
вирівняні, захищені ділянки, де можна розби-
ти табір.

Рухаючись по схилу г. Волова вздовж лісу, 
виходимо на дорогу Красне – Товсте, зверта-
ємо з неї і заходимо в с. Саджівка, де можна 
спостерігати окремі приклади вдалого поєд-
нання забудови з рельєфом території. В око-
лицях села можна продемонструвати як уступ 
головного товтрового пасма, так і передусту-
пові останцеві горби, на одному з яких є заки-
нутий кар’єр. Вийшовши із села, рухаємось на 
південь до краю лісу. Праворуч минаємо не-
величкий ставок. Біля лісу побачимо великий 
дерев’яний хрест. Йдемо вздовж лісу ґрунто-
вою дорогою близько 1 км на південний схід. 
Далі, входимо в ліс і рухаємось залишками ко-
лишньої дороги Товсте – Калагарівка, яка пе-
ретинає головне пасмо Товтр. Орієнтовно че-
рез 1,5 км побачимо алею старих каштанів. За 
кілька метрів перед нею потрібно повернути 
на південь і рухатись просікою близько 700 м. 
Так вийдемо на відкриту місцевість з високою 
травою, поодинокими деревами берези пови-
слої (Betula pendula), верби попелястої (Salix 

cinerea) та глибокими вибоїнами – територію 
колишнього авіаційного полігону «Сатанів». 
Не сходячи з дороги, рухаємось по периме-
тру території близько 500 м на схід, а потім 
700 м на південь і виходимо на лісову дорогу, 
що веде у с. Крутилів, де до нашого часу збе-
реглося давнє ремесло – випалювання вапна 
у примітивних печах (вапнярках). Домовив-
шись із місцевим населенням, туристам (екс-
курсантам) можна продемонструвати таку піч. 
Це село є також початковою точкою еколого-
пізнавальної стежки «До Пущі відлюдника». У 
с. Крутилові при бажанні можна розбити табір 
на заплаві р. Збруч. Звідси потрібно пройти на 
територію санаторію «Подільські Товтри», а 
далі – рейсовим автобусом у м. Сатанів.

При бажанні можна з полігону повернутись 
по просіці назад на дорогу і вийти в с. Калага-
рівка. Проведення туристичних груп по марш-
руту передбачає попереднє узгодження з ад-
міністрацією ПЗ «Медобори». Окрім згаданих 
об’єктів, маршрут насичений різноманітними 
краєвидами, що суттєво підвищує його есте-
тичну привабливість. При його проходженні 
відвідувачі можуть ознайомитись з більшістю 
видів господарської діяльності в регіоні, пе-
редовсім з гірничодобувною галуззю, зібрати 
колекції гірських порід та палеонтологічних 
решток.

________________
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вич Гавришок, Мирослав Якович Сивий. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 260 с.
Зінько Ю. В. 2. Передумови створення геопарку «Українські Товтри» / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Охорона і ме-
неджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Гримай-
лів, 21 – 23 травня 2008 р.). – Гримайлів-Тернопіль: Джура, 2008. – С. 94–99.
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Травертинові скелі Середнього Подністров’я 
та пов’язані з ними печерно-культові комплекси 
неодноразово потрапляли в поле зору дослід-
ників як об’єкти релігійного туризму та палом-
ництва [8, 10], рідше - як об’єкти геотуризму [8, 
9]. У цій роботі ми розширили перелік об’єктів, 
долучивши до них споруди, де травертини є бу-
дівельним чи оздоблювальним матеріалом.

Утворення травертинів досліджуваної те-
риторії відбувається шляхом просочування 
атмосферних опадів через вапняки верхнього 
тортону і середнього сармату, розчиняючи їх і 
при цьому збагачуючись вуглекислим кальці-
єм у вигляді бікарбонату кальцію. Далі, руха-
ючись по поверхні водотривких шарів, якими 
виступають девонські аргіліти і силурійські 
алевроліти, вони виходять на поверхню у ви-
гляді джерел на схилах балок, річкових долин. 
При тому вони частково випаровуються, про-
гріваються, втрачають частину вуглекислого 
газу завдяки перемішуванню й розпорошенню. 
Внаслідок цього водний розчин стає перена-
сиченим, і осаджується карбонат кальцію. Для 
утворених порід характерна зерниста, щільна, 
інкрустаційна структура [9]. Травертини час-
то містять відбитки рослин, а іноді раковини 
наземних або прісноводних, що знижує його 
стійкісні характеристики але збагачує декора-
тивні. Наявність каверн, а також шаруватість, 
властиві травертину, створює на поверхні об-
робленого каменю малюнки, що підкреслюють 
його фактуру і колір. 

ТраверТини У СаКральних СпорУДах СереДньоГо 
поДнІСТров’я

Уляна Борняк, Наталя Білик, Тетяна  Коліба
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: u.bornyak@ukr.net

TRAvERTINE IN THE SACRED BUILDINGS 
OF THE MIDDLE DNIESTER REGION

Ulyana Bornyak, Nataliіа Bilyk, Tetiana Koliba
Ivan Franko National University of Lviv, e-mail: u.bornyak@ukr.net

The issue of the use of travertine in the sacred buildings of the Middle Dniester region has been investigated. Based 
on the research carried out, two main areas are identified: the use of natural and man-made caves in travertine rocks as 
temples, monasteries or places of solitude of monks and the use of blocks or hewn blocks of travertine for the construction 
of temples. An assumption is made about the probability of using travertine for facing and finishing the exterior and 
interior of the buildings.

Найбільші травертинові утворення відомі 
в нижній частині басейну р. Стрипи в Бучаць-
кому районі; у каньйоні Дністра між гирлами 
Коропця та Серету, в басейні р. Нічлави (Бор-
щівський район). В Хмельницькій області - в 
долинах річок Ушиця, Студениця та Данилівка 
[9]. У Буковинському правобережжі вони опи-
сані на північній окраїні с. Хрещатик (у стрім-
кому схилі долини Дністра), у правому березі 
долини р. Млинки на західній околиці с. Раш-
ків Хотинського району, на понижених ділян-
ках меандр Дністра у Кельменецькому районі, 
у Заставнівському районі на південній околиці 
с. Василі [2]. 

Висока пористість породи, достатня моро-
зостійкість, легкість в обробці та естетична 
привабливість цього природного каменю зу-
мовили широке застосування його у будівни-
цтві в якості будівельного та оздоблювального 
матеріалу [1]. Зокрема, травертини широко 
використовуються в будівництві храмів, зве-
дених в різні історичні періоди. Використання 
травертинів в сакральних спорудах відбува-
лося у трьох напрямках: використання при-
родних та рукотворних печер у травертинових 
скелях в якості храмів, монастирів чи місць 
усамітнення монахів; використання траверти-
нових брил чи тесаних блоків для будівництва 
храмів; використання плит з травертину для 
оздоблення. 

Використання людиною печер регіону про-
стежується з часу верхнього палеоліту до сьо-
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годні. Найбільшу частку складають культові 
християнські підземні об’єкти доби середньо-
віччя та нового часу [3,6,10]. Вивчаючи їх ми 
можемо прослідкувати процеси хронології їх 
використання і функціонального призначення. 
Окремо слід відмітити антропогенне доопра-
цювання у цих природних утвореннях – це ха-
рактерні стилістичні архітектурно-будівельні 
риси для зручності перебування і проживання 
в печері на певний термін [1]. Яскравим прикла-
дом таких об’єктів є печерний християнський 
храм у селі Стінка Бучацького району вируба-
ний в одній із травертинових скель, у нижній 
частині крутого лівого схилу Дністра. Це при-
родна печера, яка, очевидно, ще в язичниць-
кий час після нескладної обробки була присто-
сована для святилища, пізніше перетвореного 
в християнський храм. До недавнього часу на 
стінах грота було видно висічені в камені зна-
ки різних символік. У гроті є також комплекси 
знаків, які можуть бути текстом невизначеної 
наразі писемності. Всі елементи спотворені 
часом, а пізніше також сучасними написами 
[6]. А от в селі Улашківці Чортківського райо-
ну з травертиновою скелею пов'язаний цілий 
комплекс культових споруд. Важливо зазна-
чити, що тут існувало язичницьке святилище, 
адже для тогочасної доби такі місця, що мали 
сакральний і містичний характер розташову-
валися у важкодоступних місцях. Тому пред-
течею та першопочатком християнського мо-
настирського чернечого життя, що впродовж 
кількох століть розвивалося і формувалося 
у с. Улашківцях, є невеликий травертиновий 
грот. Його функціональне призначення – скит, 
тобто житло монаха, що вибране окремо для 
самітницької сподвижницької практики, коли 
монах приймав додаткові обітниці. В гроті 
присутні характерні архітектурно-будівельні 
риси облаштування для зручного перебування 
і проживання в ньому [1]. Часто спостеріга-
ється поєднання печер та побудованих пізні-
ше храмів. Зокрема, культовий комплекс в с. 
Рукомиш виник навколо печерного храму Гро-
бу Господнього. Основою для храму стала при-
родна печера в травертиновій скелі, яка була 
додатково розширена. Поруч з храмом є кілька 
менших гротів-келій, вирубаних у скелі вручну 
[8, 10]. Цікавим об’єктом є також монастир у с. 

Маліївці Дунаєвецького району Хмельницької 
області. Тут у скелі знаходився печерний храм 
Різдва Іоанна Хрестителя. Печера вирубана у 
скелі, однак виявлені всередині природні ніші 
та тріщини свідчать про існування природних 
передумов для вирубки. Поряд з ним було зве-
дено спочатку дерев’яні, а потім і кам’яні спо-
руди монастиря [5]. 

Спеціальних досліджень використання тра-
вертинів як будівельного матеріалу при зведен-
ні культових чи будь-яких інших споруд в літе-
ратурі не знайдено. Найдавнішим об’єктом, в 
якому знайдено травертинові блоки, є Успен-
ський собор в с. Крилос Івано-Франківської 
обл. [7]. При розкритті руїн кафедрального 
Успенського собору княжого Галича, зведеного 
у середині ХІІ ст. дослідниками було знайдено 
декілька блоків з травертину, на яких збере-
глися залишки фрескового малювання. Аналіз 
результатів досліджень усіх відібраних проб з 
пористих блоків дав змогу простежити голо-
вні засади технологічних та технічних при-
йомів малярства. Під малярство по-свіжому 
тиньк наносили не безпосередньо на камінь, 
а на попередньо покладений шар підготовчо-
го тиньку, на який майстер наносив лінійний 
композиційний рисунок червоною вохрою. 
Тоді по сирому протягом дня писали фреску 
пігментами основних тонів, затертими на воді, 
а світліші частини – тими ж пігментами з до-
даним пісним гашеним вапном, якому відво-
дили роль білил [4]. Очевидно, такі техноло-
гічні прийоми були використані через значну 
пористість кам’яного матеріалу. Травертинові 
блоки можна спостерігати і у склепінні та вну-
трішніх колонах закинутого костелу ХVІІ ст. 
в урочищі Червоному, поблизу с. Нирків Тер-
нопільської обл. Тесані блоки з травертину у 
склепінні щільно підігнані один до одного. 
Тривалі деструкційні процеси та відсутність 
спеціальних досліджень роблять неможливим 
на даному етапі встановлення наявності фрес-
кового малювання на них.

Використання травертину для внутрішньо-
го та зовнішнього оздоблення є можливим за-
вдяки поєднання візуальної привабливості та 
високих експлуатаційних характеристик. Сфе-
ри його застосування: облицювання екстер'єру 
будівель (фасади, цоколі, зовнішні сходи); об-
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лицювання інтер'єру будівель (стіни, підлоги, 
дверні прорізи); профільні вироби з траверти-
ну для облицювання архітектурних елементів 
(сходів, карнизів, колон, порталів). Не зважа-
ючи на широке застосування травертинів для 
оздоблення у сакральних спорудах світу, на 
досліджуваній території нами таких об’єктів 
виявлено не було. Цей факт не означає їх від-

сутності, а лише дає поштовх до більш деталь-
них пошукових заходів.

Структурно-текстурні особливості тра-
вертинів, властивості та місця розташування 
визначили напрямки їх використання як буді-
вельного матеріалу. Це є важливим аспектом, 
який необхідно висвітлювати в геотуристич-
ній практиці на перелічених вище об’єктах. 
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Село Хрінники – важливий осередок ту-
ризму не лише Демидівського району, а й 
Рівненщини загалом. Це пояснюється його 
привабливим географічним розташуванням 
(зокрема, на берегах річки Стир) і різнома-
нітністю туристичних ресурсів, які представ-
лені тут такими головними компонентами: 
природні, історико-культурні та соціально-
економічні.

До природних туристичних ресурсів на-
лежать природно-географічні (кліматичні, 
водні, геологічні, ґрунтові, фіто-лікувальні, 
фауністичні та ін.) та природно-антропогенні 
(національні природні парки, заповідники, 
пам’ятки природи та ін.) компоненти, які во-
лодіють комфортними умовами і можуть бути 
використані для туристичної діяльності.

Головними природно-географічними ту-
ристичними ресурсами села Хрінники є спри-
ятливий помірно-континентальний клімат; 
річка Стир, на якій знаходиться найбільше в 
Рівненській та Волинській областях Хрінниць-
ке водосховище, сприятливе для відпочинку 
та риболовлі; лікувальні торфові грязі, дже-
рела та ін. До природно-антропогенних ту-
ристичних ресурсів села відносимо Пам’ятку 
природи місцевого значення «Дуб-велетень», 
Урочище «Хрінники», Урочище «Рейзя».

Дуб-велетень в Урочищі «Хрінники» має 
вік приблизно 560 років, висоту – більше 30 м, 
діаметр – близько двох метрів. Його оточують 
дубово-грабові ліси. Біля цього дуба, за пере-
казами, відпочивав та радився зі своїми воїна-
ми Богдан Хмельницький, ідучи на Берестець-
ку битву [1].

ТУриСТичнІ реСУрСи Села хрІнниКи на рІвненщинІ
Мар’яна Сеньків

Національний університет «Львівська політехніка», 
е-mail: Mariana.I.Senkiv@lpnu.ua

TOURIST RESOURCES OF kHRINNyky vILLAGE 
IN RIvNE OBLAST

Mariana Senkiv 
Lviv Polytechnic National University, е-mail: Mariana.I.Senkiv@lpnu.ua

The main components of tourist resources of Khrinnyky village in Rivne Oblast are identified. Natural, historical and 
cultural, social and economic tourist resources of Khrinnyky village are analyzed. The tourist routes that pass through 
Khrinnyky village are described. The ways of effective use of tourist resources of Khrinnyky village are suggested.

Урочище «Хрінники» створене для збере-
ження колоній сірих чапель, які тут мають 
гнізда на дубах-велетнях. Така їхня багато-
чисельна колонія є єдиною в Україні. Висота 
дубів – 25-27 м, вік – близько 200 років. Це 
ділянка старого дубово-грабового лісу, де 
перший розріджений ярус утворює дуб зви-
чайний, а другий, більш густий ярус утворює 
граб з невеликою домішкою клена гостролис-
того [1].

Урочище «Рейзя» має неабияку популяр-
ність серед туристів, оскільки «обросло» най-
різноманітнішими легендами про молоду єв-
рейку, ім’ям якої названо це місце, й про укра-
їнських дівчат-полонянок, яких вели в ясир та-
тари і які знайшли тут свою смерть. В урочищі 
є джерело цілющої води [1].

Історико-культурні туристичні ресурси – 
це сукупність пам’яток матеріальної та духо-
вної культури, які створені в процесі історич-
ного розвитку суспільства на певній території, 
мають пізнавальну цінність і можуть бути 
використані для туристичної діяльності. Такі 
об’єкти приваблюють туристів незалежно від 
сезону.

Серед історико-культурних туристичних 
ресурсів села Хрінники виділяються пам’ятка 
історії (Пам’ятник воїнам-односельчанам), 
пам’ятки архітектури (сакральні споруди: 
Церква Святого Михаїла Архистратига, Ка-
плиця Івана Хрестителя; Будинок культури), 
пам’ятки археології (поблизу Хрінник впро-
довж багатьох років вчені проводять археоло-
гічні дослідження, адже віднайшли тут стоян-
ку східно-германських племен готів).
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На лівому березі р. Стир (Хрінницьке водо-
сховище) в урочищі «Шанків Яр» археологи 
відкопали тризуб, якому 2700 років. Загалом, 
урочище видало чимало предметів, вік яких 
сягає від однієї до чотирьох тисяч років. Серед 
них – амфора із зображенням рала, яку дату-
ють ІV тис. до н.е. Інша сенсаційна знахідка – 
фігурка божка Сарапіса, придуманого греками 
з метою зближення з єгиптянами приблизно у 
ІІІ-ІІ ст. до н.е. Третім унікальним предметом 
став тризуб, а точніше, рибальський гарпун у 
формі тризуба, складений із трьох оброблених 
остів. Час виготовлення такого інструменту – 
приблизно VII ст. до н.е., і цей тризубний еле-
мент можна вважати чи не найдавнішим, який 
передував українському національному сим-
волові. Знахідка пролила чимало світла і на 
древній побут краю. З’ясувалося, що рибаль-
ське знаряддя поряд з тризубим захватом ви-
користовували у племені неврів. І це знаряддя, 
по суті, стало черговим доказом існування не-
врів, які, за описами давньогрецького історика 
Геродота, були сучасниками скіфів [2].

До туристичних ресурсів належать також 
соціально-економічні передумови, у тому числі 
стан розвитку матеріально-технічної бази са-
мого туризму (об’єктів розміщення – турбаз, 
готелів, мотелів, кемпінгів, баз відпочинку, 
пансіонатів, санаторіїв та ін.) й інфраструк-
турних галузей, а саме – шляхи сполучення, 
транспорт і дорожнє господарство, торгівлю, 
громадське харчування, побутове обслугову-
вання, сучасні інформаційні та рекламні служ-
би, туристичні фірми, навчальні заклади, під-
приємства з виробництва товарів туристично-
го сервісу тощо.

У Хрінниках знаходиться чимало закла-
дів розміщення туристів, зокрема санаторій 
«Хрінники», база відпочинку «Маяк», оздоров-
чий комплекс «Чайка», спортивно-оздоровчий 
табір «Олімпієць», щонайменше сім приват-
них садиб з надання послуг зеленого сільсько-
го туризму, зокрема, таких: риболовля, вело-
сипедні та інші прогулянки, збирання грибів, 
ягід, приготування їжі для гостей (з власноруч 
вирощених продуктів), прокат спортивного 
та рибацького обладнання, ознайомлення з 
місцевими традиціями та культурою, участь 
у сільськогосподарських роботах, зокрема, на 

пасіці, косовиці, організація розваг (катання 
на бричці, човні). Також у селі є два заклади з 
ремонту та виготовлення меблів [1].

Найбільш популярний серед відпочиваю-
чих санаторій «Хрінники» розташований на 
березі Хрінницького водосховища у сосно-
вому лісі. Алеї санаторію виводять на берег, 
де обладнано пляж. Найголовніше в санаторії 
– це унікальний вид медичних послуг – грязе-
лікування. Грязі Демидівського краю за сво-
єю лікувальною та оздоровчою дією не мають 
аналогів в Україні. Поклади складаються зі 
слабкосульфідного прісноводного високозоль-
ного торфу із вкрапленням у ньому різновидів 
геоботанічного складу: осокового, очеретово-
осокового та дерево-осокового [1]. На жаль, 
можливості санаторію щодо забезпечення усіх 
бажаючих місцями відпочинку обмежені.

Цікавим об’єктом для туристів може бути 
унікальна споруда Хрінницької ГЕС. Спору-
джена вона у 1958 році, у 70-х роках минулого 
століття була зупинена. Відновила свою робо-
ту уже у 2002 році й відтоді забезпечує елек-
троенергією увесь Демидівський район. Було б 
доцільно організовувати екскурсії на ГЕС для 
усіх зацікавлених.

Село Хрінники знаходиться на відстані 
86 км від Рівного, а відстань до Луцька є зна-
чно меншою – 40 км. Час поїздки автомобі-
лем з Хрінник до Рівного становить приблиз-
но 1 год. 30 хв. автодорогами Т1806 і М06, до 
Луцька – 50 хв. автодорогою Т0303. У випадку 
поїздки автобусом з Рівного спочатку варто 
доїхати до Демидівки; звідти до Хрінників 7 км 
і маршрутки їздять частіше; тривалість такої 
поїздки – майже дві з половиною години [3].

У Хрінниках часто відбуваються різнома-
нітні фестивалі. Зокрема, з 2006 р. тут про-
ходить обласний дитячий фестиваль патріо-
тичної пісні «Наша слава козацькая не вмре, 
не загине!», який тепер має статус регіональ-
ного. В рамках фестивалю для дітей органі-
зовуються екскурсії в Державний історико-
меморіальний заповідник «Поле Берестецької 
битви» та Державний історико-культурний 
заповідник м. Дубно. Крім того, програма фес-
тивалю включає відпочинок дітей у санаторії 
«Хрінники» з проживанням, харчуванням та 
конкурсно-розважальними заходами.



141

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

________________

Демидівщина туристична [Електронний ресурс] // Відділ культури та туризму Демидівської РДА. – Режим до-1. 
ступу: http://kultura-dem.at.ua.
Козак Д. Н. 2. Хрінники (Шанків Яр) – пам’ятка давньої історії Волині: дослідження 2010-2014 рр. – К.: ІА НАН 
України, 2016. – 115 с.
Як доїхати до Хрінників з Рівного [Електронний ресурс] // Газета «ОГО». – Режим доступу: 3. http://ogo.ua/articles/
view/2015-08-12/65954.html.

Щороку поблизу Хрінницького водосхови-
ща відбувається «Aqua Dj Parade» – традицій-
ний мега-фестиваль електронної культури та 
діджейського мистецтва в Хрінниках. Також 
відбувається міжнародний фестиваль «Jeep 
Fest» – змагання джиперів, позашляховиків, 
квадроциклів на проходимість. У фестивалі 
беруть участь професійні та аматорські коман-
ди з різних регіонів України та близького зару-
біжжя, для них готується спеціальна траса по 
бездоріжжю, яку не всі учасники можуть по-
долати [1]. Варто зауважити, що масове скуп-
чення людей у місцях проведення фестивалів 
часто супроводжується сміттєвим забруднен-
ням території.

Найпопулярніші туристичні об’єкти села 
Хрінники включені у пішохідний маршрут: са-
наторій «Хрінники» – Урочище «Рейзі» – Дер-
жавний орнітологічний заказник «Хрінники» 
– Пам’ятка природи «Дуб-велетень». Село Хрін-
ники включене у туристичний маршрут «На-

вколо водосховища за шість днів» (смт Деми-
дівка – с. Хрінники – с. Набережне – с. Боремель 
– с. Шибин – с. Липа – с. Перемиль – смт Берес-
течко – с. Пляшева – с. Вербень – с. Товпижин 
– с. Хрінники – смт Демидівка) [1].

Отже, село Хрінники на Рівненщині, без 
сумніву, володіє значним арсеналом турис-
тичних ресурсів, а тому є туристично прива-
бливим. Проте, водночас, місцева туристична 
інфраструктура та якість туристичного обслу-
говування потребують покращення. Для цьо-
го необхідне ефективне управління наявними 
туристичними ресурсами, фінансування роз-
витку туристичної інфраструктури, зокрема, 
через участь у грантових проектах міжнарод-
них організацій, ремонт автодоріг, створення 
нових туристичних маршрутів із залученням 
до них атракційних об’єктів села, створення 
природоохоронного комплексу у межах Хрін-
ницького водосховища, вирішення проблеми 
сміттєвого забруднення території тощо.



142

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

прироДно-реСУрСна баЗа ГеоТУриЗМУ 
в ЖиТоМирСьКІй облаСТІ

Наталія Демчук, Тамара Андрійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка,

e-mail: kadlubovska_n_s@ukr.net 

NATURAL-RESOURCE BASE OF GEOTOURISM
IN ZHyTOMyR REGION

Natalia Demchuk, Tamara Andriychuk 
Zhytomyr Ivan Franko State University, 

e-mail: kadlubovska_n_s@ukr.net
In the article, attention is focused on the possibilities of development of geotourism in Zhytomyr region. There were 

highlighted the objects in the region having potential for geological tourism.

Житомирська область знаходиться на 
півночі Українського кристалічного щита, в 
межах якого знаходяться найдавніші магма-
тичні і метаморфічні породи архею та про-
терозою – граніто-гнейси, лабрадорити, ам-
фіболіти. На території області вони місцями 
виходять на поверхню по річкових долинах. 
У зв’язку з цим в області розташовано бага-
то кар’єрів з видобутку каменю. Мезозойські 
і палеозойські породи поширені обмежено в 
зниженнях, зате повсюдно поширені малопо-
тужні відклади четвертинного періоду. Жи-
томирщину по праву вважають геологічною 
скарбницею, оскільки на її території зосеред-
жено понад двісті родовищ різноманітних ко-
рисних копалин. Також її називають «Урал в 
мініатюрі» [3]. 

У надрах області виявлено поклади роз-
сипного ільменіту, комплексних апатит-
ільменітових руд, самоцвітів, кварцитів, обли-
цювального каменю, каолінів, мінеральної си-
ровини для виробництва різних будівельних 
матеріалів, бурого вугілля, торфу, пірофіліту. 
Понад 85% усіх розвіданих запасів титанових 
руд України складають запаси титану на Жи-
томирщині. Також область володіє унікальним 
Волинським родовищем п’єзокварцу, запаси 
якого також вміщують супутню сировину – 
різноманітне напівдорогоцінне каміння: морі-
он, берил, топаз, гірський кришталь, аметист, 
опал, халцедон, агат. Барашівська зона в Жи-
томирській області є однією з перспективних 
бурштиноносних зон в Україні. Група нерудних 
корисних копалин представлена кварцитами з 

унікальних Овруцького та Товкачівського ро-
довищ, на яких сконцентровано майже 84% 
усіх запасів цієї сировини в Україні. Щороку 
видобування кварциту на родовищах складає 
майже 80% від загальнодержавного обсягу. 
Розвідані запаси різновидів облицювального 
каменю складають 60% від загальноукраїн-
ських, а запаси лабрадоритів і габро станов-
лять майже 90% запасів цих корисних копалин 
в Україні. Щодо їх запасів регіон займає ліди-
руючі позиції не тільки в державі, але й у Єв-
ропі [5].

Унікальним геологічним феноменом не 
лише в Україні, а й на території Європи є 
Словечансько-Овруцький кряж. В геологічно-
му плані це унікальне місце, якому практично 
нема аналогів. Кряж створив нетиповий для 
цієї місцевості ландшафт, який більш харак-
терний для гірської місцевості. Тут знаходять-
ся єдині в Європі поклади пірофіліту – дуже 
рідкісного і унікального мінералу [4]. 

Важливою складовою туристичної при-
вабливості Житомирської області є заповід-
ні об’єкти, які мають геологічне значення. В 
Олевському районі розміщений геологічний 
заказник державного значення «Кам’яне село» 
– одне із загадкових туристичних місць Украї-
ни. Тут посеред лісу безладно розкидані валу-
ни різної форми та розмірів. На думку вчених 
ці брили були принесені льодовиком або є 
підніжжям древніх гір [6]. Більшість об’єктів 
природно-заповідного фонду області пред-
ставлена геологічними пам’ятками природи 
(табл. 1) [2, 7].
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Цікавим об’єктом для туристів може ста-
ти каньйон на р. Тетерів між селами Дениші 
та Тригір’я. Тут прямовисні скелі утворюють 
каньйоноподібну долину. Скелі, які тягнуть-
ся вздовж берегів досягають висоти 30 м. Ця 
долина надзвичайно красива і цікава з гео-
морфологічної точки зору. Зважаючи на ма-
льовничі краєвиди та наявність великої кіль-
кості відслонень кристалічних порід, даний 
об’єкт рекомендують використовувати для 
організації туристичних змагань, а також для 
досліджень юних геологів та природознавців. 
Сюди щороку приїжджають альпіністи. Варто 
відзначити, що до скель приїжджають гості не 
тільки з України. 

Привертають увагу скельні відслонення 
Коростишівських гранітів біля міста Корос-
тишів. Граніти відслонюються на обох бере-
гах річки Тетерів в скельних обривах висотою 
до 10 м. Відносяться вони до Житомирського 
комплексу палеопротерозою і мають вік аж 
2040 млн років. Крім того, місцевість має дуже 

Таблиця 1
Геологічні пам’ятки природи Житомирської області

№ назва об’єкта площа,
 га

Місце розташування

1. Баранячі лоби 0,1 м. Коростень, міський парк, на березі р. Уж

2. Велетенські котли 0,1 м. Коростень, міський парк, на березі р. Уж
3. Виходи гранітів лизниківського 

типу
4,8 Хорошівський р-н, с. Лизник, північна стінка кар’єру

4. Відслонення білокоровицьких 
кварцитів

0,5 Олевський р-н, с. Рудня-Озерянська, ДП «Білокоровиць-
ке ЛГ», Озерянське лісництво кв. 37, вид. 1

5. Відслонення головинського габро 0,1 Черняхівський р-н, с. Сліпчиці, східний кар’єр
6. Відслонення іризуючого лабрадо-

риту
0,1 Черняхівський р-н, смт Головине, Головинський кар’єр

7. Відслонення нижньопротерозой-
ських конгломератів

6,6 Радомишльський р-н, с. Ставки, на північ 1 км.

8. Відслонення пегматиту 0,01 Коростишівський район, с. Високий Камінь, заплава лі-
вого берега р. Тетерів

9. Мальовничі скелі 0.1 Житомирський р-н, с. Нова Рудня, правий і лівий береги 
р. Тетерів,

10. Ольжині купальні 0,2 м. Коростень, міський парк, на березі р. Уж
11. Скеля Голова Чацького 0,01 м. Житомир, лівий берег р. Тетерів, в 200 м від греблі 

ВАТ «Льонотекс»
12. Скеля Кам’яний гриб 0,1 м. Новоград-Волинський (східна частина міста)
13. Скеля Чотири брати 0,2 м. Житомир, вул. Леха Качинського, правий берег р. Те-

терів, в 100 м від греблі ВАТ «Льонотекс»
14. Скеля Крашевського 0,01 Житомирський р-н, правий берег р. Гнилоп’ять
15. Флороносні пісковики 0,2 Хорошівський р-н, між с. Волянщина і Невирівка, на 

правому березі р. Ірша

мальовничий вигляд. 
У руслі річки Гнилоп’ять між селами Го-

ловенка, Перлявка та Сінгури в урочищі 
«Шумськ» знаходиться водоспад Вчелька, що 
має вигляд каскаду з трьома уступами висо-
тою до 10 м. Прямовисні скелі висотою 6-10 м 
утворюють береги річки. На Поліссі такі кас-
кадні водоспади є рідкісними. Водоспад має 
мальовничий та естетичний вигляд і тому та-
кож заслуговує на увагу туристів.

В Черняхівському районі розташоване Від-
слонення Дівоча гора, яке простежується у ви-
гляді пасма висотою до 20 м. Для цього об’єкту 
притаманні уламки кристалічних порід різ-
ного складу, навіть не характерні для Україн-
ського щита. Тут зустрічаються темно-червоні 
кварцити шокшинського типу Карелії [1]. 

Отже, з впевненістю можна сказати, що 
природно-ресурсна база Житомирської об-
ласті має значний потенціал і може бути ви-
користана для краєзнавчо-туристичних цілей. 
Об’єктами геотуризму в Житомирській об-
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нницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області). – Київ, 2007.– 320 С.
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ський, М. С. Комар, Т. М. Деревська, Н. М Лижаченко., О. М. Шевчук // Мат-ли конф. «Геотуризм. Практика і 
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Корбут Г. О. 3. Геологічні екскурсії по Житомирській області / Г. О. Корбут, М. Ю. Костриця, Л. І. Іскоростенський 
// Урал в мініатюрі. – Житомир, 1996. – С. 129-194.
Корбут Г.О. 4. Геологічна будова та мінеральні ресурси Словечансько-Овруцького кряжу / Г. О. Корбут, О. Е. Ма-
цієвський, О. Л. Підгаєцька // Велика Волинь, 2000. – Т. 21. – С. 198-199.
Паспорт Житомирської області. – Житомир – 2017. – С. 10-15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 5. http://
oda.zt.gov.ua/images/golovna/soczialno-ekonomichnij-rozvitok-oblasti/pasport-zhitomirskoi-oblasti.pdf
Пац Р.Р. 6. Тектонічні умови утворення гранітних валуноподібних скель геологічного заказника «Кам’яне село» 
(північна частина Волинського мегаблоку) / Р. Р. Пац, К. І. Деревська, С. Р. Коженевський, К. В. Руденко // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету. – 2016. – № 1. – С. 85-94.
Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розта-7. 
шованих у Житомирській області станом на 01.04. 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
ecology.zt.gov.ua/per_ob_PZF.htm

ласті можуть бути як об’єкти гірничодобув-
ної промисловості, так і власне геологічні чи 
геоморфологічні об’єкти. На території області 
доцільно організовувати екскурсії, експеди-
ції, турпоходи геологічного спрямування та 

відвідування музеїв. Необхідною передумо-
вою для популяризації геотуризму в області є 
впровадження ефективних методів просуван-
ня туристичного продукту на національному і 
міжнародному ринках.
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vOLyN LAkES - OBJECTS OF COGNITIvE 
AND RECREATIONAL TOURISM

Oleksandr Komliev1, Elena Remesova2, Juriy Filonenko3, Sergiu Zilkin4

1-Kyiv Taras Shevchenko National University, e-mail: morpha2007@ukr.net;
2- Institute of Geology, National Academy of Sciences of Ukraine, e-mail: elena.titania2305@gmail.com; 

3. Nizhyn State University by Nikolai Gogol, e-mail: Filonenko@gmail.com; 
4 - Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, e-mail: morfo75@ukr.net
Volyn is a land of lakes that have long been used by the population for different needs, and, in particular, for various 

types of recreation of the local population. But the recreational sector has never developed here, and now it is a private 
recreational complex. Decentralization, which takes place in Ukraine, requires more directed use of their natural resources 
for the development of certain territories, including the outstanding natural objects that are the lakes of Volyn. This is 
necessary on the basis of a complex geographic analysis of the territories.

«Волинь» (Волинська і Рівненська облас-
ті) часто називають озерним краєм. Тут роз-
ташовані сотні великих і малих озер. Місцеве 
населення здавна використовує їх для своїх 
потреб: водопостачання, рибальства (зокре-
ма вилову рідкого нині охороняємого вугра), 
обмеженого судноплавства, сплаву деревини; 
біля них розташовані місця зборів ягід, грибів, 
лікарських трав тощо. З озерами пов’язаний 
видобуток різних корисних копалин - сапро-
пелю, торфу, залізних болотних руд, озерного 
мергелю, вторинних фосфатів, будівельних ма-
теріалів, в останні роки бурштину, а з деякими 
з них – пошуків алмазів. Озера використову-
ють при проведенні меліорацій, для підтриму-
вання функціонування різних гідротехнічних 
об’єктів. Наприклад, Дніпровсько-Бузького 
каналу, збудованого у 60-ті роки 20 століття, і, 
презентованого як найкоротший шлях вивозу 
криворізької залізної руди до Європи. Цей ка-
нал, прокладений через незалежні нині країни 
Білорусі та України, з’єднав басейни Дніпра і 
Західного Бугу. При його спорудженні були ви-
конані значні роботи: викопані штучні канали 
на низьких вододілах, які пройшли і через роз-
ташовані тут річки і озера; зроблені спеціаль-
ні водозабори. Зокрема, на території України 

крупний водозабір був створений на річці Ви-
жівці. Проект не був достатньо обґрунтований 
з наукової точки зору. Штучно змінений ди-
намічний баланс поверхневого стоку верхньої 
частини басейну р. Прип’ять активізував тут у 
тектоносфері геодинамічні процеси, викликав 
невластиві раніше екзогенні процеси. Через по-
рушення певної динамічної рівноваги ендоген-
них та екзогенних чинників формування мор-
фології русел почали відбуватись перебудови: 
стрімко підніматися перекати, які осушували-
ся (особливо в межень), а єдиний водний по-
тік зникав і залишалась тільки череда окремих 
плес. Натомість у долинах (більше у приборто-
вих їх частинах) виникали заболочені ділянки, 
адже вода знаходила інші шляхи стоку – похо-
вані давні русла, стариці.  Оскільки це відбува-
лось на Ратненському склепіннєвому піднятті, 
де близько від поверхні знаходяться верхів’я 
похованих крейдових долин, які спрямовані 
на захід, то почались і кардинальні перебудо-
ви режиму підземних вод, зокрема збільшився 
відтік їх на захід. За кілька років тут почалися 
процеси руйнації його природного комплексу, 
які торкнулись тваринного світу і рослин. Це 
була екологічна катастрофа (про яку написано 
мало) не місцевого, а регіонального значення 
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і тому в перші роки незалежності України цей 
проект був частково згорнутий. 

Озера здавна використовуються і для різ-
них видів відпочинку місцевого населення. 
В радянські часи, рекреаційна галузь розви-
валася тут не системно. Різними установами, 
організаціями, освітніми закладами на окре-
мих мальовничих об’єктах будувались табори, 
бази відпочинку, поодинокі санаторії («Лісова 
Пісня» на озері Піщаному). Вони мало шкоди-
ли природі, не дратували місцеве населення, 
а навпаки притягували селян, оскільки були 
певними осередками культури. За роки неза-
лежності ситуація поступово змінилася: тут 
почав складатися, знову таки стихійно, при-
ватний рекреаційний комплекс. Всупереч Кон-
ституції держави, згідно якої природа і окремі 
природні об’єкти (в їх числі озера) належать 
народу. Але, якщо підійти до цієї проблеми 
реалістично, то це має і позитивні моменти: у 
цих віддалених районах почала розвиватися 
соціально-економічна інфраструктура (буду-
валися дороги, проводились осушувальні мелі-
орації тощо). Нині в Україні проголошено курс 
децентралізації, згідно якого місцеві громади 
мають можливість залишати більше грошей 
для власних потреб, для розвитку своїх тери-
торій. Один із шляхів наповнення місцевих 
бюджетів - це ефективніше використання при-
родних ресурсів їх територій, як традиційних, 
так і виявлених нових. За певних умов вони 
стають важливими комплексоутворювальни-
ми чинниками розвитку. Сюди відносяться і 
об’єкти природи. Комплексний географічний 
аналіз територій дозволяє їх виявляти і оці-
нювати. Без сумніву такими об’єктами є озера 
Волині. Озера Волині представляють собою 
досить цікаві дослідницькі об’єкти, які давно 
вивчаються [1-7].

Озера самі по собі є видатними природни-
ми феноменами. На суші вони займають тіль-
ки 2,1 млн. км2 (1,4 %). В Україні озер близь-
ко 20 тисяч і більшість з них дрібні (менше 
0,1 км2). Вони знаходяться на півдні (плавні 
Дунаю та чорноморське узбережжя), в горах 
і на Волині (в басейнах Прип’яті і Західно-

го Бугу). У світі не так багато місць, де озе-
ра утворюють значні скупчення, унікальні за 
своїм природним і науковим значенням, і які 
є візиткою таких місць. До яких відноситься і 
Українська Волинь. На наш погляд, соціально-
економічний розвиток цієї території пови-
нен враховувати наявність цього ресурсу на 
системній, комплексній основі. За нинішніх 
умов це - можливість залучати інвестиції, пе-
редусім на основі використання величезного 
рекреаційного потенціалу озер. Нині це їх 
основна функція у суспільстві, яку необхідно 
систематично розширювати, створюючи під 
це необхідну туристичну і оздоровчу інфра-
структуру. На наш погляд, це необхідно ро-
бити на тлі утвердження у світі гуманістичної 
парадигми (природоохоронного і екологічно-
го мислення), яка показує значення наукових 
знань і просвітництва в цілому. Тут важли-
вий знайдений баланс між комерціалізацією 
і просвітництвом, пошук активних і ефектив-
них форм популяризації наукових знань не 
лише в стаціонарних умовах, а і при прове-
денні польових екскурсій. В останньому ви-
падку повинні використовуватись як сучасні 
можливості, так і нетрадиційні форми (кінні 
перегони, надувні кулі, сплави по озерам). 
Тут важлива більша участь молоді (особливо 
школярів). Це сприятиме кращій популяриза-
ції географічних, геологічних знань. Завдан-
ням в даному випадку є донесення до членів 
суспільства на конкретних прикладах (озер) 
ідей цілісності, нерозривності, колообігів в 
природі тощо. Наприклад, вони повинні по-
бачити і оцінити гомеостатичну роль озер для 
усього природного комплексу Волині, зрозу-
міти необхідність бережливого ставлення до 
них, а в їх господарському використання на-
уково обґрунтованих підходів. 

Таким чином, за допомогою унікаль-
них об’єктів природи можуть вирішуватись 
соціально-економічні проблеми розвитку те-
риторій, утверджуватись в суспільстві гума-
ністична парадигма в ставленні до природи і 
створювати для цього і відповідні форми гео-
туризму.
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(PROSPECTS OF CREATION AND SCIENTIFIC vALUE)

1Hanna Liventseva, 2Maryna Krochak
1Tutkovsky Institute PHEI, Ukrainian Association of Geologists, 

e-mail: hanna.liventseva@tutkovsky.com
2ESI «Institute of Geology» of Kyiv Taras Shevchenko University, e-mail: mkrochak@univ.net.ua 

The article examines the prospects for the creation and scientific significance of geological routes in the western part 
of Ukrainian Polissya, which will become the center of the network and integrate existing tourist routes of the named 
protected areas.

Полісся – самобутня в геолого-геоморфоло-
гічному та культурно-історичному аспекті те-
риторія, що об’єднує частину Польщі, Білорусі 
і України з унікальними для Європи природ-
ними і культурними ресурсами. Українська, 
Білоруська та Польська частини Полісся є при-
вабливі для створення геотуристичних марш-
рутів. 

У Польській частині особливої уваги заслу-
говує Транскордонний біосферний заповідник 
«Західне Полісся», який входить до програми 
ЮНЕСКО «Людина і біосфера», і Поліський 
національний природний парк (НПП). А ще 
декілька ландшафтних парків (Собіборський, 
Холмський, «Ленчинське поозер’я») і чисельні 
заповідники.

В межах західної частини Українського По-
лісся (Волинська, Рівненська, Житомирська 
обл.) діє Шацький НПП, Національні при-
родні парки «Прип’ять-Стохід» і «Цуманська 
пуща», Черемський заповідник, а також багато 
інших пам’яток природи з різним природоохо-
ронним статусом. 

На території Брестської області Білорусі діє 
природний заповідник «Надбужанське По-
лісся», який разом з Поліським національним 
парком з польського боку і Шацьким націо-
нальним парком з українського боку формує 
Транскордонний біосферний заповідник «За-
хідне Полісся». Ця зона продовжується на те-
риторію України. 

У даній роботі ми розглядаємо перспекти-
ви створення та наукове значення геологічних 
маршрутів в межах західної частини Україн-
ського Полісся, які стануть центром мережі і 
об’єднають існуючі туристичні маршрути на-
званих природоохоронних територій. Доте-
пер Полісся залишається незвіданим краєм з 
складною геологічною і геоморфологічною бу-
довою, яку протягом багатьох років досліджу-
вали і продовжують вивчати учені різних кра-
їн. Відомий землезнавець П. А. Тутковський 
присвятив дослідженню західної частини 
Українського Полісся близько 30 років науко-
вої діяльності [4,7]. Полісся є привабливим для 
створення мережі геотуристичних маршрутів, 
які розкриють геологічну історію регіону від 
протерозою до теперішнього часу. Проте не-
прохідні болота, військові бази та інфраструк-
турна відсталість території унеможливлювали 
рекреаційний  розвиток  даного регіону [2,3]. 

Ідея створення мережі геологічних марш-
рутів виникла ще у травні 2013 р. під час 
проходження міжнародної конференції «Су-
часні проблеми природничих наук», яка була 
присвячена 155-річчю П.А. Тутковського. 
Під час конференції відбулась дводенна гео-
логічна екскурсія Житомирським Поліссям 
«Маршрутами академіка Павла Аполлонови-
ча Тутковського» [1,5]. Учасники екскурсії 
ознайомились з виходами гранітоїдів жито-
мирського комплексу, які зустрічаються в 
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урочищі р. Уж; оглянули кар’єри та природні 
відслонення, які відкривають давні криста-
лічні породи в межах Коростенського плуто-
ну Волинського мегаблоку Українського щита 
та Словечансько-Овруцького кряжа; відвіда-
ли геологічний заказник державного значен-
ня «Кам’яне село». За маршрутами, якими 100 
років тому ходив відомий землезнавець Пав-
ло Тутковський, пройшли і учасники міжна-
родної конференції [4]. 

За природною красою та мальовничістю 
ландшафтів, кількістю та унікальністю істо-
ричних та культурних пам’яток Житомирське 
Полісся не поступається іншим місцям Укра-
їни. Захоплюючий і чарівний край унікальної 
геології та ландшафтного різноманіття, де на 
берегах річок, у межах розораних ланів або 
й серед лісу зустрічаються виходи гранітних 
скель, згладжених та відпрепарованих проце-
сами вивітрювання. Світ непрохідних боліт 
та дрімучих лісів, які сьогодні потерпають від 
«бурштинової лихоманки». Щільність насе-
лення Українського Полісся невелика, доріг 
прокладено не так багато, а ті, що є – невисо-
кої якості. Деякі віддалені ділянки не можна 
здолати автомобілем, а весняні повені роблять 
ці місця взагалі непрохідними, такими, де зу-
пинився час. Таке відчуття виникає, коли на-
магаєшся пройти стежками від старовинного, 
заснованого у 1545 р., с. Рудня-Замисловицька 
Олевського району до геологічного заказника 
– урочища «Кам’яне село» через міст, що стоїть 
на сторічних дубових «биках» [8]. Чому у на-
зві села є слово «Рудня»? У давні часи у цьому 
районі добували болотяну залізну руду, а за-
лишки від виробництва до сих пір вимивають 
водні потоки. За пару кілометрів починається 
власне «Кам’яне село» – розкидані різні за роз-
мірами (до 40 тон) гранітні глиби. Таку назву 
місцеві дали цій частині лісу за таке: найбільша 
глиба – ніби Церква у самому центрі, менші – 
хати багатіїв, середняків, бідняків (залежно від 
розміру та розташування). Ця подібність під-
силюється моховим покриттям брил, що схожі 
на українські солом’яні стріхи [5]. Найбільше 
відвідувачів інтригують «сліди Бога» на деяких 
брилах: на них є вм`ятини, обрисами нагаду-
ють людську ступню. Вода, що наповнює сліди, 
круглий рік залишається теплою. Вважається, 

що якщо в неї ступити босоніж, зникнуть вся-
кі хвороби, а загадані бажання збудуть.

Якщо вам пощастило, і екскурсію веде гео-
лог, він розповість, що ці глиби – валунопо-
дібні скелі. Гранітний масив зазнав впливу 
тектонічних процесів, внаслідок чого утво-
рилась система тріщин різного напрямку [2]. 
Підтвердженням цього є добре помітна сітка 
апліт-пегматитових жил. В окремому випадку 
жила у гранітному тілі простежується на 100 м 
і «прорізає» декілька велетенських брил. Про-
цеси температурного та морозного вивітрю-
вання (десквамація) сприяли формуванню так 
званої матрацеподібної відокремленості гра-
нітів. Потужні флювіогляціальні потоки, які 
сформувались під час танення Дніпровського 
льодовику, винесли значну масу елювію, який 
є основою існування рідкісних рослин, осо-
бливо рододендронів. І скелі залишилися сто-
яти як хатки. 

Природний феномен Житомирського По-
лісся, частково Білоруського та Польського є 
зарості жовтого рододендрона, рідкісного лі-
сового листопадного куща Рододендрон жов-
тий (азалія понтійська, Rhododendron ponticum 
L.) – рослина сімейства вересових, росте на 
луках в субальпійській зоні, поширена пере-
важно на Кавказі та північній частині Малої 
Азії [6], на території України зустрічається в 
лісах Полісся і Карпат. Поодинокі знахідки 
рододендрону відомі у Польщі та південній Бі-
лорусі: в Єльському, Житковичському і Лель-
чицькому районах Гомельської області У 1983 
р. в Ляховічскому районі Брестської області 
виявлений поодинокий, очевидно, інтродуко-
ваний кущ рододендрона [9]. Місцеві жителі 
Житомирського Полісся називають цей кущ 
«дряпоштаном». А в минулому населення тут 
на замовлення французьких підприємств заго-
товляло значні обсяги рододендрона як «сиро-
вину азалії» [10].

Перлиною краю є Словечансько-Овруцький 
кряж, який простягається майже на 60 км у 
субмеридіональному напрямку від с. Червон-
ки до міста Овруча. Кряж складений різнома-
нітними гірськими породами, які виходять на 
поверхню, розкриті кар’єрами і активно видо-
буваються. Як відомо, овруцьким кварцитом 
викладено стіни і долівку не тільки у стародав-
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ньому Свято-Василівського соборі в м. Овручі, 
а і у Софіївському соборі у м. Києві. У межах 
кряжу знаходиться ботанічна пам’ятка при-
роди загальнодержавного значення «Урочище 
Корніїв» площею 15 га. Охороняється унікаль-
ний острівний осередок гірської рослинності 
у західній частині Словечансько-Овруцького 
кряжу, де спостерігаються виходи на поверх-
ню гранітів. У рослинному покриві переважа-
ють угрупування дуба скельного. Поряд мож-
на спостерігати рододендрон жовтий, кадило 
мелісолисте і ряд орхідних, які належать до 
червонокнижних рослин.

Аналіз розвитку геотуризму на Поліссі вка-
зує на сильні і слабкі сторони цієї території. 

Найсильнішою стороною є природне серед-
овище, а найголовніші проблеми – це недо-
статня туристична і технічна інфраструктура, 
нераціональне використання Західного По-
лісся і недостатній рівень туристичного мар-
кетингу. Слід враховувати також незаконний 
видобуток корисних копалин і нераціональне 
використання природних ресурсів у межах 
Західного Українського Полісся. Вартий уваги 
також той факт, що природні чинники можна 
використати для туристичних потреб тільки 
частково, оскільки вони перебувають під за-
хистом. Але цей, поки ще не розвинений в ту-
ристичному сенсі край, варто досліджувати та 
відкривати для широкого загалу.
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An assignment of chamber pegmatites of Volyn area to prominent geological monuments of Ukraine, perspective and 
attractive of geotourist object is substantiated. It was shown that the crystallization of crystallomorphologically perfect 
topaz, beryl and morion was facilitated by the specific conditions for the formation of pegmatite bodies of the chamber 
type. This diversity of beautifully cut crystals of precious and semi-precious stones and rich collectible material arouse 
interest of scientists, jewellers and collectors as well as geotourists.

Камерні пегматити Коростенського плутону 
у північно-західній частині Українського щита 
від часу перших відомостей про розсипища 
димчастого кварцу на Волині (Г. Осовський, 
1867 р.) [5] продовжують залишатися у цен-
трі уваги науковців, ювелірів і колекціонерів. 
Багатолітніми дослідженнями встановлено 
специфічність будови пегматитових тіл, багат-
ство і своєрідність мінерального складу, наяв-
ність великих і прозорих та прекрасно огране-
них кристалів коштовного і напівкоштовного 
каміння, зокрема топазу, берилу, моріону, та 
колекційного матеріалу [7]. Звідси випливає 
значення камерних пегматитів, як практич-
но єдиної бази коштовного каміння в Україні, 
особливо у контексті Закону України «Про за-
твердження Загальнодержавної програми роз-
витку мінерально-сировинної бази України 
на період до 2030 року», яким передбачається 
здійснити пошукову оцінку перспективних 
проявів каменебарвної сировини.

Як це не прикро, але у переліку геологічних 
пам’яток України камерні пегматити Волині 

навіть не згадано [2, 3], вірогідно через те, що 
на початку розробки Волинського родовища 
п’єзокварцу, як стратегічної сировини, спосте-
реження за ними було ускладнене недостат-
ньою відслоненістю, інтенсивною каолінізаці-
єю пегматитових тіл і вмісних порід, поганою 
збереженістю заноришів, а надалі розробкою, 
головно, шахтним способом.

Камерні пегматити Коростенського плуто-
ну мають довголітню історію досліджень, ма-
теріали з якої узагальнено у низці монографій 
[4, 6, 5, 10, 9], зокрема у праці [10] названо на-
уковців, внесок яких виявився найвагомішим. 
Загалом ці специфічні утворення визначають 
як топазо-моріонові камерні (термін М.П. Єр-
макова, 1957) гранітні пегматити, просторово 
і генетично пов’язані із гранітними інтрузіями 
малих глибин [5].

Коростенський плутон ранньопротеро-
зойського віку складають три серії порід, які 
відповідають головним фазам його утворен-
ня : породи основного складу (габро, габро-
анортозити, лабрадорити, габро-монцоніти), 



152

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

кислого складу (граніти) і гібридні породи як 
наслідок гідротермального перетворення гра-
нітів (за В.С. Соболєвим, 1947).

Камерні пегматити приурочені до зон кон-
такту дрібноовоїдних відмін гранітів γ1 і γ2 та 
основних порід Коростенського плутону. Вони 
формувалися при відокремленні від граніт-
ного розплаву флюїдів, скупчення яких під 
екраном гранітів γ1 та основних порід ставали 
зародками пегматитових осередків. Водночас 
потужним Володарськ-Волинським глибин-
ним розломом інтенсивно припливали гли-
бинні флюїди, збагачені Н2О, СО2, НF та ін., 
– продукти дефлюїдизації магми як кислого, 
так і основного (базитового) складу, що бра-
ли участь у формуванні камерних пегмати-
тів і росту великих, зокрема й мегакристалів 
кварцу (моріону), топазу, берилу, тобто в зоні 
мінералоутворення пегматитових тіл, продук-
тивних на п’єзооптичну сировину й коштовне 
каміння, відбувалося змішування флюїдів гли-
бинного (підкорового) походження та флюїдів 
гранітного розплаву [8].

За морфологією і зональністю виділяють 
три типи пегматитів [5]. В пегматитах І типу 
переважає розвиток графічної структури. Для 
пегматитів ІІ типу типовими є великі розміри 
кварцового ядра (до 30–40 % об’єму). До най-
відоміших і найпродуктивніших з видобутку 
каменебарвної сировини належать пегматити 
ІІІ типу – камерні тіла з повною диференціаці-
єю у будові (зверху вниз) : графічна, пегмато-
їдна, польовошпатова і кварцова мінерально-
структурні зони, камера (занориш) та зона ви-
луговування. Камера (одна або кілька) досягає 
значних розмірів і містить кристали кварцу, 
топазу, берилу.

Найцікавіші камери (занориші) пов’язані 
з кварцовою зоною лінзоподібної форми се-
редніх розмірів. На верхній кварцовій стінці 
занориша знаходяться кристали кварцу. Рід-
ше трапляються кристали польового шпату. З 
боків занориша з’являються кристали топазу і 
слюди, а центральна частина виповнена квар-
цом. Саме до заноришів приурочені гігантські 
кристали топазу і берилу (не кажучи вже про 
кристал кварцу масою до 10 тонн), серед них 
унікальний кристал топазу масою 117 кг [5], з 
якого вдалося відсортувати 48 кг ювелірної і 65 

кг колекційної сировини, а маса одного з крис-
талів берилу склала 66,60 кг.

Зона вилуговування під заноришом утво-
рилася при дії гідротермальних розчинів на 
графіко-пегматоїдні породи. Її мінеральний 
склад розмаїтіший, ніж інших зон: тут наяв-
ні новоутворені альбіт, гідрослюди, сидерит, 
флюорит, молібденіт, колумбіт, рутил, пірит 
та інші мінерали. Виявлені кристали топазу і 
берилу мають наукове і колекційне значення, 
хоча в одному з тіл знайдено кристал топазу 
довжиною до 54 см і масою 20–25 кг [8].

Порівнянням морфології кристалів топазу і 
берилу вперше наголошено [1], що для топазу 
і берилу типовий призматичний габітус, однак 
морфологія топазу багатша, на його індивідах 
виявлено значно більше простих форм. На 
кристалах топазу більше простих форм зафік-
совано на індивідах із заноришів, на кристалах 
берилу – із зон вилуговування; великі багато-
гранники топазу мають багатшу морфологію, 
а берилу – біднішу. З падінням температури 
морфологія багатогранників не лише топазу, 
але й берилу збіднюється.

Відмінності кристаломорфології топазу і бе-
рилу добре корелюють з особливостями генези-
су мінералів: топаз формувався в кислотні пері-
оди мінералогенезу, а берил – у лужні [6]. Цей 
антагонізм виявляється і в їхній просторовій 
та часовій відособленості. Високі температури, 
спокійні тектонічні умови у час між двома по-
рушеннями пегматитів контракційними тріщи-
нами, збагаченість СО2, фтором і лугами флю-
їдного середовища формування парагенезів з 
коштовним камінням забезпечили можливість 
кристалізації індивідів з ідеальними кристало-
морфологічними характеристиками, найдоско-
наліші представники яких демонструються у 
всесвітньо відомих геологічних музеях.

Серед них славиться Музей коштовного 
та декоративного каміння (смт. Хорошів (ко-
лишнє смт. Володарськ-Волинський) Жито-
мирської області) [7], як «Hауковий об’єкт, 
що становить національне надбання Украї-
ни» (директор – В. Яковлєва; перший дирек-
тор – І. Василишин (1996 р.). У Музеї зібрано 
захоплююче розмаїття коштовного каміння, 
зокрема унікальні (ювелірні) кристали топа-
зу («Золоте Полісся», «Джерельце», «Казка», 
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«Академік Ферсман») і берилу («Апостоли Пе-
тро і Павло», «Академік Лазаренко», «Профе-
сор Павлишин»), багатий колекційний і деко-
ративний матеріал [7, 10, 9 та ін.].

У залах музеїв кристали топазу, берилу, мо-
ріону виглядають неперевершено. Але ні з чим 
не порівняти красу підземель у штреках, про-
йдених у гранітах Коростенського плутону, 
знахідки кристалів топазу і берилу, зокрема й 
у зоні вилуговування, які свого часу було зро-
блено одним із авторів повідомлення (разом з 
геологами В.С. Бєлозьоровим, В.М. Бурлако-
вим, О.С. Весельєвим). Геотуристів вразить як 
атмосфера підземного світу, так і мінеральне 
царство розкритого пегматитового тіла за від-
повідного освітлення. Однак цього можна до-
сягнути лише при докладенні певних зусиль 
та вкладенні значних коштів, бо Волинське 
родовище камерних пегматитів законно пере-
буває на мокрій консервації, тобто формально 

не експлуатується [9]. Водночас ще зберегли-
ся продуктивні відвали біля шахт, які містять 
уламки кварцу, польового шпату та інших мі-
нералів, розмаїтих брекчій тощо, і за незна-
чних пошукових зусиль тут можна зібрати не-
велику колекцію самоцвітів.

Отже, камерні пегматити Волині – це ви-
значна геологічна пам’ятка України, перспек-
тивний і привабливий геотуристичний об’єкт, 
зокрема й на шляхах міжнародного наукового 
геотуризму. Тому треба вживати заходів з його 
пропагування і популяризації, насамперед 
щодо офіційного надання статусу геологічної 
пам’ятки державного значення. І, якщо хтось 
із зацікавлених читачів загориться ідеєю відві-
дати терени поширення камерних пегматитів і 
Музей коштовного та декоративного каміння, 
в якому експонується це багатство надр По-
ліського краю, то автори вважатимуть своє за-
вдання виконаним.

________________
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In the paper the problems and prospects of Ukrainian «Amber route» is discussed. This tourist route includes the 
objects of tourist interest in Kyiv, Zhytomyr and Volyn regions. It is need to define more precisely the route, elaborate 
logistics and add new objects and touristic products? create new museums for promotion of Ukrainian amber.

Бурштин був найпершим з самоцвітів, ви-
ділених людиною серед інших цінних каменів. 
На підставі геологічних та археологічних да-
них виділяється чотири етапи освоєння бурш-
тину на території України: 1) кінець пізнього 
палеоліту (18-14 тис. років тому; 2) скіфсько-
сарматський (VІІ ст. до н.е. - ІV ст.. н.е.); 3) се-
редні віки (Київська Русь, ІХ-перша половина 
ХІІІст.); 4) сучасний стан [4]. Існували в різні 
часи «бурштинові шляхи», якими бурштин по-
ширювався від Північної і Східної Європи та 
до Середземномор’я. В таких реконструкціях 
Україна розглядалась лише як місце транзиту 
«сонячного каменю» з півночі на південь, але 
останнім часом доведено існування відгалу-
ження від цього шляху по території Полісся 
на захід [5]. Функціонування цього відрізку 
«бурштинового шляху» підтверджено архео-
логічними розкопками. Так, під час розкопок у 
2008р. майстерні в Києві на Подолі виявились 
вироби та заготовки з бурштину як прибал-
тійського походження (культурні шари ХІст.), 
так і з місцевих проявів (шари, що датуються 
ХІІІст.) [6]. 

В зв’язку з існуванням розгалужених «бурш-
тинових шляхів» існують литовський, поль-
ський, російський та інші його сегменти, які 
становлять одні з найпопулярніших туристич-
них маршрутів Європи. Вони включають му-
зеї, виставки, майстерні по обробці бурштину, 
реконструйовані об’єкти давнини, продукти 
та вироби з бурштину. Наприклад, литовський 
сегмент включає музей у Паланзі, ряд виста-

вок та реконструйоване язичницьке капище. В 
культурі Литви бурштин займає значне місце, 
з давніх часів він використовувався для про-
ведення язичницьких обрядів, для лікуваль-
них потреб та для виготовлення ювелірних 
виробів. В Польщі існує реконструйоване по-
селення поблизу м. Прущ Гданські - «Факторія 
бурштинника», давня копальня «Бурштинова 
Гура» - геотуристична пам’ятка [3], декілька 
музеїв, величезний виставковий центр у Гдан-
ську «Amberexpo». Український сегмент фор-
мується лише зараз. При цьому існують значні 
перспективи для його розвитку. 

Згідно останніх досліджень геологів, архе-
ологів, український «бурштиновий шлях» має 
охоплювати, насамперед Київську, Житомир-
ську, Рівненську, Волинську області. В межах 
Київської обл. об’єктами геотуризму мають 
бути стратотип межигірського горизонту та 
світи біля с. Нові Петрівці, ряд відслонень по-
близу м. Обухова, Вишгорода, Бучі, Ржищева та 
Пироговський кар’єр, де відомі знахідки бурш-
тину. Стратиграфія бурштиноносних відкла-
дів дуже різноманітна, ці знахідки зафіксовані 
у нихньосарматських (?) кварц-глауконітових 
пісках, пісках і глинах палеогену, в глинистих 
кварц-глауконітових пісках середнього палео-
гену, а також у флювіогляціальних  середньо-
четвертинних і алювіальних ранньочетвер-
тинних і більш пізніх відкладах. Територія 
Київського Полісся відрізнялась чисельними 
змінами палеогеографічних умов, що сприяло 
розмиванню бурштиноносних відкладів та їх 
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збереженню лише у вигляді дрібних останців. 
Зразки такого бурштину зберігаються у Націо-
нальному Природничому музеї НАНУ, окремі 
з них мають вагу до 1 кг.

На території Київської обл. під час археоло-
гічних розкопок знайдено багато давніх виробів 
з бурштину різного віку. Окремі з них є частина-
ми експозиції музеїв, серед яких заслуговує на 
увагу музей «Добранічевська стоянка» поблизу 
Яготина. Тут було знайдено витвір мистецтва 
палеоліту - фігурку жінки з бурштину, вік зна-
хідки - 12000 років [1]. Цікаві знахідки виробів 
з бурштину відомі також поблизу Ходосівки, де 
також необхідно було б зробити музей, який би 
показував роботу середньовічної майстерні по 
обробці бурштину. Також в Києві є приватний 
музей «Бурштиновий Шлях», де можна побачи-
ти сучасні вироби.

В межах Житомирської обл. об’єктом 
«Бурштинового шляху» має стати музей ко-
штовного і декоративного каміння в м. Хо-
рошки з колекцією бурштину з Клесівського 
родовища. Бурштин був легендарним каменем 
давніх слов’ян, у побуті та віруваннях яких 
тісно переплелись міфи та знання про при-
роду Полісся. Тому вельми цікавим об’єктом 
геотуризму в цьому регіоні є Поліський запо-
відник з краєзнавчим та природничим музея-
ми та екологічною стежкою. Тут відомі цікаві 
геологічні пам’ятки природи, з кожною з яких 
пов’язані легенди: Камінь-Слідовик (с.Велика 
Фосня), Камінь Костюшка, Святі Камені 
(Кам’яне село, Корабель, Чортів Млин), Ка-
мінь любові (с. Хочине), урочища Білий берег, 
Золотава, Лиса Гора та ін. За ініціативою еко-
клубу «Рись» у Поліському заповіднику ство-
рено музей просто неба «Древлянське село», 
розроблений як банк даних про древлян, їхні 
релігійні вірування, звичаї, культуру, практи-
ки медитації, про Святі Місця предків. Між 
іншим, у цих віруваннях бурштину було від-
ведене місце як каменю безсмертя. Надалі 
планується створити археологічний скансен 
у м. Олевську, де з давніх часів видобувався 
бурштин. Тому варто було б доповнити ці 
об’єкти експозиціями про бурштин. 

 В Житомирській обл. прояви бурштину 
пов’язані з Пержанським та Барашівським 
бурштиноносними  районами. Перший з них 

простягається вузькою смугою вздовж долини 
р. Уборть від с. Сущани до с. Копище. Прояви 
бурштину встановлені в олігоценових відкла-
дах біля населених пунктів Перга, Замислови-
чі, Сущани, Устинівка. Бурштиноносні верстви 
складені зеленкувато-сірими, зеленкувато-
жовтими середньо-дрібнозернистими кварц-
глауконітовими пісками, що за фаціальни-
ми ознаками близькі до продуктивної товщі 
Клесівського родовища. За вузькою ерозійно-
тектонічною долиною, яка просторово співпа-
дає з однією з ділянок сучасної р. Перги, відбу-
вався розмив бурштиноносних відкладів та їх 
накопичення у дрібних локальних пастках. Ба-
рашівський бурштиноносний район охоплює 
верхів’я басейну р. Уж від с. Бараші до с. Ушо-
мир. Тут встановлено ряд проявів (Бараші, Ушо-
мир, Гулянка та ін.). Бурштиноносними є верх-
ньоеоценові, нижньо-середньоолігоценові, 
нижньоміоценові і нижньоантропогенові від-
клади. Бурштин тут характеризується негли-
боким заляганням, і тому видобувається зараз 
нелегальними шурфами. В цих районах відомі 
археологічні знахідки бурштину у середньовіч-
них пам’ятках (Житомир, Коростень, Бараші). 

Найбільш розробленою є частина маршруту 
у Рівненській обл. Основні промислові запаси 
бурштину пов’язані з осадовими прибережно-
морськими лагунно-дельтовими фаціями, які 
представлені піщано-глинистими відкладами 
межигірської світи олігоцену. Сьогодні в ре-
гіоні ведеться промислова розробка буршти-
ну діючими кар’єрами. У Рівному є два музею 
бурштину («Бурштиновий Палац» та музей 
ДП «Бурштин України»), працює експозиція 
у краєзнавчому музеї. В 2017 р. відкрито при-
ватні музеї «Бурштиновий шлях» та вузько-
колійки Зарічне-Антонівка (м. Володимирець 
Східний). В Рівненській обл., як і в Житомир-
ській, існують сакральні місця слов’ян - уро-
чища Кам’яний Брід та Трьох хрестів у Ро-
китнівському районі. Тут відомі археологічні 
пам’ятки із знахідками бурштину та виробів з 
нього (Бармаки – пізній палеоліт, біля с. Іван-
ня Дубнівського району та Городок – скіфсько-
сарматські). Також цікаві для туристів Рів-
ненський заповідник та ландшафтний парк 
«Припять-Стохід». Щодо музеїв бурштину, то 
тут варто було б доповнити їх реконструкція-
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ми «бурштинового лісу», відобразити генезис, 
формування покладів, основні переваги та 
особливості українського бурштину. 

Для розвитку українського сегменту «Бурш-
тинового шляху» слід уточнити маршрут на 
основі археологічних знахідок та історичних 
даних; розробити детальну логістику турис-
тичних маршрутів та видати туристичні ат-
ласи; створити нові експозиції та музеї бурш-
тину, зокрема у Житомирській та Волинській 
обл., підготувати нові геотуристичні об’єкти 
та інформаційні центри, створити рекон-
струкцію українського «бурштинового лісу» 

на основі даних палінології та на основі аніма-
ційних моделей бурштиноносних покладів по-
казати їх формування в часі [2]. Повинна бути 
популяризація марок продуктів територій 
розвитку «бурштинового шляху», просування 
туристичного бренду в Україні та за її межами 
та їх маркетингова підтримка. Також маршрут 
може бути доповнений різноманітними фес-
тивалями, виставками, ярмарками, що рекла-
мують український бурштин. В такому разі 
цей маршрут стане важливим туристичним 
активом та прибутковою сферою економіки 
цих регіонів.

________________
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The article describes a geological excursion along central part of Ukraine and visits to geological sites in the Southern 
Bug River valley and its tributary. Precambrian rocks of the Ukrainian Shield and unique morphological phenomena - 
river canyons - are the main objects of observation. Attention is drawn to the relief factor - the struggle of endogenous 
and exogenous geological processes.

Викладання геології – науки про Землю – 
немислиме без проведення геологічних екс-
курсій та практик. Аудиторні заняття дають 
теоретичну основу та знання, які без підкрі-
плення натурними спостереженнями пере-
творюються на мертву інформацію, яка не ви-
користовується та з часом забувається. Чим 
більше можливостей показати студентам чи 
учням різноманітні геологічні об’єкти, тим 
успішнішим буде засвоєння програм та плід-
нішим навчання.

Більша частина України розташована на 
південно-західній частині давньої Східноєв-
ропейської платформи, характерною особли-
вістю геології якої є вихід на денну поверхню 
докембрійського фундаменту у вигляді Україн-
ського щита. Це дає нам можливість спостері-
гати та вивчати давні породи, що утворилися 
мільярди років тому. 

Зараз запропонуємо вашій увазі новий 
маршрут геологічної екскурсії у центрально-
південній частині Українського щита. Марш-
рут був розроблений як варіант проведення 
геологічної екскурсії для студентів або учнів. 
Окрім того, він може бути одним із яскравих 
шляхів для  геотуризму. Маршрут передбачає 
відвідування чотирьох об’єктів, розташованих 
в басейні річки Південний Буг та його лівих 
приток. Довжина маршруту 480 км, час – 2-3 
доби, спосіб пересування – автомобільний 

транспорт. Усі об’єкти розташовані вздовж 
автомобільних шляхів, що спрощує їх відвід-
ування.

Долина річки Південний Буг та притоки 
прорізають міцні кристалічні породи фунда-
менту, утворюючи часто перекати, невеличкі 
водоспади та мальовничі каньйони. Значна 
швидкість течії та особливості долин зі зна-
чним перепадами висот  пов’язані з постійним 
зниженням базису ерозії у цьому регіоні. Це є 
результатом піднімання цієї частини Україн-
ського щита в новітні часи геологічної історії. 
За даними відомого дослідника неотектоніч-
них рухів території України Палієнко В.П. [3] 
ділянка басейну Південного Бугу належить до 
області переважно односпрямованих верти-
кальних рухів брилевих піднять, які перерива-
ються періодами стабілізації. В останній нео-
тектонічний етап геологічного розвитку район 
знаходиться в умовах постійного активного та 
суттєво-активного підняття (від 180до 320 м) 
зі швидкістю 0,003-0,007 мм на рік. Причина-
ми є ендогенні вертикальні рухи, процеси піс-
лягляціонного ізостатичного вирівнювання та 
інші.  Це визначило існування на цій території 
Придніпровської та Приазовської височин, а з 
іншого боку обумовило активну ерозійну ді-
яльність річок, що протікають щитом та впа-
дають у Чорне море. Долини річок неоднорід-
ні. В одних місцях річки розливаються й мають 
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відносно повільну течію, в інших – утворюють 
глибокі каньйони, де на десятки метрів відсло-
нюються товщі докембрійських кристалічних 
порід. Намагаючись досягнути базису ерозії – 
рівня Чорного моря, який при піднятті терито-
рії постійно знижується, річки, що протікають 
тут, швидко руйнують міцні гранітні породи 
та утворюють надзвичайні форми рельєфу. 
Цей результат є наочним свідченням бороть-
би ендогенних та екзогенних геологічних сил. 
Яскраве геоморфологічне різноманіття басей-
ну Південного Бугу варто розглядати у пізна-
вальних, освітніх та естетичних цілях.

Найближчий до Києва – каньйон річки Гір-
ський Тікич біля с.Буки Черкаської області. На-
зва річки не випадкова. Хоча, може на перший 
погляд здаватися: до чого тут гори, місцевість 
тут рівнинна, ледве горбкувата. Але наявність 
в долині річки каньйону з крутими, часто вер-
тикальними стінками, каскадами невеликих 
водоспадів та перекатів дійсно характеризує 
річку як гірську. Річка, завдяки своїй енергії, 
виробляючи свій повздовжній профіль, про-
різає шлях крізь метаморфічні породи (амфі-
боліти, кристалосланці та гнейси) росинсько-
тікицької серії неоархею (2600-2800 млн р.) та 
гранітоїди уманського комплексу палеопроте-
розойського (2000-2100 млн р.) віку [1, 2]. За-
вдяки значному перепаду висот на відносно 
невеликій ділянці, швидкість течії та сила па-
даючої води тут значна. Тому у с. Буки у 1927 
р. була побудована перша в Україні гідроелек-
тростанція місцевого значення, інженерні спо-
руди якої збереглися до наших днів. 

Зовсім інший ландшафт відкривається  у 
долині р. Південний Буг поблизу м.  Гайворон. 
Тут річка тільки набирає швидкості. Але її еро-
зійна дія вже проявляється у повному обсязі. 
Вода відшліфовує своє кам’яне ложе, обточує 
скелі, що виступають. Знаходячи слабкі місця 
у цій твердій породі, вода наче «прорізає» в 
граніті вузькі проходи. Нерідко річка тече сис-
темою лабіринтів, оточених гранітними брила-
ми подушкоподібної форми. Все це надає хи-
мерний вигляд пейзажу. А місце з геологічної 
точки зору цікаве тим, що на денній поверхні 
відслонюються найдавніші породи Українсько-
го щита палеоархейського віку (3400-3600 млн 
р.) [1, 2]. Майже усі різновиди метаморфічних 

порід дністровсько-бузької серії та гранітоїдів 
гайворонського комплексу можна побачити 
на стінках величезного кар’єру (400х200х60 м), 
розташованого поруч на лівому березі Півден-
ного Бугу.

Найбільш чітко спостерігати процеси річко-
вої ерозії та вертикальну розчленованість ре-
льєфу можна на території  регіонального ланд-
шафтного парку  Гранітно-Степове Побужжя, 
розташованого на північному заході Микола-
ївської області. Парк охоплює річкову доли-
ну Південного Бугу та його лівих приток.  

Перлиною степового Побужжя можна вва-
жати ділянку долини річки  Південний Буг між 
селами Мигія та Грушівка Первомайського ра-
йону, яка входить також до національного при-
родного парку «Бузький гарт». Це місце має 
багату історію часів Українського козацтва. У 
XVIII ст. тут розташовувався табір Гайдамаць-
ка Січ – центр гайдамацького руху. Ця частина 
долини характеризується красою природних 
краєвидів, значним різноманіттям флори і фа-
уни та надзвичайним, майже гірським рельє-
фом. Домінуючі у рельєфі скелі, що підносять-
ся над руслом річки на 30-40 м, складені роже-
вими порфіроподібними гранат-біотитовими 
гранітами побузького інтрузивного комплексу 
палеопротерозою (2400-2600 млн р.) зі слі-
дами мігматизації [1, 2]. Тут річка не змогла 
зруйнувати виходи дуже міцних порід. Русло 
її роздвоюється, залишаючи острови-скелі, 
звивається, огинаючи непереборні перешко-
ди, створює унікальний зигзагоподібний за-
ворот. Не зважаючи на значну швидкість течії 
та руйнівну силу води на цій ділянці, річка не 
здатна поки виробити свій профіль рівнова-
ги. Дно перетинають пороги та перекати. Тут 
розташована одна з найкращих у Європі трас 
водного слалому. Ще однією пам’яткою цього 
місця є велетенський кар’єр, діаметром біля 
400м, глибиною більше 100 м. В радянські часи 
тут активно розроблялися гранітні породи. Як 
розповідають місцеві мешканці, у 90-х роках в 
результаті швидкого прориву підземних вод, 
кар'єр був затоплений разом з гірничою тех-
нікою. Зараз тут мальовниче озеро глибиною  
40м  з прозорою бірюзовою водою. 

Останнім пунктом екскурсійної геологіч-
ної подорожі ми пропонуємо відвідати Ак-
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товський каньйон, розташований між селами 
Актове та Петропавлівка Вознесенського ра-
йону на річці Мертвовод (лівий приток Пів-
денного Бугу), яка прорізає порфіробластові 
граніти Трикратського та Вознесенського ма-
сивів. Породи належить до кіровоградського 
комплексу (радіологічний вік – 2000 млн р.) 
[1, 2]. Ця геологічна пам’ятка перенесе відвід-
увача в надзвичайну гірську країну. Бровки 
каньйону обриваються прірвою, по дну якої 
протікає  мілководна, але бурхлива річка. На 
окремих ділянках в результаті брилевих загат, 
що скотилися зверху, існують невеличкі за-
пруди, через які вода проривається шумними 
водоспадами. Вертикальні стінки каньйону 
здіймаються до 40-50 м. Окрім надзвичайно 
величного у своїй красі ландшафту, це місце 
є природним об’єктом для наочного спосте-
реження яскраво виражених процесів фізич-
ного вивітрювання. Граніти розбиті систе-
мою перпендикулярних тріщин, вздовж яких 
температурним та морозним вивітрюванням 
вони розділяються на вертикальні стовпи 
та ізометричні блоки. Подальші процеси де-

сквамації довершують руйнування. Скелі на-
бувають вигляду гігантського пір'я, округлих 
гранітних куль, кам’яних обточених блоків, 
нагромаджених у вигляді арок. Завдяки  по-
стійному здиманню земної кори тут на бага-
тьох ділянках відсутні не тільки четвертинні 
пухкі утворення, але й фізична жорств’яна 
кора вивітрювання. Докембрійські гранітні 
породи фундаменту відслонюються не тільки 
в долині річки, але й на бортах та вододілах. 
На щастя, ця геологічна пам’ятка поки слабо 
розрекламована. Відсутність туристів дає від-
чуття єднання з природою. 

Для тих, хто відвідає ці об’єкти, геологіч-
на екскурсія познайомить з мальовничими 
та надзвичайними куточками нашої країни: 
ви ознайомитесь з комплексами різновікових 
докембрійських порід фундаменту Східноєв-
ропейської платформи, на власні очі побачите 
результати руйнівної діяльності українських 
річок та процесів вивітрювання, відчуєте мо-
гутню силу непомітних, але визначальних для 
формування рельєфу вертикальних тектоніч-
них рухів.

________________

Геологічні пам’ятки України (за редакцією В.І.Калініна, Д.С. Гурського). У чотирьох томах. – Том ІІ , ІІІ. – Київ, 1. 
2007 , Львів: ВД «Панорама», .2009.
Кореляційна стратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та пояснювальна записка). – 2. 
Київ, УкрДГРІ, 2004. – 30с.
Палиенко В.П. 3. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. – Киев: Наукова думка , 1992. – 116с.
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Paleogeographical sites that demonstrate the development stages of Quaternary environments have a great potential 
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Пам’ятки розвитку природи четвертин-
ного періоду мають величезний геотурис-
тичний потенціал, оскільки несуть науково 
обгрунтовану і освітньо-значущу інформа-
цію про зміни клімату, рельєфу, рослинного 
і тваринного світу за останні 2,6 млн. років, a 
через встановлену етапність і циклічність їх 
розвитку дозволяють скласти уявлення про 
можливі природні зміни майбутнього.  На 
території правобережжя Дніпра південніше 
Києва розташовані опорні розрізи четвер-
тинних відкладів [2, 3], які детально комп-
лексно вивчалися впродовж останніх щонай-
менше 50-ти років і прекрасно відобража-
ють всі етапи палеогеографічного розвитку 
території у плейстоцені. Величезне значення 
для прогнозування за палеогеографічними 
даними має дослідження короткоперіодич-
них змін клімату (тривалістю 300-500 років), 
відображене у спорово-пилковому складі та 
у зміни типів похованих грунтів в утворен-
нях голоцену.

Пам’ятки четвертинного періоду розташо-
вані своєрідним кільцем на відстані не біль-
ше 70 км від Києва і є легкодоступними для 
огляду впродовж 2-3-ьох-денної екскурсії. За-
вдяки розташуванню Києва на межі областей 
еолових і моренно-зандрових рівнин Полісся 
і Київської лесової рівнини палеогеографічні 
пам’ятки району чітко відображають відміни 
у розвитку природних процесів. На них та-

кож спостерігаються виразні форми рельєфу, 
сучасні геоморфологічні процеси, грунтові 
катени, різноманітні, часто дуже мальовничі,  
ландшафти (особливо вздовж правого берега 
Дніпра), а частина пам’яток містить культурні 
горизонті і є геоархеологічними.

В усіх поданих нижче геотуристичних 
пам’ятках плейстоцену реконструйовано пе-
ребіг процесів осадонакопичення і педогене-
зу за літолого-палеопедологічним методом, 
етапність розвитку рослинності − за палі-
нологічним: для розрізу Стайки [1, 2, 4, 5, 9], 
розрізу Вел. Бугаївка [2, 4], у решті розрізів 
[3]. Пам’ятка Музичі [3, 5 та ін.], що розташо-
вана на лесовому острові моренно-зандрової 
рівнини (рис.1), містить утворення усіх ета-
пів плейстоцену (із підетапами і стадіями). 
Отримано також мікроморфологічні, мала-
кологічні, термолюмінісцентні, палеомагнітні 
дані (виявлено  границю Брюнес-Матуяма), 
ранньоплейстоценовий алювій містить кіст-
ки трогонтерієвого мамонту. Остання поява 
пилку птерокарії маркує завадівський грунт 
– аналог гольштейну Західної Європи. На 1-ій 
надзаплавній терасі р. Ірпінь (розріз Княжичі) 
представлено розвинуту грунтову світу голо-
цену і пізньольодовикiв’я. Пам’ятка Чернеча 
Бобриця [3] цікава тим, що усі грунтові кліма-
толіти пізнього плейстоцену розділені тут не 
лесами, а еоловими пісками; виражено дюни 
пізньопричорноморського часу.
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За маршрутом, починаючи із TL-датованого 
розрізу Вел. Бугаївка [2, 4], пам’ятки геотурис-
тичного кільця Київщини відносяться до об-
ласті лесових рівнин. Пам’ятка Копачів  від-
значається надзвичайно повним розвитком 
грунтових світ прилуцького і кайдацького 
кліматолітів загальною потужністю 4,5 м [3, 
8]. Цікавим буде відвідування історичного-
культурного парку «Київська Русь» (с. 
Кoпачів), в якому реконструйовано забудову 
Києва VIII-Х ст. У долині р. Стугна, через яку 
проходить маршрут, чітко простежуються сту-
пені пізньоплейстоценових терас річки, а на її 
правому березі (розріз Обухів) спостерігаєть-
ся найпівденніший на межиріччях Київщини 
масив еолових пісків причорноморськго клі-
матоліту («заблукале Полісся»). У пам’ятці піз-
нього плейстоцену – Красне І [3, 8] – вперше 
спостерігається зміна сірих опідзолених грун-
тів кайдацького часу чорноземами, вражають 
вияви ерозійних процесів. Біля с. Черняхів 
знаходяться  палеогеографічний (повний роз-
різ верхнього і середнього плейстоцену) і гео-
археологічні пам’ятки (царина черняхівської 
культури − 100-500 рр. н.е.).

Наступною йде серія пам’яток четвертин-
ного періоду, розташованих в урвищах право-
го берега Дніпра із надзвичайним за красою 
видноколом на лівий берег із його надзаплав-
ними терасами. Правий берег є класичним ра-
йоном активного розвитку зсувів, морфологія 
та динаміка яких являють геотуристичний 
інтерес. Першою за маршрутом є серія розрі-
зів біля с. Гребені [3,10 та ін.] із відслонення-
ми усіх кліматолітів плейстоцену і верхнього 
пліоцену. Простежуються їх фаціальні відміни 
і грунтові катени за формами палеорельєфу, 
палеомалакологічні комплекси, виявлено по-
ложення границі Брюнес-Матуяма. Представ-
лено надзвичайно повний розріз голоценової 
грунтової світи і найвиразніші на півдні Ки-
ївщини відслонення нижнього пліоцену і міо-
цену. Біля с. Стайки знаходяться дві пам’ятки 
палеоетапності плейстоцену (розрізи півден-
ного і північного кар’єрів). У першому із них 
за палеопедологічним і палінологічним мето-
дами реконструйовано природні умови і пліо-
ценових етапів [2], малакологічним методом – 
плейстоценових [1, 2]. У північному розрізі, де 
представлено утворення дніпровського і пізні-
ших етапів, виконано їх TL- і IRSL-датування 
[4, 9]. Особливістю є дуже повна будова бузь-
кого кліматоліту (із 12-ма ембріональними 
грунтами), детальне дослідження якої (суціль-
не опробуванням на гранулометричний склад 
і магнітну сприйнятливість) дозволило скоре-
лювати кліматичні осциляції бузького часу із 
зафіксованими у кривих пилуватих часток у 
льодовикових щитах Гренландії [9]. Цікавою є 
будова дніпровської морени із відторженцями 
корінних порід. Наступний розріз правого бе-
регу – Витачів – є стратотипом однойменного 
кліматоліту [1], а у сусідньому розрізі яру про-
стежується тясминський лесовидний суглинок 
(пам’ятка холодного етапу кріогенезу), який 
дуже рідко зустрічається на Київщині [3]. Ко-
лориту надає мальовнича дерев’яна каплиця, 
вдало вписана у ландшафт місцевості, де існу-
вало поселення за часів Київської Русі. 

Далі маршрут перетинає серію пізньо- і се-
редньоплейстоценових терас р. Красної, що 
на відміну від терас Стугни мають лесовий 
покрив. Стратифікований розріз ІІІ-ої надза-
плавної тераси біля с. Трипілля містить мала-

Рис. 1. Розташування геотуристичних 
пам’яток четвертинного періоду на правобе-

режжі Київського Придніпров’я: 1 - Музичі, 
2 - Княжичі, 3 - Бобриця, 4 - Вел. Бугаївка, 

5 - Копачів, 6 - Обухів, 7 - Красне І, 8 - Черня-
хів, 9 - Гребені, 10 - Стайки, 11- Витачів, 

12 - Трипілля, 13 - Старі Безрадичі, 
14 - Малі Дмитровичі, 15 - Ходосіївка, 

16 - Круглик, 17 - Пирогове..
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кологічні і мікрофауністичні рештки [2, 3 та 
ін.]. Цей район є класичною цариною поши-
рення трипільської культури, де можна по-
бачити місця розташування давніх поселень, 
положення культурного горизонту у голоце-
новому грунті та оглянути Музей трипільської 
культури.  Наступною пам’яткою є розріз 
Cтарі Безрадичі [3, 8, 10], у якому найповніше 
у Середньому Придніпров’ї представлено ви-
тачівську грунтову світу, а її IRSL-датування 
[7] дозволяє впевнену кореляцію із інтерста-
діалами і стадіалами Західної Європи. Просте-
жено повну послідовність фаз розвитку рос-
линності останнього міжзледеніння. Розташу-
вання пам’ятки на високому вододілі дозволяє 
спостерігати сучасні ерозійні та зсувні про-
цеси і мальовничий лісостеповий краєвид. У 
серії розрізів пам’ятки Малі Дмитровичі [3, 8] 
можна простежити зміну типів кріогенезу тяс-
минського і удайського етапів у залежності від 
палеорельєфу. Біля с. Ходосіївка розташовані 
повний розріз еоплейстоценових кліматолітів 
[3] і геоархеологічна пам’ятка, на якій просте-

жено розвиток педогенезу від XIV cт. до н.е. 
(пізньобронзова доба) до часів ранніх слав’ян 
i сучасності [6]. На геоархеологічній пам’ятці 
Круглик за палеопедологічним (зокрема, за 
палеокатенами) і палеоботанічним метода-
ми та вивченням магнітної сприйнятливості 
реконструйовано природні умови ранньос-
кіфських поселень і часу початку споруджен-
ня Змійових Валів [6]. Останньою  пам’яткою 
маршруту є розріз кар’єру с. Пирогове [2, 3], в 
якому представлено утворення дніпровського 
і пізньоплейстоценових етапів у їх фаціальних 
і палеокатенарних змінах на давньому схилі, 
виконано мікрофоморфологічні, малакологіч-
ні дослідження, TL- і IRSL датування  [5, 7 та 
ін.]. Значний інтерес являє датована потужна 
грунтова світа голоцену і пізньольодовиків’я, 
розріз міоценових, олігоценових та еоценових 
відкладів, а також надзвичайно активний роз-
виток сучасних зсувних процесів. Таким чи-
ном, пропонованйи маршрут пам’яток четвер-
тинного періоду дозволяє ознайомитися й із 
іншими типами геотуристистичних пам’яток.

________________
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Environmental technologies in tourism enable to receive emotional and intellectual pleasure from rest with minimal 
action on the environment. Educational eco-routes show a landscape diversity as the cumulative effect of all landscape-
forming factors. Eco-routes in the Kaniv Nature Reserve are informative on the history of the evolution of landscapes and 
nature use in the studied region.

Об’єктами геотуристичного інтересу часто 
є об’єкти ПЗФ, в межах яких геоатракціями 
стають також і ресурси ландшафтного різно-
маніття [2]. Збереження ландшафтного різно-
маніття вважається пріоритетним напрямком 
природоохоронної діяльності, відповідно до 
Всеєвропейської стратегії збереження біотич-
ного та ландшафтного різноманіття, в якій 
ландшафти розглядаються як спадщина, фак-
тор збереження біорізноманіття, як середови-
ще і модель збалансованого розвитку [1].

Використовуючи досвід керівництва по-
льовими природничо-географічними прак-
тиками в Канівському природному заповід-
нику розроблено ряд освітніх маршрутів, що 
висвітлюють природний синергізм ландшаф-
тоформуючих факторів. Ландшафтне різно-
маніття Канівських гір сформоване за одно-
часної дії сукупності цих факторів, провідни-
ми з яких виявляються рельєф та геологічний 
субстрат, які прямо впливають на диференці-
ацію мікрокліматичних, гідрологічних показ-
ників території, на відмінності в просторовій 
структурі ґрунтового покриву, що виража-
ється в структурі екотопів. Вагомим чинни-
ком ландшафтного різноманіття на зазначе-
ній території є, безсумнівно, антропогенний. 
Тривала історія інтенсивного антропогенного 
освоєння Канівського Придніпров’я призве-
ла до практичного знищення первісних лісо-
степових ландшафтів.

Освітні екомаршрути Канівськими горами, 
що частково представлені на рисунку 1, є до-
волі інформативними з історії формування й 
розвитку ландшафтів та природокористуван-
ня Канівського Придніпров’я, і привабливими 
для огляду через поєднання ділянок натураль-
них та культурних ландшафтів, і доступни-
ми для туристів різного віку та мають освітні 
цілі. Маршрути насичені точками пейзажного 
огляду панорамного та секторного типу, точ-
ками огляду атракцій природної та культурної 
спадщини тощо. Кільцевими маршрутами, різ-
ної тривалості (1,5 – 3 години) та протяжності 
(1 – 7,5 км), охоплено присадибну ділянку та 
нагірну частину заповідника.

Ландшафтне різноманіття природного за-
повідника віддзеркалює особливості історич-
ного розвитку Канівського Придніпров’я та 
виявляє дію основних ландшафтоутворюю-
чих чинників [3]. Так ландшафтна структу-
ра нагірної частини заповідника представ-
лена: 1) урочищами гряд добре дренованої 
структурно-денудаційної дислокованої сильно 
розчленованої лесової височини, сформованої 
на виходах елювіальних порід верхньокрей-
дового із фоновими дерновими опідзоленими 
піщано-щебенюватими в комплексі із сірими 
супіщано-легко-суглинковими ґрунтами під 
сухими грабовими дібровами або різнотравно-
злаковими лучними степами та рідколіссям; 
2) урочищами міжгрядових понижень добре 
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Рис.1. Схема загального екомаршруту нагірною ділянкою заповідника

дренованої структурно-денудаційної дислоко-
ваної сильно розчленованої лесової височини 
на потужній товщі лесових порід суглинково-
го складу із фоновими сірими опідзоленими 
ґрунтами під свіжими грабовими дібровами 
або різнотравно-злаковими лучними степами 
та рідколіссям; 3) урочищами горбів (остан-
ців) давньоалювіально-терасової рівнини з 
дерново-слабопідзолистими, дерновими під-
золистими піщано-щебенюватими ґрунтами 
на виклинюваннях піщаних відкладів нижньо-
го антропогену під сухими сосновими борами 
та суборами; 4) ерозійно-зсувними схилови-
ми урочищами гряд складеними потужною 
товщею лесових порід суглинкового складу 
із ясно-сірими опідзоленими суглинковими 
різної змитості грунтами під грабовими ді-
бровниками або різнотравно-злаковими луч-
ними степами та рідколіссям; 5) урочищами 
днищ балок на делювіальних суглинкових від-
кладах із дерновими глеюватими та оглеєни-
ми ґрунтами під рідколіссям та чагарниками, 
вологолюбним різнотрав’ям; 6) урочищами 
ерозійних схилів ярів та балок складеними по-
тужною товщею лесових порід суглинкового 
складу [3].

Заповідні ділянки, якими прокладено освіт-
ні екомаршрути (див. рис. 1), відносяться до 
Канівських дислокацій і представляють собою 
горбисте низкогір’я з абсолютними висотами 
200–220 м (max ≈ 255 м) з розвиненою яружно-

балковою мережею. Глибина розчленування 
дислокованої ділянки іноді перевищує 100 м, 
завдяки чому вона набуває вигляду гір. Значні 
амплітуди абсолютних відміток (до 100-120 
м), геологічний субстрат та помірні, але зли-
вового характеру, опади визначають розвиток 
ерозійних процесів, слідством чого є потужна 
яружно-балкова мережа (0.4км/км2).

Крім інтенсивних ерозійних процесів в 
межах нагірної ділянки заповідника спостері-
гаються також гравітаційні процеси, найчас-
тіше у вигляді зсувів. Всі зсуви цієї ділянки 
діляться за віком утворення на давні пізньо-
антропогенові та сучасні голоценові [4]. Так 
господарська зона заповідника розташована 
на зсувній псевдотерасі пізньоантропогено-
вого часу, що прорізується глибокими ярами 
Біляшівського 1 та 2, Гнила (Слизька) балка 
та ін. Давньоантропогенові зсуви приурочені 
до крутого правого берега Дніпра, мають схід-
часту будову і нерухомі. Їх можна спостерігати 
впродовж маршруту нагірною частиною запо-
відника (Мар’їна гора, Велике городище та ін.). 
Сучасні зсуви найчастіше відбуваються в сис-
темах ярів утворюючи напівцирки з великими 
кутами нахилу рухомої поверхні зсуву (щоріч-
ний рух від 0.5 до 1.0 м) [4].

Первинний рельєф Канівських гір, сформо-
ваний тектонічними рухами в мезозої, не збе-
рігся через широко розвинуті ерозійні проце-
си. У сучасному рельєфі, що сформувався вна-
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слідок неотектонічних рухів, спостерігаються 
характерне для Канівських гір явище – луски-
насуву, пов’язане із лускуватими структурами, 
структурними незгідностями в місцях розрив-
них деформацій, що супроводжуються насува-
ми давніх відкладів палеогену, крейди, юри на 
молоді антропогенові [4]. Із складчастими де-
формаціями пов’язано багатство літологічного 
складу осадових порід в межах Канівських гір. 
Літологічним базисом формування ландшаф-
тного різноманіття нагірної ділянки в осно-
вному є відклади антропогенового часу: леси 
та лесоподібні суглинки, флювіогляціальні піс-
ки, моренні суглинки та супіски із валунами 
кристалічних порід, що є потужними (в серед-
ньому 10-15 м), але часто перериваються, осо-
бливо на вододільних кряжах та схилах гряд 
південної експозиції, виходами елювію давніх 
порід щебенювато-піщаного складу (палеоген, 
крейда, юра).

Експозиція схилів одночасно із загальною 
припіднятістю гористих ділянок має зна-
чний вплив на мікрокліматичну диферен-
ціацію в межах Канівських гір, зумовлюючи 
просторово-структурне багатство ландшаф-
тних комплексів нагірної частини. Орієнтова-
ність схилів за сторонами горизонту зумовлює 
відмінності в температурних режимах, що в 
свою чергу обумовлює едафічні умови міс-
цезростань рослинності. На едафічні умови 
одночасно із перерахованими мають вплив 
відміни в літологічному складі порід. Зональ-
ними ґрунтами в межах нагірної ділянки запо-
відника є сірі лісові та його підтипи. Інтразо-
нальними типами є дернові глеюваті та оглеєні 
ґрунти, сформовані по днищах балок на делю-
віальних відкладах. Строкатості ґрунтовому 

покриву в межах нагірної частини додають 
дернові піщані та щебенюваті ґрунти, дернові-
підзолисті ґрунти на виклинюваннях піщаних 
верств нижнього антропогену, а також на ви-
ходах елювію порід крейди.

Для нагірної ділянки заповідника типовими 
є грабові ліси, які утворилися на місці дубових 
лісів (в минулому). На освітлених та опуклих 
ділянках гряд, на південних їх схилах зустрі-
чаються залишки природних дібров в комп-
лексі із степовими формаціями типчаково-
різнотравних асоціацій. На сильно розораних, 
в минулому, схилах гряд та міжгрядових по-
нижень нагірної ділянки спостерігаються про-
цеси відновлення природної степової рослин-
ності.

На гребнях гір розташовані природні огля-
дові майданчики, з яких відкриваються атрак-
тивні пейзажи. З вершини Мар’їної гори від-
кривається огляд на горбогір’я дислокованої 
тераси (північ) та горбисту лесово-моренну 
рівнину (південь). З оглядового майданчика 
на Великому городищі відкривається пано-
рама на лівобережні ландшафти борової те-
раси та широкої заплави Дніпра перерізаної 
численними старицями, озерами, річковими 
рукавам, протоками, на заплавні острови 
Шелестів і Круглик та саме русло Дніпра, що 
характеризується інтенсивними русловими 
процесами.

В цілому освітні маршрути заповідними ді-
лянками наочно демонструють результати су-
купної дії різних природних процесів і дозво-
ляють як закріплювати студентські навички, 
отримані під час теоретичного навчання, так 
й популяризувати знання ландшафтної науки 
широкому колу зацікавлених.

________________
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The paper reveals the natural potential of Prydniprovsky Region and the threat of anthropogenic activity within it. It 
is shown that ecological tourism and monitoring within the region will allow to identify problem areas; to create initiative 
groups including specialists of different profiles; to discover new objects of the national natural heritage; to contribute for 
the environment preservation, to form ecological consciousness and culture among the general population.

Останнім часом у вітчизняному науково-
інформаційному просторі з’являється все біль-
ша кількість матеріалів, присвячених екологіч-
ному стану річок України, зокрема її головної 
водної артерії - Дніпра. З кожним  роком у 
суспільстві зростає розуміння необхідності 
зупинити варварське ставлення до природи, 
зменшити забруднення та антропогенне на-
вантаження на природні ландшафти річкових 
долин. 

Ландшафтне розмаїття території України 
сприяє розвитку екологічного туризму, орієн-
тованого на збереження природних ресурсів. 
Згідно з Положенням про рекреаційну діяль-
ність на територіях та об'єктах природоохо-
ронного фонду (ПОФ) України головними на-
прямами рекреаційної діяльності є створення 
умов для організованого туризму та відпочин-

ку у природних умовах при дотриманні режи-
му охорони заповідних територій; функціону-
вання рекреаційної інфраструктури, визначе-
ної відповідно до законодавства; організація 
інфраструктури туристичних і екскурсійних 
маршрутів, екологічних та освітніх шляхів; 
обґрунтування та встановлення допустимих 
рекреаційних (антропогенних) навантажень; 
координація діяльності суб'єктів рекреацій-
ної діяльності з боку суб'єктів ПОФ тощо. 
Обов’язковою складовою природоохоронної 
діяльності є екологічна освіта; формування 
екологічної свідомості і культури серед широ-
ких верств населення; виховання дбайливого 
ставлення до національного природного над-
бання. 

Питання геологічних, геоморфологічних та 
ландшафтних меж Середнього Придніпров’я є 
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дискусійним. В.В. Нікіфоров [2] обґрунтував 
територію Середнього Придніпров'я в межах 
частин Київської, Черкаської, Полтавської та 
Кіровоградської областей, прилеглих до аква-
торій Канівського, Кременчуцького та верхів’їв 
Дніпродзер жинського водосховищ (до гирла 
р. Ворскли). У більшості наукових праць до-
слідників кінця ХХ – початку ХХІ століття 
Середнє Придніпров'я територіально охоплює 
прибережні смуги Канівського і Кременчуць-
кого водосховищ, розміщених в середній течії 
р. Дніпра – від м. Переяслава до м. Кременчука 
на лівобережжі і від м. Ржищева до м. Чигири-
на – на правобережжі. Саме такого районуван-
ня дотримуються і автори даної публікації.

Територія Середнього Придніпров’я є одні-
єю з найбільш освоєних регіонів України [3], 
антропогенні ландшафти і рельєф якої фор-
муються у результаті сільськогосподарського 
освоєння території; житлового та промисло-
вого будівництва; видобутку корисних копа-
лин тощо. Найбільших змін природні ланд-
шафти зазнали після будівництва Канівського 
і Кременчуцького водосховищ, яке призвело 
до затоплення заплави Дніпра, активізації 
абразійних, гравітаційних і ерозійних проце-
сів на берегах водосховищ. Кременчуцьке во-
досховище було повністю заповнене у 1961 р. 
Довжина його берегової лінії складає близько 
800 км. Береги водосховищ високі (відносні 
висоти 30-40 м), урвисті, розчленовані чис-
ленними ярами і балками. Довжина берегової 
лінії Канівського водосховища складає близько 
400 км. Лівий берег, знаходиться в межах аку-
мулятивної алювіальної рівнини - пологий, 
а правий високий – стрімкий, урвистий, роз-
членований численними ярами. Складна гео-
логічна будова, розчленований рельєф, висока 
ураженість території сучасними екзогенними 
процесами стала перешкодою на шляху повної 
антропогенної трансформації території Се-
реднього Придніпров’я. Природні ландшафти, 
геолого-геоморфологічна будова, рослинний 
і тваринний світ регіону є сприятливими для 
розвитку практично всіх видів туристичної ді-
яльності. Сьогодні тут функціонує близько 50 
природоохоронних територій різного рангу і 
підпорядкування. Створення мережі еколо-
гічних маршрутів, які об’єднають геологічні, 

ландшафтні та історичні об’єкти півострова, 
може стати родзинкою туристичної діяльності 
в даному районі. 

Найвідомішим туристичним об’єктом пра-
вобережжя регіону є Канівський природний 
заповідник разом з ландшафтним заказником 
«Тарасів обрій». Менш дослідженою у турис-
тичному плані є територія Трахтемирівського 
півострова, в межах якого існує РПЛ «Трах-
темирів». Топ-об’єктом лівобережжя регіону 
можна вважати Сулинську затоку, де збере-
глися різні за розміром острови; пагорби з від-
слоненнями давніх ґрунтів і викопними решт-
ками давніх тварин; солончаки Оболонської 
низовини, а також НПП «Нижньо сульський». 

Найбільша кількість природоохоронних 
територій (стратотипові розрізи, унікальні 
яри, відслонення тощо) приурочена до схилів 
Дніпра. На сьогодні саме схили Дніпра зали-
шаються найуразливішими складовими зе-
мельних ресурсів Середнього Подніпров’я. 
Згідно зі звітами відділів водних об’єктів та 
техногенно-екологічної безпеки Черкаської і 
Полтавської областей найбільших руйнувань 
зазнають береги водосховищ, однак заходи 
щодо укріплення узбережжя берегозахисними 
спорудами здійснюються лише на найбільш 
аварійних ділянках (причому виключно, в разі 
катастрофи і за умови фінансування).

Однією із важливих складових збереження і 
управління природними ресурсами є екологіч-
ний моніторинг, інструментом якого має стати 
екологічний туризм. Проф. О. Ю. Дмитрук [1] 
зазначає, що екологічний туризм з його рекре-
аційним і пізнавальним потенціалом спрямо-
ваний на формування компетентностей щодо 
захисту та раціонального використання при-
родних ресурсів, інформування людей про 
терміновість вирішення і важливість розумін-
ня екологічних проблем. Екологічний туризм 
включає елементи свідомого позитивного 
ставлення до навколишнього середовища, а не 
його використання.  

На думку авторів, з метою збереження вод-
них ресурсів, унікальних ландшафтів, об’єктів 
геологічної і історичної спадщини доцільним 
є створення в межах акваторії і прибережної 
зони Середнього Придніпров’я національно-
го природного парку, що сприятиме розвитку 
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рекреаційної діяльності, збільшенню турис-
тичної привабливості регіону, подоланню роз-
біжностей між положеннями Закону України 
щодо користування землями берегової лінії та 
Водного кодексу. 

Висновок. Екологічний туризм різного 
спрямування (геологічного, біологічного, іс-
торичного тощо) має високий просвітницький 
потенціал і дозволяє формувати поведінку 
щодо раціонального природокористування та 
охорони природи. Екологічний туризм є скла-
довою частиною будь якого виду туризму, а 

відповідно може бути інструментом для збере-
ження водних і земельних ресурсів (у даному 
випадку Середнього Придніпров’я). 

У свою чергу екологічний моніторинг і 
туристична діяльність в межах Середнього 
Придніпров’я дозволить виявляти проблемні 
ділянки; створювати ініціативні групи зі спеці-
алістів різного профілю; виявляти нові об’єкти 
національної природної спадщини; сприяти 
збереженню навколишнього середовища, а та-
кож формувати екологічну свідомість і культу-
ру серед широких верств населення.
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Geotourism is based on the study of geological (geomorphological) objects and processes, as well as the obtaining of 

aesthetic impressions from contact with them. The Gaivoron district of the Kirovograd region is a unique landmark for 
the development of geotourism. The features of its geological structure and history of development make it possible to 
fully observe and study various geological and geomorphological objects. There are about 10 interesting objects for the 
development of geotourism in Guyvoron region. Among them there are well-known quarry of Zavalia deposit of graphite, 
Zavalia and Gaivoron deposits of granite, etc.

Сталий розвиток вимагає чіткого підходу 
до використання ресурсів. Щоб пристосову-
ватися до цього нового складного світу, який 
змінюється безпрецедентно швидко, кожно-
му з нас потрібно постійно вчитися – жити 
за принципами «навчання упродовж життя» 
(life-long learning). Однією з найпростіших, 
найприємніших і найдоступніших для будь-
яких людей форм такого навчання є подорожі, 
пізнавальний туризм, зокрема геотуризм як 
один із його різновидів [1].

Геотуризм ґрунтується на вивченні геоло-
гічних (геоморфологічних) об’єктів і процесів, 
а також отриманні від контакту з ними есте-
тичних вражень. В Україні геотуризм, який за 
своєю суттю і за визначенням відноситься до 
екологічного, сталого туризму, досі є нішевою, 
немасовою формою туризму [1]. Він дозволяє 
місцевим жителям краще зрозуміти унікаль-
ність свого місця проживання, дає знання про 
природну спадщину своєї місцевості, виховує 
в них необхідність її збереження та захисту. 
Це зміцнює економічний добробут місцевих 
громад і покращує якість їх життя у довготри-
валій перспективі. Лише у співпраці місцевих 
громад з природоохоронними та науковими 

установами відповідного профілю, освітніми 
закладам та об'єктами соціальної інфраструк-
тури можна очікувати успішного функціону-
вання геотуризму на окремій території. 

Гайворонський район Кіровоградської об-
ласті є унікальним краєм для розвитку гео-
туризму. Територія в плані геологічної будо-
ви розташована у південно-західній частині 
Українського щита Східно-Європейської плат-
форми, в межах південної частини Західно-
Придніпровської денудаційної височини, від-
несеного згідно схеми фізико-географічного 
районування України до Середньобузької ви-
сочинної фізико-географічної області. Осо-
бливості геологічної будови та історії розвитку 
зумовили різкі відмінності у ландшафтах Гай-
воронського району та його окремих частин, 
на обмеженій території зустрічаються різні 
природні та антропогенні комплекси, що дає 
можливість у повній мірі спостерігати та ви-
вчати різноманітні геологічні та геоморфоло-
гічні об’єкти. Цікавих для розвитку геотуриз-
му об’єктів на Гайворонщині нараховується до 
10, серед яких найбільш відомі кар’єри Завал-
лівського родовища графіту, Заваллівського та 
Гайворонського родовищ граніту тощо. Фахів-
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цями Гайворонського районного краєзнавчого 
музею спільно з викладачами кафедри геогра-
фії та методики її навчання УДПУ імені Павла 
Тичини із залученням фахівців-геологів роз-
роблені і продовжують розроблятись спеціалі-
зовані туристичні маршрути до цих та інших 
об’єктів, які розміщені в межах адміністратив-
ного району та на прилеглих територіях.

Територію Гайворонського району можна 
віднести до території давнього освоєння, про 
що свідчать виявлені археологічні знахідки, 
хоча деякі затоплені зараз водами Гайворон-
ського водосховища 

За попередніми дослідженнями [3,4,5] цю 
територію було визначено, якій притаманні 
риси старопромислових районів і зазнала по-
тужних антропогенних змін, що виявляється 
у наявності на обмеженій території великих 
кар’єрів, відвалів пустої породи, дорожних 
об’єктів, гідротехнічних споруд, житлових і 
технологічних будівель тощо.

Під час розробки туристичних маршрутів 
особлива увага звертається на антропоген-
ні форми рельєфу, пов’язані з будівництвом 
автомобільних доріг і залізниць; об’єктами 
гірничо-видобувної промисловості; гідроенер-
гетикою тощо.

Гайворонський спеціалізований гранітний 
кар’єр. Розвитку спецкар’єру сприяло Гайво-
ронське родовище мігматитів. В 30-рр. ХХ-го 
ст. бурхлива індустріалізація України вимага-
ла будівельних матеріалів, зокрема, матеріалів 
із каменю [6]. Погляди геологів, промисловців 
спрямовувались, насамперед, до тих ділянок, 
де кристалічні породи виходили на земну по-
верхню. Такий масив свого часу був відкри-

тий на лівому березі Південного Бугу поблизу 
впадіння в нього невеликої р. Ташлик. З 1938 
р. почався відлік кар’єру як гірничого підпри-
ємства з видобутку та переробки каменю від-
критим способом. У перші роки становлення 
підприємства, а по суті до початку Другої сві-
тової війни, домінувала виключно важка руч-
на праця бутоломів з використанням ломів, 
молотів, гемерів, кирок, лопат (рис. 1а). Для 
порівняння: обсяг продукції за 1938-1941 рр. 
спецкар’єр зараз виробляє за 10 днів без за-
стосування ручної праці. Від початку роботи 
кар’єру (зараз експлуатується дві дільниці) 
докорінно змінились краєвиди, умови пра-
ці, побуту, іншими стали критерії життя [6]. 
На 140 м по вертикалі опустився видобувний 
горизонт. Відкриті гірничі розробки змінили 
рельєф місцевості. Розширення кар’єру від-
бувається за рахунок орних земель. Ділянки 
з відвалами порід, які не вкриті рослинністю, 
не завжди приваблюють. Кар’єр, як виробнича 
одиниця, існує майже 80 років, тож десятиліт-
тями доводиться миритися із штучно створе-
ними ландшафтами (рис. 1 б).

В межах Гайворонського району понад 80 р. 
експлуатується найбільше в Європі Заваллiвське 
родовище графіту, завдяки чому сформувався 
кар’єрно-відвальний тип ландшафту, який є 
невід’ємним компонентом в структурі гірничо-
промислових комплексів всієї Правобережної 
України [5].

Перше обстеження покладів графітовмісних 
порід в районі Побужжя було проведене у 1921-
1924 рр., з 1937 р. розпочала свою роботу шах-
та з видобутку графітової руди, прокладалися 
під’їздні шляхи, підземні комунікації (рис. 2 а,б). 

а)                                                                        б)
Рис.1. Гайворонський спеціалізований кар’єр: а) пам’ятник робітникам-бутоломам; 

б) відкриті розробки.
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а)                                                                        

а)                                                                        

б)

б)

Рис. 3. Заваллівський графітовий кар’єр: а) відвал пустої породи;
б) затоплена відпрацьована ділянка.

Рис. 2. Заваллівський графітовий кар’єр: а) шахта з видобутку графітової руди; 
б) розобка графітової руди відкритим способом на південь від с. Завалля, 

р. Південний Буг (фото 1942 р.).
На сьогодні площа Заваллівського графі-

тового родовища становить близько 50 км². 
Кар’єр має глибину 170 м, довжину до 2 км, 
поблизу нього знаходиться відвал пустих по-
рід висотою 75 м. Одним із природних чинни-
ків, що ускладнює роботу кар’єру є зсуви, які 
виникають на північному та східному бортах 
діючого кар’єра. Зсуви охоплюють всю поверх-
ню пухких порід. Загальна довжина зони зсу-
вів складає близько 1 км [4,5] (рис. 3 а). 

Експлуатація надр поблизу смт Завалля 
спричинило і спричиняє відчутний вплив на 
навколишнє середовище: зазнає значних змін 
рельєф внаслідок гірничо-видобувних робіт 
(виникнення великих за розміром від’ємних 
форм рельєфу, здійснюється вивіз і насип пус-
тої породи за межі родовища, що призвело до 
утворення терикону); відбувається перерозпо-
діл підземного та наземного стоку внаслідок 
порушення водоносних горизонтів через ве-
лику глибину кар’єру; створення шламовідво-
дів та шламопроводів; формування дорожніх 

ландшафтів; забруднення атмосферного пові-
тря; значних змін зазнають рослинні і тварин-
ні угруповання (рис. 3 а,б). 

З будівництвом гідротехнічних споруд та-
кож тісно пов’язані своєрідні форми рельєфу. 
З погляду антропогенного ландшафтознав-
ства ГЕС розглядається як блокова система 
активних інженерних споруд і геокомпонен-
тів ландшафту. Загалом на р. Південний Буг, у 
межах Гайворонського району, функціонують 
2 гідроелектростанції – Гайворонська, Березів-
ська (Савранська). Унаслідок будівництва гре-
бель ГЕС сформувались нові урочища нижніх 
б’єфів водосховищ, палеоландшафтною осно-
вою для яких є центральне річище або пороги. 
Залежно від режиму роботи ГЕС, її параметрів, 
типу греблі ці урочища набули різних харак-
теристик, які постійно змінюються. Зокрема, 
у результаті будівництва Гайворонської ГЕС 
утворилось водосховище площею 496 га та ко-
рисним об’ємом 9,3 млн. м3 (рис. 4 а, б). 

До сучасних видів господарської діяльності, 
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що спричиняє утворення форм антропогенно-
го рельєфу, належить будівництво комуніка-
цій, які формують рельєф смуг автомобільних 
і залізничних шляхів з виїмками, насипами, 
тунелями тощо. У межах Гайворонського ра-
йону, свого часу була прокладена досить густа 
мережа залізничних та автомобільних шляхів. 
що тісно пов’язано з розвитком гірничодобув-
ної промисловості, сільського господарства, 
гідроенергетики, яка вдосконалювалась, змі-
нювалась упродовж всієї історії господарсько-
го освоєння території. Цікавою для вивчення 
і, одночасно, для користування є Гайворонська 

вузькоколійка, невід’ємна складова об’єктів ге-
отуризму (рис. 6 а,б)

 Територія Гайворонського району Кірово-
градської області, на нашу думку, досить при-
ваблива для організації геотуристичних екс-
курсій. Вони будуть змістовними, насиченими 
достатньою кількістю цікавого і різноплано-
вого матеріалу. Можна одночасно вивчити іс-
торію краю та його сьогодення. А розвинена 
інфраструктура (наявність готелів, закладів 
громадського харчування, зручне транспорт-
не сполучення) є вагомим чинником розвитку 
туризму в регіоні.

а)                                                                        

а)                                                                        

б)

б)

Рис. 4. Гідроелетростанції Гайворонського району: а) Гайворонська; б) Березівська (Савранська). 

Рис. 5. Гайворонська вузькоколійка: а) унікальний діючий паровоз ГР-280;
б) тепловоз ТУ2, за допомогою якого здійснюють пасажирські перевезення.
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Метою даного повідомлення є узагальнення 

даних про пам’ятки неживої природи та мож-
ливість використання геологічних об’єктів 
природно-заповідного фонду Сумської облас-
ті у якості об’єктів геотуризму. 

На сьогодні в Сумській області з офіційним 
природоохоронним статусом існує 2 геологіч-
них заказника та 5 пам’яток природи місцевого 
значення, 3 об’єкти знаходяться у зоні регульо-

Таблиця 1
№ об’єкт Короткий опис

Тектонічні
1 Заказник «Гора Золотуха», 

біля м. Ромни.
Соляний шток. Вихід на денну поверхню найдавні-
ших в області (девонських) порід 

Стратиграфічні
2 Пам’ятка природи «Відслонення пісків Полтавського 

ярусу», с. Михайлівка, Лебединський рай.
Типовий розріз новопетрівської світи міоцену та 
берекської світи олігоцену

3 Пам’ятка природи «Шпилі Полтавського ярусу» 
с. Шпилівка, Сумський рай. 

Відслонення плейстоцену та сиваських верств бе-
рекської світи олігоцену 

4 Скельське відслонення, с. Скелька, Охтирський рай. Типовий розріз новопетрівської та берекської світ
5 Брили пісковиків с. Скелька, 

с. Скелька, Охтирський рай.
Відслонення пісковиків новопетрівської світи міо-
цену

6 Доброславівські пісковики 
с. Доброславівка, Охтирський рай.

Відслонення пісковиків новопетрівської світи міо-
цену

Геоморфологічні
7 Заказник «Камінські піщаники» (у складі РЛП «Сейм-

ський»), с. Камінь, Кролевецький рай.
Мальовниче відслонення еоценових пісковиків на 
березі річки

8 Пам’ятка природи «Спаські валуни», с. Спаське, Кро-
левецький рай.

Експозиція валунів, свідків Дніпровського зледе-
ніння в історії планети Земля

9 Пам’ятка природи «Хоружівські валуни», с. Хоружів-
ка, Недригайлівський рай.

Валун, що є свідком перебування  Дніпровського 
льодовика

10 Пам’ятка природи «Попів камінь», 
с. Беєве, Л.-Долинський рай.

Валун, що є свідком перебування  Дніпровського 
льодовика

Комплексні
11 Пам’ятка природи «Мамонтове», 

с. Кулішівка, Недригайлівський рай.
Місце знахідки решток доісторичних тварин в 1839 
р. Водночас має історико-культурне значення

ваної рекреації НПП «Гетьманський» (Скель-
ське відслонення, Брили пісковиків с. Скельки 
та Доброславівські пісковики) і як геологічні 
пам’ятки не оформлені (Таблиця 1). 

Як видно з таблиці? декілька об’єктів, 
що мають природоохоронний статус тери-
торіально входять до складу регіонального 
ландшафтного парку «Сеймський». Ця об-
ставина сприятиме кращому використанню 
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об’єкта з освітньою та пізнавальною ме-
тою.

Пошук, опис нових та реклама вже існую-
чих геологічних об’єктів на Сумщині сприяти-
ме зміцненню та активному розвитку туризму 
в регіоні. Перелік найбільш цінних перспек-
тивних заповідних геологічних об’єктів, реко-
мендований Департаментом екології та охо-
рони природних ресурсів Сумської обласної 
державної адміністрації, який створений у ре-
зультаті комплексного аналізу та обстеження,  
наведений у таблиці 2.

Для задоволення пізнавального інтересу 
до багатств надр Сумщини, її типових та уні-
кальних ландшафтів, безпосередньої участі 
туристів в заходах по їх збереженню та при-
множенню нами було розроблено тематичну 
карту (Рис. 1). Розглянувши  карту, стає зро-
зумілим, що більшість об’єктів знаходиться у 
Сумському районі, поблизу районного центу з 
більш розвиненою інфраструктурою. 

Таким чином, була здійснена спроба уза-
гальнити дані про наявні на території Сум-
ської області існуючі та перспективні пам’ятки 
неживої природи. Був окреслений список 
об’єктів, які можуть бути використані при 
розробці геотурів. Враховуючи те, що ефек-
тивне туристичне використання геологічних 
пам’яток природи можливе лише за умов на-

явності вичерпної інформації про них, подаль-
шу нашу роботу маємо спрямовати на:

1) створення електронного путівника, по 
вищесказаним об’єктам;

2) розробку посібника з методики використан-
ня цих об’єктів під час туристичної та екскурсій-
ної діяльності для педагогів області. Ці завдання 
ми плануємо реалізувати у найближчий час.

Таблиця 2
№ об’єкт Короткий опис

Статиграфічні
12 с. Баничі, Глухівський рай. Відслонення еоценових пісковиків
13 «Лучанські розрізи», м. Суми. Розріз палеогенових (палеоцен, сумська світа) та неогенових порід
14 с. Зелений Гай, Сумський рай. Контакт маастрихтських та палеоценових порід
15 с. Білокопитове, Глухівський рай. Відслонення кампанських порід верхньої крейди, що перекриті море-

ною
16 с. Стецківка, Сумський рай. Відслонення крейдяної, палеогенової та неогенової систем
17 м. Білопілля Відслонення відкладів морени, що свідчать про геологічний період в 

історії Землі, пов’язаний з Дніпровським зледенінням
Геоморфологічні

18 с. Могриця, Сумський рай. Відслонення нижнього маастрихту з карстововими формами рельєфу
19 с. Ховзовка, Путивльський рай. Відслонення бучацької світи з лінзами кварцитовидного пісковику
20 с. Чеберяки, Роменський рай. Валун, що є свідком перебування у нашому краї Дніпровського льодо-

вика
Палеонтологічні

21 с. Барилівка, Краснопільський 
рай.

Відслонення нижнього маастрихту з макрофауністичними залишками

22 с. Шпилівка, Сумських рай. Відслонення фауноносної лінзи олігоценового пісковику з залишками 
молюсків

Рис 1. Карта існуючих та перспективних гео-
логічних об’єктів природно-заповідного фонду 

Сумської області (пояснення в тексті)
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THE MOST IMPORTANT GEOSITES OF kHARkIv REGION 
AS OBJECTS OF GEOTOURS

Mariia Kosmachova
V.N. Karazin Kharkiv National University, e-mail: kosmachovamv@gmail.com

The geosites reflect the geological structure of Kharkiv region very complete, especially its tectonics, lithology and 
stratigraphy. They may be used as objects of scientific geoturs, geological investigations and native land study. The most 
interesting geological monuments of region were described. Their scientific and educational value was examined. The 
necessity of these geosites protection was based.

Харківщина майже цілком розташована 
в межах Дніпровсько-Донецької западини 
(ДДЗ). Стратиграфічний обсяг відслонених у 
корінному заляганні в межах області відкладів 
починається з середнього карбону. Геологічна 
будова регіону зумовлює осадовий тип його ге-
ологічних вартих уваги об’єктів, які входять до 
складу геосайтів і підпорядковані стратигра-
фічному контролю. Просторове розміщення 
цих пам’яток зумовлено тектонічним факто-
ром. Найбільш важливі в науково-освітньому 
і естетичному відношенні геосайти, що уві-
йшли до складу геологічної спадщини України 
[1, 2], знаходяться на південному сході області. 
Ця територія належить тій частині ДДЗ, яка 
містить виведені на поверхню переважно со-
лянокупольні додатні структури [6]. В їх ядрах 
відслонено верхній палеозой (Великокомишу-
васька, Петрівська, Червонооскільська і Ку-
рульська структури) і тріас (Кам’янська, Спі-
ваківська та ін. антикліналі). Чудові відслонен-
ня більш молодих відкладів відомі на крилах 
цих структур. Отже, південно-східна частина 
Харківщини являється головною територією 
проведення геологічних турів [3-5]. Саме тут 
містяться широко відомі пам’ятки Ізюмщини 
- Протопівська балка, Великі Кам’янські від-
слонення та гора Кремінець. 

Протопівська балка, відслонення верх-
нього тріасу. 

Знаходиться у 11 км на південь від м. Ізюм, 
на західній околиці с. Кам’янка. Міститься в 
ядрі Кам’янської антикліналі. Відслонення 

вперше були описані у 1882 р. О.В. Гуровим. 
Подальші роботи послужили за основу для 
більш детального розчленування тріасу регіо-
ну. Так, Л.Ф. Лунгерсгаузен в межах північно-
західної околиці Донбасу виділив дронівську, 
серебрянську, протопівську і новорайську сві-
ти. Дослідження пізньотріасових рослинних 
залишків, які були вперше знайдені тут М.В. 
Григор’євим ще наприкінці XIX ст., дозволили 
Ф.А. Станіславському довести норійський вік 
верхньої частини протопівської світи і рет-
ський - новорайської світи. 

Вартими уваги компонентами цього гео-
сайту є такі: 1 - стратотип протопівської світи; 
2 - відслонення новорайської світи; 3 - залиш-
ки ретських рослин - Clathropteris meniscioides 
Brongn., Dictyophyllum exile (Brauns) Nath., 
Taeniopteris multiramosa Prin., Podozamites sp., 
Tmematostrobus prynadae Stanisl.; 4 - строкато-
барвні переважно глинисті породи верхнього 
тріасу як утворення, властиві континенталь-
ним умовам арідного теплого клімату; 5 - си-
деритові конкреції, що інколи містять чудової 
збереженості залишки викопних рослин; 6 - 
виділення гетиту типу бурої скляної голови; 
7 - стратиграфічна і кутова незгідності між 
тріасом і юрою; 8 - джерела з тріасового водо-
носного комплексу. Протопівська балка була 
включена у число об’єктів, які пропонували 
для створення мережі національних геопарків 
України [7].

Великі Кам’янські відслонення середньої 
та верхньої юри.
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Знаходяться у 7 км на південь від м. Ізюм 
на північній околиці с. Кам’янка, у північно-
східному крилі Кам’янської антикліналі. Їх 
перші дослідження належать Б.К. Блєде (1840, 
1841 та ін.). У 1841 р. відслонення були оглянуті 
видатним англійським геологом Р.І. Мурчисо-
ном і відомим французьким палеонтологом Е. 
Вернейлем (у супроводі Б.К. Блєде). Найбільш 
ретельне вивчення південно-східної частини 
Харківщини виконали співробітники Геологіч-
ного комітету В.О. Наливкін, М.В. Григор’єв, 
О.О. Борисяк та М.М. Яковлєв. Ними була 
створена і у 1916 р. видана геологічна кар-
та цієї території. Подальші дослідження юри 
були пов’язані з розробкою стратиграфії ме-
зозою регіону (Л.Ф. Лунгерсгаузен, 1941-1943), 
а також з вирішенням проблем його літології, 
палеонтології і палеогеографії. 

Широкій відомості цієї пам’ятки сприяла 
інформація, що міститься в монографії англій-
ського вченого В.Д. Аркелла про юру земної 
кулі (1961), в якій знайшли узагальнення ро-
боти О.О. Борисяка (1908, 1917) і В.П. Макри-
діна (1951). 

Вартими уваги компонентами геосайту є 
такі: 1 - класичне відслонення келовейського, 
оксфордського, кимериджського і титонсько-
го ярусів, яким відповідають парастратотипи 
ізюмської і донецької світ; 2 - скам’янілості 
«донецької карбонатної юри» - численні за-
лишки двостулкових, черевоногих і головоно-
гих молюсків, коралів, червів, брахіопод, гол-
кошкірих; 3 - водоростево-коралові біогерми, 
утворені переважно колоніальними коралами 
роду Thamnasteria; 4 - цікаві в літологічному 
відношенні оолітові і інші вапняки; 5 - розрив-
ні порушення в товщі вапняків як тектонічні 
об’єкти; 6 - надзвичайно живописний ланд-
шафт, який включає каньйоноподібні яри зі 
скельними виступами, обвально-осипні схили, 
грубоуламкові яружні накопичення; 7 - відсло-
нення як меморіальний об’єкт історії геологіч-
них досліджень регіону.

Гора Кремінець, відслонення юри та крей-
ди у м. Ізюм.

Кремінець є найважливішою геологічною 
пам’яткою природи Харківщини. Довгий час 
цей геосайт залишається в числі опорних для 
дослідження геології регіону і об’єктом чис-

ленних геологічних і краєзнавчих екскурсій. 
Перші публікації, які містять геологічну ін-
формацію про цю місцевість, датуються XVIII 
ст. і пов’язані з експедиціями академіка І.А. 
Гюльденштедта (в Ізюмі він побував у 1774 
р.). В подальшому тут працювали такі видат-
ні вчені як Є.П. Ковалевський, Б.К. Блєде, Р.І. 
Мурчисон, Н.Д. Борисяк, І.Ф. Леваківський, 
О.В. Гуров, В.О. Налівкін, М.В. Григор’єв, О.О. 
Борисяк, А.Д. Архангельський, М.С. Шатський 
і ін. У першій третині минулого століття гора 
Кремінець досліджувалася рядом фахівців в 
зв’язку з проблемою сеноманських фосфори-
тів, які навіть розроблялися в цьому родовищі 
з перервами до 1941 р. Подальші роботи зна-
чною мірою були пов’язані з літологічним, па-
леонтологічним і стратиграфічним вивченням 
крейдової системи. Кремінець відомий чудо-
вими виходами юри та крейди.

Юра найкраще відслонена в підошві захід-
ного схилу гори. Найбільш докладний поша-
ровий опис цього розрізу міститься в роботі 
І.М. Ремізова і В.П. Макридіна про фації верх-
ньої юри Кремінця (1952), яка з’явилася осно-
вою виділення тут декількох світ. В цілому, ці 
відклади, як і варті уваги об’єкти, є схожими з 
Великими Кам’янськими відслоненнями, роз-
глянутими вище. Однак зазначимо, що саме 
тут містяться стратотипи ізюмської і доне-
цької світ. 

Крейдова система складає середню і верх-
ню частини гори. Відслонена в такому обся-
зі: нижньокрейдовий відділ - альбський ярус; 
верхньокрейдовий відділ - сеноманський (кре-
менецька, секменівська, приізюмська світи) і 
туронський яруси. Вартими уваги об’єктами 
є такі: 1 - стратотипи виділених М.Я. Бланком 
і ін. (1966) кремінецької і приізюмської світ і 
парастратотип секменівської світи; 2 - опо-
рний розріз туронського ярусу; 3 - жовнові се-
номанські фосфорити приізюмської світи, які 
складаються курськітом; 4 - писальна крейда 
як петрографічний, палеогеографічний об’єкт 
і корисна копалина; 5 - бентоніти туронського 
ярусу у вигляді тонких прошарків, виникнен-
ня яких пов’язується з перетворенням вулка-
нічного попелу в карбонатних мулах; 6 - по-
верхня типу твердого ґрунту (Hardground) на 
вапняку нижньої частини туронського ярусу; 
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7 - кремені - халцедонові конкреції товщі пи-
сальної крейди; 8 - лімонітові псевдоморфози 
по конкреціям дисульфідів заліза; 9 - тектоніч-
ні об’єкти - похиле залягання і тріщинуватість 
крейдово-мергельної товщі, а також наслідки 
неотектонічних рухів, якими зумовлена від-
сутність кайнозою в нормальному заляганні 
на поверхні гори; 10 - карстові форми в писаль-
ній крейді, серед яких переважають воронки і 
колодязі шириною до 10 м при глибині 6-10 м; 
11 - місце єдиної в Україні знахідки залишків 
сеноманського плезіозавра, якого А.Н. Рябіні-
ним у 1909 р. було визначено як Cimoliosaurus 
bernardi Owen; 12 - чудовий краєвид з вершини 
гори на долину р. Сіверський Донець, що дає 
велику естетичну наснагу; 13 - гора Кремінець 
як меморіальний об’єкт історії геологічних до-
сліджень регіону. 

________________
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Розглянуті геосайти широко використову-
ються при проведенні навчальних геологічних 
практик студентами ХНУ, для наукових дослі-
джень і профорієнтаційної роботи з учнями 
Харківщини. Вони неодноразово були об’єктами 
польових екскурсій геологічних нарад, присвя-
чених проблемам геології Лівобережної України, 
а останнім часом - науково-практичних конфе-
ренцій, які проводить кафедра геології ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна. Наприкінці зазначимо, що най-
кращі геологічні пам’ятки Харківщини явля-
ються опорними об’єктами геотурів, присвяче-
них, зокрема, мезозою ДДЗ, і містять визначні 
палеонтологічні, стратиграфічні, мінералого-
петрографічні та ін. компоненти. Необхідність 
їх охорони безперечна, вона визначається як їх 
науково-освітньою цінністю, так і наявністю 
факторів загрози, в т. ч. антропогенних.
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THE NATURAL OUTCROPS INCISIONS AS OBJECTS OF GEOLOGICAL 
TOURISM IN MEZyN NATIONAL NATURAL PARk

Oleksandr Yakovenko, Yurii Kysil
Mezyn National Natural Park,e-mail: a.j78@i.ua, yuriyvladimirovich@ukr.net

Mezyn National Natural Park features significant natural potential for development of geological tourism. Among 
its geological objects there are natural outcrops incisions. At the moment we have already investigated more than ten 
sections, which are, basically, on the steep slopes of the main plateau of the right bank of the Desna River and located in its 
different parts. Characterized geological objects can serve as a basis for the future creation of geological tourist routes.

У зарубіжних європейських країнах в 
останні десятиліття набуває широкої популяр-
ності один із різновидів пізнавального туриз-
му – геотуризм. В Україні ця тематика є також 
досить актуальною у науковій, туристичній та 
рекреаційній сферах діяльності [2].

Серед геологіч-
них об'єктів інтерес 
у відвідувачів ви-
кликають багатоме-
трові природні від-
слонення гірських 
порід. Ці матеріаль-
ні геологічні об’єкти 
дозволяють не тіль-
ки споглядати су-
часну будову земної 
кори, а й дізнатись 
оп о с е р ед ков а н о 
про природні умови 
та процеси минуло-
го. Кожне природне 
відслонення несе 
в собі інформацію 
про умови накопи-
чення відкладів, клі-
мат, рівень розвитку 
життя. Основними 
передумовами роз-
витку геологічного 
туризму є природ-
ний потенціал регі-
ону.

Слід зауважити, що Мезинський націо-
нальний природний парк, який знаходиться 
в Коропському районі Чернігівської області, 
вирізняється серед інших територій значним 
природним потенціалом щодо розвитку гео-
логічного туризму.

На території 
Мезинського НПП 
на даний час вже 
досліджено більше 
десяти природних 
відслонень [1, 3, 
4], що знаходяться 
на крутих схилах 
корінного плато 
правого берега річ-
ки Десна, її приток 
або схилах ярів і 
розташовані в різ-
них частинах Пар-
ку (рис.1.). 

розріз надза-
плавної тераси р. 
Десна (на карті - 
«1») знаходиться 
на півночі НПП в с. 
Курилівка, в місце-
вому кар’єрі піску, 
на схилі західної 
експозиції. Боро-
ва тераса складена 
жовтими, в значній 
мірі глинистими, Рис.1. Карта місцезнаходження природних відслонень
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Рис.2 Розріз «Свердловка-2» Рис.3 Розріз «Свердловка-3»

черствуватими пісками, нижче залягають піс-
ки полтавської світи, в нижній частині розрізу 
відслонюється крейда.

відслонення в яру на північних околи-
цях с. Мезин (на карті - «2»)  знаходиться на 
схилі східної експозиції. Ґрунти тут сильно 
змиті, наявні не всі генетичні шари. У роз-
різі представлена товща плейстоценових 
відкладів. Добре виражені горизонти надмо-
ренної товщі: сучасний (голоценовий) ґрунт, 
потужний бузький лес, витачівські дернові 
ґрунти, типові для Полісся, найбільш схо-
жі із сучасними, прилуцькі та потужні кай-
дацькі ґрунти. 

відслонення «біла гора» (на карті – «4) – 
пагорб, висотою до 30 м, що виступає на кру-
тому правому березі Десни між сс. Мізин та 
Деснянське. В минулому тут було городище. 
Шар крейди досягає 10 м і більше. Розріз роз-
криває особливості формування крутого бере-
га р. Десна та сучасні екзогенні процеси. По-
близу відслонення можна знайти скам'янілості 
(рештки белемнітів).

розрізи «Свердловка–1, 3» і городища 
«Свердловка-1» (на карті – «3», «5» і «7»)  зна-
ходяться у природних відслоненнях на право-
му березі р. Десна (перший між селами Ради-
чів та Свердловка, третій – 50 м на  північ від 
с.Деснянське (Свердловка), а розріз городища 
– між с.с. Мезин – Деснянське. В розрізах пред-
ставлено схожі генетичні профілі голоценово-
го (hl) сірого опідзоленого ґрунту, потужну 
товщу бузьких лесів (bg) та серію викопних 
ґрунтів (vt), (pl) та (kd) віку, які розмежовані 
прошарками лесоподібних суглинків, а також 

дніпровські флювіогляціальні відклади (dn), 
які залягають на вивітрених вапняках крей-
ди (K).

«розріз Свердловка-2» (на карті - «6») – 22 
метрова товща природних відслонень різно-
генетичних відкладів. У відслоненні представ-
лено сучасний темно-сірий опідзолений ґрунт, 
лесоподібні суглинки бузького віку, дніпров-
ську морену, зеленувато-сірі, буруваті та білі 
піски палеоген-неогенового часу, зелені гла-
уконітові піски харківської світи та крейдяні 
відклади (рис.2). 

розріз субаеральних четвертинних від-
кладів біля с. вишеньки (на карті –«8») – роз-
ташований у крутому природному відслоненні 
на правому березі р. Десни на північно-східній 
окраїні с. Вишеньки. Це один із типових роз-
різів четвертинних відкладів високої тераси 
Десни. З цього місця добре простежується ши-
рока заплава на лівому березі Десни. На право-
му березі заплава значно вужча, над якою зді-
ймаються круті урвища правого берега Десни 
з відслоненнями четвертинних відкладів. 

розріз субаквальних голоценових відкла-
дів біля с. Городище (на карті – «9») розташо-
ваний на рівні високої заплави у природному 
відслоненні на правому березі меандру р. Дес-
ни на відстані близько 300 м на південь від озе-
ра Широке та близько 3 км на південний схід 
від с. Городище. В розчистці розкрито більш як 
5 м товщу субаквальних голоценових відкла-
дів, які представлені яскравими шарами ґрун-
тових і неґрунтових відкладів.

розріз будище-1 (на карті - «10») розташо-
ваний безпосередньо у с. Будище в межах за-
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плави р. Бистриця (права притока р. Десни), в 
50 м на південь від дороги при в’їзді зі сторони 
с. Оболоння. У розчистці розкрито алювіальні 
та субаквальні відклади, ймовірно, кайдацько-
тясминської тераси.

розріз будище-2 (на карті - «11») знахо-
диться на північній окраїні с. Будище, у кар’єрі. 
У стінках кар’єру відслонюється товща чет-
вертинних і більш давніх відкладів з добре ви-
раженими горизонтами сучасних і викопних 
ґрунтів та ґрунтових відкладів. Частина урвищ 
кар’єру заросла травою, простежується систе-
ма зсувів.

Охарактеризовані геологічні об’єкти мо-
жуть слугувати в майбутньому основою для 
створення геотуристичних маршрутів, під час 
проходження яких, туристи отримають певні 
естетичні враження та знання про геолого-
геоморфологічні об’єкти та процеси території 
Мезинського НПП; про особливості геологіч-
них умов минулого та сучасності. Варто зазна-
чити, що геологічні об’єкти Мезинського НПП 
потребують постійного моніторингу, оскільки 
можуть змінюватися під дією прискорених 
природних екзогенних геологічних процесів, 
таких як зсуви та ерозія.

________________

Дорошкевич С.П., Матвиишина Ж.Н., Яковенко А.И1.  Четвертичные отложения Полесья как важный природный 
ресурс и их роль в палеогеографических исследованиях // Природные ресурсы Полесья: Оценка, использования, 
охрана. Часть 1. Материалы международной научно-практической конференции, 8-12 июля 2015 г. - Пинск, УО 
«Полесский государственный університет», 2015. Ч.1. С. 106-110, 0,4 дрк. арк.
Зінько Ю. В. 2. Європейський досвід розвитку геотуризму / Ю. В. Зінько, М. Б. Іваник, О. М. Шевчук // Географія та 
туризм. - 2010. - Вип. 8. - С. 13-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_8_6.
Матвіїшина Ж., Дорошкевич С., Яковенко О. 3. Палеогеографічні умови річки Десни в голоцені за даними дослі-
дження субаквальних відкладів високої заплави біля с. Городище (Чернігівська обл.) // Україна: Географія цілей і 
можливостей: матеріали ХІ з’їзду Українського географічного товариства. – К.: Обрії, 2012. – Т.1. – С.208-211.
Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П., Яковенко О.І.. 4. Новий розріз субаеральних четвертинних відкладів біля с. 
Вишеньки в межах Мезинського національного природного парку / Географічна наука і практика: виклики епо-
хи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті 
[м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. 3. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах. - Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013, - Том 2. – С.185-189.



182

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

пІвнІчне УЗбереЖЖя аЗовСьКоГо Моря в МеЖах ЗапорІЗьКої 
облаСТІ яК перСпеКТивний напряМ У ГеоТУриЗМІ
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THE NORTHERN COAST OF THE SEA OF AZOv wITHIN ZAPOROZyE 
REGION AS THE PERSPECTIvE DERECTION IN GEOTOURISM

Larisa Prokhorova, Olesya Topalova, Olexandr Nepsha
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, e-mail: laripr@ukr.net

The main positions as for the attractiveness of the geological objects near the resort region of Berdyansk town were 
opened in this article, in this connection, the features of the geological structure of the territory and the occurrence of the 
rocks were revealed. The main periods of the development of the excursion activities with the visiting of the geological 
objects in the research region were considered. Also the personal materials from the route of the passing of the walking-
tour of the first category of the complexity were included in this article, which were held by the students of the Natural 
and Geographical Faculty in 2014 year. 

У геологічному відношенні територія на-
ших досліджень розташована на межі стику 
двох регіональних структур: південно-східного 
виступу Приазовського блоку Українського 
кристалічного щита та східного замикання 
мезозой-кайнозойської Причорноморської 
западини. Внаслідок цього в геологічній бу-
дові території дослідження беруть участь по-
роди кристалічного фундаменту, що склада-
ють нижній структурний поверх та осадові 
відклади мезозой-кайнозою, що складають 
верхній структурний поверх. При цьому верх-
ній структурний поверх розділяється на два 
структурні яруси: нижній – власне мезозой-
кайнозойський і верхній – четвертинний [3,7]. 
Стратифікація гірських порід в межах терито-
рії дослідження представлена четвертинною, 
неогеновою та палеогеновою системами (кай-
нозойська ератема), крейдяною та юрською 
системами (мезозойська ератема) фанерозою, 
а також метаморфічними породами палео-
протерозойської, нео- та палеоархейської ео-
нотем. Кайнозойські та мезозойські відклади 
утворюють осадовий чохол потужністю до 90-
100 м на північному заході, до 300-800 м – на 
півдні, який майже повністю перекриває до-
кембрійський кристалічний фундамент. Мета-
морфізовані та складно деформовані утворен-
ня кристалічного фундаменту відносяться до 
нижнього структурного поверху і поділяється 
на три структурні яруси – палеопротерозой-

ський, неоархейський, палеоархейський [3,4].
Значне скупчення геологічних об’єктів За-

порізької області спостерігається в прикурорт-
ній зоні м. Бердянську, яка включає Більмаць-
кий (до 2016 р. – Куйбишевський), Бердян-
ський, Розівський райони. Вже з початку 80-х 
років ХХ ст. ці об’єкти набувають туристичної 
привабливості. Туристичні бюро Запорізької 
області регулярно пропонували відпочиваю-
чим екскурсійні тури з відвідуванням геоло-
гічних пам’яток та ландшафтних заказників. 
Наприклад, в період курортного сезону 1986 р. 
заповідник «Кам’яні могили» (Розівський р-н) 
відвідало понад 1 тис. відпочиваючих [6]. Піс-
ля розпаду радянського союзу (близько двох 
десятків років – середина 90-х, нульові) екс-
курсійна діяльність в прикурортному районі 
фактично не здійснювалась, це пов’язано із 
рядом негативних факторів у сфері розвитку 
туризму в країні.

В 2014 р. викладачами та студентами 
природничо-географічного факультету Ме-
літопольського державного університету 
імені Богдана Хмельницького в рамках ту-
ристичного пішохідного походу І категорії 
складності було здійснено дослідження трьох 
геологічно-привабливих районів Запорізь-
кої області – Приморського, Бельмацького та 
Бердянського. Протяжність маршруту склала 
138 км, які група пройшла за 7 днів [10]. Осно-
вними реперними точками на маршруті були 
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с. Банівка (Приморський р-н) – с. Дмитрівка 
– с. Софіївка – с. Смирнове – с. Трудове – с. 
Ланцеве – с. Радивонівка – с. Нововасилівка 
– с. Новопетрівка. З точки зору ландшафтної 
цінності та геологічної значущості нами було 
визначено декілька найбільш цікавих геолого-
геоморфологічних об’єктів:

Бельмак-Могила – найвища точка Приазов-– 
ської височини в межах Запорізької облас-
ті, висота якої сягає 324 м над рівнем моря. 
Приазовська височина взагалі характеризу-
ється  повсюдним оголенням кристалічних 
порід Українського щита – магматитів, гра-
нітів, і представлена скельними останцями, 
що мають вигляд куполоподібних пагорбів. 
Геологічна цінність постає в наявності сірих 
плагіогранітів шевченківського комплексу 
та рожевих гранітів і магматитів анадоль-
ского комплексу.
Кварцитові скелі (Вуха віслюка), являють – 
собою один з естетичних ландшафтів За-
порізького краю і відноситься до об’єктів 
природно-заповідного фонду України з 
1972 року. У середній течії річки Берда, 
впродовж 200 м, над оточуючим рельєфом 
височіють вертикальні скелі, створені дену-
дацією кристалічних порід центральнопри-
азовської серії [8]. Вузькі виходи кварцитів 
у вигляді гребенів представлені породами 
від світло-сірих до білих кольорів, тріщи-
нуваті, слюдисті, плитчасті, що формують 
дивовижний та мальовничий краєвид міс-
цевості.
Скеля Сова Пименова – являє собою окре-– 
мий гранітний моноблок, що входить до 
складу Бердянського гранітного масиву. 
Має включення ільменіту та рутилу, що на-
дає цьому ерозійно-денудаційному остан-
цю не лише геологічну мальовничість, але й 
петрологічне значення.
Солодкий лиман – це унікальне природне – 
урочище правобережної заплави р. Берди 
в місці впадання в Азовське море. Урочище 
Солодкий лиман, із загальною площею у 25 
га, з 1972 року оголошено пам’яткою приро-
ди. Урочище Солодкий лиман постає як уні-
кальний гідро-геоморфологічний комплекс 
з солоністю від 4 до 6 мг/л та водою злегка 
сіруватого кольору. Такий колір обумовле-

но наявністю лікувальної грязі, високим 
ступенем вмісту хлориду натрію і великою 
кількістю сульфатів [2,5,8,9].
Натепер у визначеній рекреаційній зоні 

діє два офіційних туристично-екскурсійних 
маршрути із включенням вищеозначених гео-
логічних пам’яток. Перший маршрут перед-
бачає розташування туристичної групи у селі 
Новопетрівка на березі Азовського моря, база 
формування груп – це бази відпочинку, дитячі 
табори. Звідси автобусом відпочиваючі прибу-
вають в с. Осипенко, де працівники краєзнав-
чого музею проводять розширену екскурсію 
з історії краю. Далі маршрут пролягає на ма-
льовничі береги річки Берда, звідси, автобуса-
ми екскурсійна група прямує до Захар’ївської 
фортеці, де туристи знайомляться з історією 
розбудови укріпрайону краю з середини XIX 
століття. Автобусний маршрут, який приведе 
відпочиваючих туристів назад в Новопетрівку 
на базу розташування, прокладений таким чи-
ном, що з вікон автобуса нашим туристам буде 
добре видно мальовничі краєвиди нашого 
краю та курганні могильники Сарматів та Скі-
фів, які заселяли раніше цю територію. Другий 
маршрут передбачає собою знайомство турис-
тів і відпочиваючих з етнографією та народ-
ним мистецтвом Запорізького краю. Екскур-
сійні групи формуються на базах відпочинку 
в с. Азовське (до 2016 р. – с. Луначарське), роз-
ташованого на березі Азовського моря. Свій 
маршрут туристична екскурсія розпочинає з 
с. Трояни, де туристи зможуть познайомитись 
з самобутнім народним болгарським колекти-
вом пісні та танцю. Екскурсовод розповість 
про історію переселення болгар на територію 
Приазов’я. Подальший екскурсійний маршрут 
проляже на територію Долинської сільської 
ради, де неподалеку с. Кримка, туристи по-
знайомляться з пам’ятками археології ІV ти-
сячоліття до нашої ери та другого тисячоліт-
тя нашої ери курганним могильником «Канат 
Могилою», яка налічує вісім земляних насипів 
поховань Скіфів та Сарматів. Від села Кримка 
маршрут проляже до с. Азовське, де в самобут-
ній садибі за всіма національними традиціями 
болгарської кухні на туристів очікує обід та 
знайомство з побутом болгар-переселенців, їх 
традиціями та ремеслами [1].
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Отже, північне узбережжя Азовського моря 
в прикурортній зоні м. Бердянська має по-
тужний природно-географічний туристсько-
ресурсний потенціал, який представлений 

________________

Бердянський район Запорізької області [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 1. http://www.zirozebar.
com/pedia-uk/wiki.
Геологічні пам’ятки України. Geological landmarks of Ukraine: у 4 т. (укр. та англ. мовами) / Колектив авт. – 2007.– 2. 
Т. 2. – С. 150-197.
Географія Запорізької області: хрестоматія/За ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельниць-3. 
кого, 2014. – 200 с.
Державна геологічна карта України масштабу 1: 200 000, Центральноукраїнська серія, аркуш L–37-VII (Бер-4. 
дянськ). Пояснювальна записка. – К.: Державна геологічна служба, КП «Південукргеологія», Приазовська КГП, 
2004. – 138 с.
Непша О.В. 5. Доцільність організації перспективного туристсько-екскурсійного маршруту «Долиною річки Бер-
да» по вивченню фізико-географічних процесів/О.В. Непша// Стратегічні імперативи розвитку туризму та еко-
номіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30–31 
березня 2017 р.: в 2 т./колектив авторів; за заг. ред.проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний 
університет. –Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С.262-265.
Панова Л.С. 6. Каменные Могилы: Путеводитель./Л.С. Панова. – Донецк: Донбасс, 1981. – С.8-15.
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: 7. 
монографія / Л.М. Даценко, В.В. Молодиченко, О.В. Непша та ін., відп. ред. Л.М. Даценко. –Мелітополь: Вид-во 
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.
Природно-заповідний фонд Запорізької області [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 8. http://pzf.
land.kiev.ua/pzf-obl-8.html.
Прохорова Л.А. 9. Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю/Л.А. Прохорова, О.В. Непша, 
Т.В. Зав’ялова// Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збір-
ник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку –Ужгород – Дрогобич: По світ, 2017. 
– С. 401-403.
Топалова О.І. 10. Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області/О.І. Топалова//Вісник КНУ 
Серія «Географія». – Вип. 2 (67). – К.: ВПЦ Київський університет. – 2017. – С. 113-117.

геологічними об’єктами та ландшафтними 
заказниками, значна кількість яких включе-
на до природно-заповідного фонду України 
[5,9].
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бабах-ТараМа) – роЗробКа ГеоТУриСТичноГо МаршрУТУ
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Geotrip to Urzuf − Babakh-Tarama was developed and described. Geological objects being interesting in terms of 

arranging the excursions for the citizens of the region have been singled out. The mineralogical interest (varieties of 
gypsum) of the geotrip was established.

Стратегією розвитку туризму і курортів 
України до 2026 р. визначено інтегрований 
підхід до формування та реалізації державної 
політики в сфері туризму, який передбачає 
створення системи планування розвитку видів 
туризму на основі їх чіткої класифікації. Одни-
ми із пріоритетних напрямків розвитку визна-
чено природний, науково-пізнавальний і еко-
логічний туризм. Саме ці складові в комплексі 
об’єднує Геотуризм. Важливою складовою ро-
боти є визначення типів об’єктів, їх геологіч-
ні аспекти, критерії оцінки, привабливість і 
перспективність геологічних формувань як 
туристичних об’єктів, з метою надання легкої 
до сприйняття, структурованої інформації для 
туриста. 

Урзуф − кліматичний приморський курорт 
України, розташований на березі Азовського 
моря (43 км на захід від Маріуполя, 37 км на 
схід від Бердянська) у гирлі р. Зелена (рис. 1). 
В Урзуфі нараховується 44 бази відпочинку, 5 
дитячих оздоровчих закладів та 2 наметових 
містечка. Переважає континентальний клімат, 

який пом'якшується впливом моря. Літо за-
вжди спекотне. Насиченість морського повітря 
озоном, бромом, йодом створюють комфортні 
умови для відпочинку і оздоровленню. Вода в 
морі прогрівається швидко, в середині травня 
досягає 20-22°C, в липні-серпні – 26-28 °C.

Село засноване 1779 році грецькими пере-
селенцями з кримських селищ Гурзуф, Кизил-
Гаші і Маджари на місці козацького зимівника. 
Назва представляє модифікований топонім від 
с. Гурзуф. Походження назви с. Бабах-Тарама 
також грецьке (бабах – байбак, тарама – балка) 
[2].

До уваги відпочиваючих може бути запро-
понований геотуристичний маршрут, який 
може стати однією з візитівок курорту. Про-
тяжність складає 2,6 км, проходить по пляж-
ній зоні, ширина якої коливається від 4 до 
25 м. (рис. 2), вздовж мальовничих урвистих 
круч, які складені четвертинними глинами та 
суглинками (рис. 3). Висота обривів складає 
4-20 м. Орієнтировка маршруту: практично 
Захід – Схід. 

Рис. 1. Схема розташування населених пунктів Рис. 2 Схема маршруту
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Четвертинні відклади розвинені повсюдно 
і представлені континентальними субареаль-
ними відкладеннями (іноді в поєднанні з елю-
віальними, делювіальними, колювіальними 
та комплексними генетичними типами), які 
підрозділяються на лесово-суглинну, буро- і 
червоноколірну формації [1]. Найбільше роз-
повсюдження отримав неоплейстоценовий 
розділ: мартоноський (eP1mr), тилігульський 
(vdP1tl), завадівський (ePIIzv) та приморський 
(vdPIIIpč) кліматоліти (рис. 4).

У складі мартоноського кліматоліту перева-
жають карбонатні глини, рідше важкі суглин-
ки бурувато-темно-коричневи та червоно-
бурі, грудкуватої, горіхоподібної та прилової 
структури, часто тріщинуваті, іноді з вклю-
ченнями кварцового піску, новоутвореннями 
карбонатних стяжінь (до 10 см) та монокрис-
талів та друз гіпсу. Потужність в середньому 
складає 5-6 м. 

Осадки тилігульського кліматоліту пред-
ставлені лесовидними глинами, важкими су-
глинками, бурувато-палевими горіхоподібної 
структури. Відкладення розсічені вертикаль-

Рис. 3 Уривисті схили узбережжя Рис 4 Геологічна карта четвертинних відкладів

ними тріщинами, макропористі іноді з вклю-
ченнями гравію та уламками кристалічних 
порід, стяжіннями карбонатів та гнізд і щіток 
гіпсу. 

У складі завадівського кліматоліту перева-
жають елювіальні глини та суглинки: червоно-
бурі, іноді з дзеркалами ковзання та морозо-
бійними тріщинами . Породи містять чисельні 
новоутворення: гнізда та намиви карбонатів, 
кристали гіпсу, поодиноку залізисту та мар-
ганцеву пунктуацію (рис. 5). Вищезалягаючий 
приморський кліматоліт представлений ле-
соподібними суглинками, легкими бурувато-
палевими, світло-бурими, жовто-сірими, ма-
кропористими.

Серед виділених основних кліматолітів 
спостерігаюся перехідні зони, лінзи суттєво 
піщанистих відкладень, товщі сіро-зелених, 
важких глин, що виклинюються. Повсюдно 
представлені результати екзогенних процесів: 
абразивної діяльності моря, процесів суфозії 
та гравітаційні тріщини відриву.

Особлива геотуристична цінність маршру-
ту пов’язана з його мінералогічним спряму-

Рис. 5 Бурі глини та піщанисті суглинки Рис. 6 Кристали, рози та щітки гіпсу
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ванням. У свіжих осипах та розмивах стінок 
урвищ є можливість зібрати багату колекцію 
мінералу гіпс, який у великій кількості по-
ширений у глинистій товщі. Слід відзначити 
різноманітність морфологічних типів агрега-
тів мінералу: одиничні кристали, двійники, 
зростки, щітки, друзи, рози (рис. 6). Розміри 
варіюють від 1 до 15 см, колір від прозорого 
до насичено бурого, з можливими включен-
нями у кристалах. Найбільш часто гіпс при-

урочений до зон переходу на контактах між 
кліматолітами. 

Розроблений маршрут, при відповідній його 
фото-відео документації, інформаційному су-
проводі та встановленні стендів може стати гар-
ним доповненням літнього відпочинку та пізна-
вальним у навчальному процесі для школярів 
та студентів. Запропоновані геологічні об'єкти 
можуть бути використані і залучені до розробки 
геотуристичних маршрутів півдня України.

________________

Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш: L-37-VIII (Маріу-1. 
поль), Пояснювальна записка [Текст]. / Державна служба геології та надр України, КП Південукргеологія. Авто-
ри: Б.В. Бородиня [та ін.]. – К., 2012. –184 с. 
Отин Е. С. 2. Топонимия Приазовских греков: Историко-этимологический словарь географических названий / Е. 
С. Отин − Изд. 2-е, испр. и доп. — Донецк: ООО Юго-Восток Лтд, 2002. — 208 с.
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Зазвичай туристи, що відвідують україн-
ську дельту Дунаю, мають можливість побува-
ти у м. Вилкове, звідки річкою на плавзасобах 
пройти до морського узбережжя. На цій тери-
торії розташований Дунайський біосферний 
заповідник. Відвідуючи ці місця, цікаво озна-
йомитись з різноманітною інформацією сто-
совно цієї території, включаючи інформацію 
геологічного характеру [1]. 

Сучасна дельта Дунаю почала своє форму-
вання 5-5,5 тис. років тому [3, 4], коли рівень 
води в Чорному морі піднявся до сучасних від-
міток. Саме тоді почав формуватись сучасний 
вигляд берегової зони Чорного моря.  В ті часи 
на місці нинішньої дельти існувало морське 
мілководдя, вздовж якого почали формуватись 
прибережні морські коси. Поступово це міл-
ководдя заповнювалося твердими виносами 
Дунаю, русло ріки розгалузилось і утворилась 
дельта, яка, зростаючи, висунулася в глибоку 
частину моря. 

В наш час дельта Дунаю – це велика, бо-
лотиста рівнина, прорізана густою мережею 
рукавів та озер, площа якої 4200 км2, знахо-
диться вона на території Румуні та України. 
Дельта починається біля мису Ізмаїльський 
Чатал, де Дунай розділяється на 2 гирла – 
Кілійське та Тулчинське, нижче Тулчинське 
гирло роздвоюється ще на 2 – Георгіївське 
та Сулінське. Від мису Ізмаїльський Чатал 
до моря дельта простягається на 80 км, до-
вжина її морського краю – 190 км. Велику її 
частину займають плавні – це другий за пло-
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щею плавневий масив в Європі (після дельти 
Волги). Поверхня дельти має середню висоту 
над рівнем Чорного моря близько 0,5 м, при 
цьому 20% площі дельти знаходиться нижче 
рівня моря.

Найдинамічнішою частиною дельти Дунаю 
є територія навколо Кілійського гирла. Це гир-
ло розгалужується на декілька рукавів, осно-
вними з яких є Очаківське і Старостамбуль-
ське гирла. Кілійська частина Дунайської дель-
ти почала формуватись приблизно 300 років 
тому. На початку свого формування (до 1800 
року) Кілійська дельта мала один рукав, потім 
завдяки великій кількості наносів гирло розга-
лужувалось, в історії її розвитку були періоди, 
коли  кількість рукавів доходила до 60. Напри-
кінці ХХ століття у Кілійської дельти залиши-
лося два основних рукави і кілька десятків 
другорядних, відмираючих і народжуваних.

Цікаво, що місто Вилкове було засноване у 
1746 році як місто на морському узбережжі, а 
тепер завдяки росту дельти воно опинилося у 
її глибині, на відстані 18 км від берега моря. А 
місто Кілія, яке зараз знаходиться більш ніж в 
30 км від моря, ще в ХIII-XIV ст. було примор-
ським містом.

Дунайська дельтова система формується в 
результаті взаємодії ріки й моря. З одного боку 
морські хвилі руйнують дельту, з іншого – саме 
море своїми вздовжбереговими потоками 
створює піщаний каркас, на якому будується 
і тримається дельта. Морський вздовжберего-
вий потік піщаних наносів гальмується вода-
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ми Дунаю, що впадають у море, і формуються 
піщані коси. Завдяки цьому створюється така 
динамічна структура, як дельта, з її унікаль-
ним ландшафтним і біологічним розмаїттям. 
Швидкість зростання дельти напряму зале-
жить від кількості твердого стоку Дунаю, тек-
тонічних рухів, рівня моря, повноводності во-
дотоків, господарчої діяльності людини. 

Унікальність дельти Дунаю полягає в тому, 
що тут є можливість спостерігати сучасні гео-
логічні, а саме літодинамічні процеси – проце-
си дельтоутворення: тут постійно змінюються 
береги, з’являються нові острови, коси, зато-
ки, відмирають старі протоки і відкриваються 
нові. 

Наочним прикладом процесів відмирання 
проток є замулення рукава, що вів до монасти-
ря, який існував тут ще наприкінці ХІХ сторіч-
чя. За 150 років місцевість змінилася настіль-
ки, що в наш час дістатися до цього монастиря 
неможливо ані на човні, ані пішки: рукав пере-
творився в очеретяні плавні. 

Найбільш інтенсивно процеси замулення 
відбуваються на Очаківській і Старостамбуль-
ській ділянках дельти [5]. Зараз всі раніше суд-
ноплавні рукави майже відмерли (Полунічний, 
Білгородський, Шабаш, Прорва та ін.), а порт 
Усть-Дунайськ замулюється зі швидкістю 2,5 
млн. м3/рік [2]. Судноплавним в межах України 
залишається рукав Бистрий, але і він потребує 
днозаглиблювальних робіт.

В умовах розвитку дельти змінюється не 
тільки вигляд самої дельти, а змінюється й по-
ложення і форма морського узбережжя дельти 
(рис. 1). При розростанні дельти відбуваєть-
ся висування русел далі у море. По периферії 
дельти завдяки гальмуванню морських піща-
них наносів річковими виносами формуються 
піщані коси, вони навіть можуть закупорюва-
ти гирла зі сторони моря. Морські затоки на 
узбережжі перетворюються в частини дельти.  

Так, наприклад, озеро Лазаркін Кут ще сто 
років назад було морською затокою, а зараз 
це прісне озеро, що знаходиться більш ніж 
у 2 км від моря. Ще 35 років тому відкритою 
морською затокою був Отоножний Кут, який 
зараз є напівзамкненим непроточним озером, 
що заростає очеретом. В 80-ті роки ХХ ст. По-
тапівська коса була островом, віддаленим від 

берега більш ніж на кілометр, а зараз ця коса 
розрослася і з’єдналася з основною частиною 
дельти, тепер вона відокремлює від моря на-
півзамкнені прісні озера, які ще 35 років тому 
були морським мілководдям. 

Завдяки висуненню Очаківського гирла 
морськими відкладами заноситься Жебріян-
ська бухта, яка утворилася лише наприкінці 
ХІХ, а зараз є найактивнішим осередком нако-
пичення морських наносів на узбережжі Чор-
ного моря.

За останні 35 років Очаківське гирло вису-
нулося у море більш ніж на 2 км, проти рука-
ва Прорва утворилася нова морська коса, яка 
поступово закриває морську затоку. Частина 
дельти, що розташована між Очаківським та 
Бистрим гирлами за цей час закупорилась мор-
ськими наносами і відокремилась від моря.

В умовах зниження обсягів дунайської води 
в Кілійській дельті залишаються живими лише 
крупні рукава, а дрібні протоки поступово за-
мулюються і відмирають. Цьому сприяють та-
кож і тектонічні процеси: блоки земної кори 
в північній та південній частинах Кілійської 
дельти зараз дещо підіймаються, хоча й з не-
значною швидкістю (декілька мм на рік) [3]. 
При цьому центральна ділянка Кілійської 
дельти залишається тектонічно стабільною, 
завдяки чому рукав Бистрий не так швидко за-
мулюється і залишається судноплавним.

Отже, мінливість берегової лінії дельти 
залежить від багатьох факторів, насамперед 
від обсягу Дунайського стоку через Кілійське 
гирло, тектонічних процесів, загальної зміни 
рівня моря, змін вітро-хвильової активності 
моря.

В хвилеприбійній зоні пляжу у піщаний від-
кладах можна спостерігати темні блискучі сму-
ги, що формуються при відкаті хвиль (рис. 2). 
Це слюда – характерний мінерал дунайських 
виносів, який відрізняє їх від решти річкових 
наносів північно-західного шельфу Чорного 
моря. Вона з’являється у твердому стоці Дунаю 
завдяки розмиву давніх метаморфізованих по-
рід Карпат і Альп. Завдяки своїй пластинчатій 
формі слюда переноситься річковим потоком 
на величезні відстані від корінних джерел, а в 
морський частини розноситься на десятки кі-
лометрів від берега і досягає о. Зміїного. Від-
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носно крупні уламки слюди (розміром до 1 
мм) відмиваються хвилями в гирловій частині, 
де їх скупчення формують шліхові смужки на 
піску. 

Рис. 1. Морське узбережжя дельти Дунаю (на 
дальньому плані – лінія гідрофронту: мутні 

води Дунаю майже не змішуються із синіми во-
дами Чорного моря)

Рис. 2. Слюда у берегових відкладах 
в гирлі Дунаю

________________
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Дельта є дуже чутливою щодо найменших 
змін літодинамічних процесів. Розлад встанов-
леного нестійкого балансу може призвести до 
незворотних змін в її структурі та до загибелі 
унікальних природних об’єктів.



191

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

Інтенсивний ритм життя, невпинний потік 
зайвої інформації і зазвичай незадовільний 
стан середовища існування змушують міських 
мешканців шукати недоторкані куточки при-
роди для того, аби відновити моральні та духо-
вні сили. Тому вони починають звертати увагу 
на місця з уповільненим ритмом життя, гар-
ними краєвидами, чистим повітрям та смач-
ною і корисною їжею. Саме таким вимогам 
відповідають об’єкти та території природно-
заповідного фонду (ПЗФ), які зможуть задо-
вольнити пізнавальні та естетичні потреби 
відпочиваючих. А сільська місцевість, яка є 
дещо несподіваною та екзотичною для сучас-
ної людини, що живе в місті, додасть незабут-
ніх вражень у повсякденних потребах. Саме 
в селі є можливість змінити шалений темп на 
спокій. Але крім тихого, розваженого відпо-
чинку в українському селі можна отримати ці-
каву, різноманітну інформацію про історико-
архітектурну спадщину, автентичну культуру, 
унікальний побут. 

Забезпечити бажання відпочиваючих мож-
ливо за умов визначення мережі відповідних 
маршрутів. Актуальність організації мереж 
еколого-туристичних маршрутів на сьогодні 
полягає в їх потенційному економічному та 
природоохоронному зиску, а також в тому, що 
вони є чи не єдиним дієвим механізмом за-
безпечення найбільш цікавої і масової форми 
екологічної просвіти. 
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Туристично привабливою вважається те-
риторія, яка користується популярністю у ту-
ристів. Приїхати туди їх заохочує наявність 
специфічних туристичних ресурсів, зруч-
ність транспортно-географічного положен-
ня і доступна для туриста інформація. Най-
більш привабливими є території де соціально-
економічні, історико-культурні, етнографічні 
об’єкти поєднуються в комплекс з надзвичай-
ними краєвидами, водоймами придатними для 
купання та рибної ловлі, лісами привабливими 
для прогулянок.

Аналіз сучасної ситуації щодо соціально-
економічних потреб та можливостей міських 
мешканців, для яких проводилась представле-
на робота, довів, що є велике бажання отрима-
ти нову інформацію, естетичне задоволення, 
ексклюзивні вироби тощо протягом не велико-
го часового проміжку 1-2 дні та з мінімальни-
ми витратами на транспорт. Ці потреби мож-
на задовольнити не від’їжджаючи далеко від 
міста. Тому для нас стало актуальним деталь-
но вивчити приміський регіон, а особливо ту 
його частину, що традиційно залишалася поза 
увагою фахівців у сфері туризму. Метою дослі-
дження визначено: оцінити можливі ключові 
пункти, виділити найбільш цікаві з них та на 
основі отриманих результатів розробити ме-
режу туристичних маршрутів.

Вибір регіону дослідження зумовлений за-
питом потенційних користувачів маршрутів. 
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Відповідно до їх побажань та виходячи з ту-
ристичної  логістики ми сформулювали для 
маршрутів наступні вимоги:

Екологічність1.  – максимальний час перебу-
вання на природі, наявність об’єктів ПЗФ, 
пересування екологічними видами тран-
спорту (пішки, велосипедом, на байдарках, 
яхтах тощо).
Інформативність2.  – спостереження за ціка-
вими об’єктами живої природи, відвідуван-
ня історико-культурних та археологічних 
пам’яток, знайомство з етнографічними 
особливостями.
Естетичність3.  – постійне знаходження в 
естетично привабливому місці, зупинки на 
оглядових майданчиках.
Активність4.  – використання транспор-
ту, що потребує певних фізичних зусиль, 
участь у квестах та майстер класах.
Економічність5.  – мінімізація транспортних 
витрат, проживання в сільських садибах та 
наметах.
Комфортність6.  – оптимальна швидкість 
проходження, що врахує можливості кож-
ного учасника, вибір найбільш сприятливо-
го сезону, забезпечення якісного харчуван-
ня та побутових потреб. 
Маршрути прокладено, відповідно до пере-

лічених вимог,  по об’єктах, що отримали най-
вищій бал, за підсумками проведеної оцінки. В 
ній враховані як позитивні та і негативні сто-
рони кожного окремо взятого об’єкта. Оцінка 
містить інформацію про їх кількісні та якісні 
характеристики, а саме:

наявність цікавих для мандрівника при-−	
родних та антропогенних об’єктів фортеці, 
костьоли, скелі, печери тощо;
дорога (комфортність доїзду до об’єкту, на-−	
явність дерев, покриття, мальовничість);
наявність оглядових майданчиків (краєвид −	
на кожному з майданчиків і потребує окре-
мої оцінки);
місця ночівлі (наметовий табір, приватний −	
сектор – агрооселі, готелі);
туристичні «родзинки» (музеї, ремесла, −	
червонокнижні види тварин,  ферми, фес-
тивалі, розважальні комплекси);
пункти харчування;−	
наявність джерел та якість питної води;−	

можливість збору лікарських трав, грибів, −	
рибальство.
Для кожної характеристики визначалась 

кількість балів. У підсумку обчислювалась 
їх загальна кількість. Максимально можлива 
оцінка становила 30 балів, отримані результа-
ти представлені на карті (рис 1.).

За підсумками проведеного аналізу нами 
прокладено мережу еколого-туристичних 
маршрутів. Наприклад, деякі з них: 

пішохідні −	 – Ковалівка – Андріївка – Варю-
шине - Покровка, Криворіжжя – Підлісне – 
Новосафронівка – Богодарівка - Кам’янка;
велосипедні−	  – Петрово-Солониха – Трихати 
– Ковалівка – Андріївка – Варюшине – По-
кровка, Троїцьке - Криворіжжя – Підлісне – 
Новосафронівка – Богодарівка - Кам’янка;
водний - −	 Петрово-Солониха – Трихати – 
Пєски – Себіне – Ковалівка – Андріївка – 
Варюшине – Покровка;
мішаний−	 , що складається з двох частин вод-
ної – Миколаїв – Петрово-Солониха  – Три-
хати  -  Ковалівка та пішохідної – Ковалівка 
- Андріївка – Варюшине – Покровка.
Маршрути розраховані на 2-5 днів. В кож-

ному з маршрутів активні дії чергуються з від-
починком під час зупинок. Де обов’язковою 

Рис. 1. Оцінка ключових об’єктів
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є екскурсія центральним елементом кожної 
екскурсії має бути історико-культурний, архе-
ологічний або природний об’єкт, наприклад, 
турецька фортеця у с. Покровка, музеї німець-
ких колоністів у с. Катеринівка, католицький 
костьол у с. Степове тощо.

Позитивні емоції під час проходження 
маршрутів будуть формуватись завдяки необ-
тяжливому фізичному навантаженню у подо-
ланні незначних відстаней в умовах рівнин-
ного рельєфу, зміні різних типів рослинності 
(степові та лісові масиви), а також гарантова-
ними гарними краєвидами протягом всього 
маршруту.

Екологічний туризм, що базується на сіль-
ських населених пунктах надає додаткову мож-
ливість для загального розвитку навколишніх 

територій, не вимагаючи надвеликих капітало-
вкладень, та створення облаштованих робочих 
місць. Для сільських мешканців розвиток еко-
логічного туризму є одним із шляхів вирішен-
ня ряду соціальних проблем: зайнятості насе-
лення, розвитку інфраструктури, покращення 
комфортності побутових умов, реалізації про-
дуктів сільськогосподарського виробництва, 
підвищення загального культурного рівня та 
патріотичного виховання місцевих мешкан-
ців, прибирання сміття тощо.

Екологічний туризм розвинений на сіль-
ських територіях дозволить зберегти куточки 
незайманої природи, сприятиме примножен-
ню природних цінностей за допомогою еколо-
гічної просвіти та за рахунок коштів, спрямо-
ваних з прибутків від туризму.
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Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 
e-mail: vgeoman@gmail.com

PRECAMBRIAN HISTORy OF DNIEPER RAPIDS
Volodymyr Manyuk, Vadym Manyuk

Oles Honchar Dnipro National University, 
e-mail: vgeoman@gmail.com

The main matter of the study is to consider the features of the geological structure of the most ancient Precambrian 
rocks, of which flooded Dnipro rapids are formed and their extension on the banks of the Dnieper. The background of 
creation of the regional landscape park «Dnipro rapids» as an important object of development of geotourism in Ukraine 
is highlighted.

Дніпрові пороги - одне з найбільш унікаль-
них природних створінь на величному Дніпрі, 
який несе свої води через  три країни і про-
різає Український кристалічний щит. Саме 
останній постав на шляху могутньої річки і  
його давні докембрійські породи перетнули її 
плавний плин на значній відстані від с. Старі 
Кодаки або Кодацького порогу на півночі до с. 
Великий Луг на півдні, де була забора Явлена, а 
трохи вище за течією останній з порогів Віль-
ний.  Після зведення Дніпровської гідроелек-
тростанції  і затоплення порогів їх бурхливе 
життя залишилося у минулому, але їх продо-
вження на берегах Дніпра у вигляді мальовни-
чих скельних виходів  створюють  неповторні 
за красою ландшафти.  

Тож не дивно, що красу цю завжди мріяли 
зберегти для майбутніх поколінь  небайдужі до 
її долі  пересічні громадяни,  науковці  та при-
родоохоронці. Першим кроком до здійснення 
мрії стало створення у 1974 році геологічного 
заказника загальнодержавного значення «Дні-
провські пороги» в м. Запоріжжі. Це ділянка 
Дніпра з островом Хортиця та прилеглими до 
нього територіями загальною площею 1383 га, 
яка органічно вписується в ландшафт Дніпра, 
затиснутого скельними виходами кристаліч-
них порід, окремі вершини яких височіють над 
водою. 

Майже через 20 років завдяки зусиллям 
вузького кола науковців, зокрема зоолога Губ-
кіна А.А. та геоботаніка Манюка В.В.,  вдалося 
зробити другий крок по збереженню гео- та бі-
орізноманіття Порожистого Дніпра та оголо-
сити частину Дніпрових порогів регіональним 

ландшафтним парком. Через 5 років кропіткої 
роботи після написання проекту на території 
площею 4917,9 га Рішенням   Дніпропетров-
ської обласної  Ради №443-16/У від 25.09 2008р. 
створений «Придніпровський  РЛП (регіо-
нальний ландшафтний парк)». Попри великі 
надії і сподівання довгі 9 років парк існував 
виключно на паперах. 

Роком відродження парку, його фактично-
го народження, але вже під назвою «Дніпрові 
пороги», став 2017, коли рішучі дії ініціатив-
ної групи по відновленню ідеї реального збе-
реження унікального об’єкта природної спад-
щини були підтримані всіма гілками влади [3]. 
Можна вважати це третім кроком, спрямова-
ним на захист дикої природи території, де ко-
лись голосно шуміли славні Пороги. Сучасна 
площа парку 49 км2, проте для повноцінного 
збереження  природно-історичного ландшаф-
ту Порожистого Дніпра територію необхід-
но розширити до 150 – 200 км2 з подальшою 
перспективою реорганізації в національний 
природний парк. Обласною Радою створено 
комунальний заклад для управління парком, 
завдання якого зберегти геологічну спадщину, 
природне різноманіття флори і фауни, еко-
системи та ландшафти  Порожистого Дніпра, 
здійснювати науковий моніторинг та екологіч-
ну просвіту, розвивати різні напрями туризму, 
серед яких пріоритетним має бути геотуризм. 

Саме різноманіття геологічних процесів, які 
діяли впродовж тривалої і бурхливої геологіч-
ної історії, записаної у кам’яному літописі або 
породах і мінералах, створило об’єкт захоплен-
ня багатьох поколінь – Дніпрові пороги.  Вва-



195

РОЗДіЛ 2ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

жається, що першим письмовим свідченням 
про дніпрові пороги є праця Візантійського 
імператора К. Багрянородного «Про управлін-
ня імперією»  (між 943 і 952 роками), де в главі 
9 описано шлях «з греків у варяги»  і надається 
опис семи порогів. Більш пізні враження про 
скельні породи порожистого Борисфенеса ді-
йшли до нас від французького інженера і вій-
ськового картографа Гільйома Левассера-де-
Боплана [1]. 

Велич порогів не залишала байдужими жод-
ного з їх відвідувачів, але геологічна складова 
яскравого природного явища була вперше ви-
світленою лише у результатах досліджень В. 
Домгера, які виконувалися ним за дорученням 
Геолкому з 1881 по 1884 роки  у з’язку з будів-
ництвом Катерининської залізниці [2]. Можна 
багато говорити про велику історичну цінність 
маршрутів першовідкривача Нікопольського 
родовища марганцю В.О. Домгера, але певною 
мірою не втрачено й наукове значення його по-
льових спостережень. Не тільки пегматити, діа-
бази, граніти, сієніти з особливостями мінераль-
ного складу, елементами залягання, встановле-
ними В. Домгером на Ненаситецькому,   Лохан-
ському та інших порогах та островах назавжди 
зникли під водами Дніпра, але й не залишилося 
жодних ознак невеликих кар’єрів, в яких молод-
ший геолог Геолкому описав сарматські вапня-
ки з Mactra podolica, Cardium obsoletum, C. fitoni 
і відповідно немає зараз жодного виходу цих 
порід на поверхню. За радянських часів викона-
ний значний обсяг геологічних досліджень як у 
порожистій частині Дніпра, так і на прилеглих 
територіях.  Тільки перелік цих робіт та їх ко-
ротка характеристика могли би перетворити це 
коротке повідомлення на великий монографіч-
ний  твір. Втім, метою дослідження є надання 
короткої попередньої характеристики давньої 
докембрійської історії щойно створеного РЛП 
«Дніпрові пороги» за матеріалами останніх гео-
логознімальних робіт, виконаних за участі ав-
тора [4].

Територія парку займає центральну части-
ну Середньодніпровського мегаблоку Україн-
ського щита, міцні кристалічні породи якого 
впродовж близько 3,5 млн. років, після остан-
ньої великої понтичної морської трансгресії 
чинили опір Дніпру на його шляху до Чорно-

го  моря. Середньодніпровський блок являє 
собою в свою чергу блоково-купольну струк-
туру докембрійського фундаменту, обмежену  
Криворізько-Кременчуцькою (на заході) та 
Оріхово-Павлоградською (на сході) сутура-
ми. Граніт-зеленокам’яна область Середнього 
Придніпров’я розглядається як архейський 
рифтогенний басейн Славутич.  Те, що це був 
спредінговий рифтогенний басейн доводить 
ультрабазит-мафітовий склад більшої частини 
конкської серії.  

В геологічній будові району приймають 
участь гірські породи від раннього архею до 
четвертинних. Найбільш давніми породами 
не тільки Дніпрових порогів, але й всього УЩ,  
є кристалосланці, амфіболіти і плагіогнейси 
славгородської товші палеоархею). Вони об-
межено поширені в межах Башмачкинського 
валу (с. Вовніги), біля Іларіонова та складають 
Дзвонецько-Павлівський вал (Курган Могила 
Майорова). В останньому вони представле-
ні амфібол-біотитовими піроксенвміщючими 
плагіогнейсами, які відслонюються в долині 
Дніпра. Біотитові та біотит-амфіболові плагі-
огнейси – породи сірого та темно-сірого ко-
льору, дрібно- та середньозернистої структури 
і смугастої чи гнейсовидної текстури. Вони 
розкриті  у відслонюються по берегах Дніпра. 
Абсолютний вік порід славгородської товщі, 
встановлений в Рибальському кар’єрі складає 
3 млрд. років.

Значно більшу роль в геологічній будові до-
кембрійського кристалічного фундаменту ві-
діграють нестратифіковані інтрузивні та уль-
траметаморфічні утворення архейського віку. 
Найбільш давніми є породи   славгородського  
комплексу. До цього комплексу віднесені біо-
титові плагіомігматити, основною особливіс-
тю яких є тонкосмугастий їх характер, зумов-
лений паралельним розташуванням жил гра-
нітів відносно сланцюватості порід субстрату, 
представленого біотитовими гнейсами. Великі 
поля таких мігматитів вздовж берегів Дніпра 
в його широтному коліноподібному вигині в 
районі сс.Башмачка-Вовніги, де ними складе-
ні Вовнизький і Будилівський пороги, а також 
на лівобережжі в районі селищ Іларіоново-
Любимівка. Це найбільш древні ядра докемб-
рійського фундаменту. 
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Наступний великий відрізок часу це ме-
зоархей (3,2 – 2,8 млрд. років), який  пред-
ставлений комплексами дозеленокам’яного 
етапу: інтрузивним олександрівським базит-
ультрабазитовим і найбільшим за площею 
поширення ультраметаморфічним пла-
гіогранітоїдним дніпропетровським. До 
постзеленокам’яної групи комплексів входять 
автохтонні і параавтохтонні двопольовошпа-
тові граніти демуринського і мокромосков-
ського комплексів. Олександрівський базит-
ультрабазитовий комплекс представлений, 
головним чином, габроїдами. Вони складають 
інтрузивні тіла типу штоків овалоподібної, 
рідше округлої форми, площа яких рідко пе-
ревищує 1 кв. км. Плагіогранітоїди дніпропе-
тровського комплексу – найбільш поширені 
породи  на території проектованого парку. 
Переважно це плагіоклазові автохтонні та ана-
тектичні гранітоїди, серед яких провідна роль 
належить плагіомігматитам та плагіогранітам 
біотитовим, амфібол-біотитовим. У підпоряд-
кованій кількості присутні тоналіти біотитові, 
амфібол-біотитові; кварцові діорити біотит-
амфіболові, амфіболові, зрідка піроксенвміщу-
ючі. Абсолютний вік порід 2,7 – 3 млрд. років. 
До демуринського комплексу віднесені авто-
хтонні двопольовошпатові гранітоїди, генезис 
яких пов’язується з калієвим метасоматозом 
плагіогранітоїдів дніпропетровського комп-
лексу. Представлені порфіробластичними гра-
нітами, гранодіоритами біотитовими, рідко 
мігматитами, які утворюють ізометричні або 
витягнутої, рідше неправильної форми маси-
ви площею 5-30 км2. Породи демуринського 
комплексу відслонюються по правому березі 
Дніпра між селами Волоське і Дзвонецьке. 

Демуринському комплексу належать також 
згідні та січні жили і шліровидні виділення 
апліто-пегматоїдних гранітів серед порід різ-
ного складу. Абсолютний вік порід демурин-
ського комплексу складає  2,849 млрд. років. 
Мокромосковський комплекс  представлений 
палінгенно-анатектичними гранітоїдами та 
мігматитами по правому березі Дніпра, пів-
денніше с. Федорівка в складі відгалужень 
однойменного масиву.  У складі  комплексу 
домінують апліто-пегматоїдні та пегматоїдні 
граніти з ксенолітами мігматитів. Найбільше 
поле апліто-пегматоїдних гранітів з численни-
ми відслоненнями – Таволжанське – вздовж 
Дніпра в районі о. Таволжанський. Вік гранітів 
мокромосковського комплексу за U-Pb дату-
ванням становить 2850-2800 млн. років.

Тривалий геологічний час  УЩ зазнавав 
стійкої тенденції до підняття, а породи - його 
інтенсивної руйнації, дезінтеграції, хімічного і 
фізичного звітрювання. Після стабілізації УЩ 
як платформної структури, впродовж подаль-
шої історії його розвитку, на його поверхні по-
всюдно розвивався повний профіль кори зві-
трювання, представлений першою (дезінтегра-
ції та вилуговування), другою (розкладення та 
перехідних продуктів звітрювання) і третьою 
(гіпергенних продуктів звітрювання - первин-
них каолінів) зонами кори звітрювання, які 
формувалася впродовж фанерозою. 

Все це породне різноманіття створює непо-
вторні скельні ландшафти узбережжя Дніпра, 
які у поєднанні з великою історичною цінніс-
тю Дніпрових порогів, унікальним біорізно-
маніттям території являють собою неперевер-
шений геотуристичний об’єкт міжнародного 
значення.

________________

Гильом Левассёр де Боплан, 1660.   Описання України від Московії до границь Трансильванії. La description 1. 
D’Ukraine, пер. В. Г. Ляскоронского. http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Boplan/text1.phtml?id=189 
Домгер В.А., 2. 1902. Геологические исследования в Южной России в 1881 – 1884 годах. Тр. Геолкома, т. ХХ, №1, С.-
Петербург, 188 с.
Манюк Вад. В., 3. 2008. Дніпрові Пороги як заповідне ядро національного та європейського значення. Розвиток 
заповідної справи в Україні і формування Пан’європейської екологічної мережі. Матеріали міжнар. науково-
практ. конф. (м. Рахів, 11-13 листопада 2008 року). Рахів, 266-270.
Шпильчак В.О., Манюк В.В., Сукач В.В., Некряч А.І.,4.  2007.  Державна геологічна карта України масштабу 1:200000, 
аркуш М – 36 – XXXVI (Дніпропетровськ). Центральноукраїнська серія. Пояснювальна записка. Державна гео-
логічна служба, КП «Південукргеологія», УкрДГРІ, 116 с. 
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У геологічному відношенні район побли-
зу міста Покров (Дніпропетровська область) 
являє собою потужний осадовий чохол, де 
кристалічні породи фундаменту подекуди пе-
рекриті товщею потужністю до 120 метрів. 
На заході, півночі і північному сході на денну 
поверхню виходять породи Чортомлицької 
зеленокам’яної структури, а ще далі на захід 
– породи токівського і саксаганського граніт-
них комплексів. Відповідно на схід і південь 
від міста Покров розташовані кар’єри з ви-
добутку марганцевої руди, що утворює тут 
пласт потужністю у середньому 2 м. Це одне з 
найбагатших у світі за запасами Нікопольське 
марганцеворудне родовище, відпрацювання 
якого почалося 1886 р. з підземних рудників 
«Покровські копі». 

Відвідування організованими групами од-
ного з сучасних кар’єрів може входити до про-
грами маршруту за погодження з адміністра-
цією ПАТ «Покровський ГЗК». Окрім інших 
відвідувачів, до кар’єрів цього підприємства 
щороку з цікавістю їдуть студенти Національ-
ного гірничого університету, а останніми ро-
ками – студенти польських вищих навчаль-
них закладів, таких як Краківська гірничо-
металургійна академія, Технічний універси-
тет «Вроцлавська політехніка», Ягеллонський 
університет. Така екскурсія дозволяє наочно 
побачити розріз неоген-палеогенових товщ, 
які містять поклади марганцевої руди, та спо-
стерігати злагоджену роботу усіх складних ма-
шин і механізмів, що забезпечують безперерв-

прироДнІ І ТехноГеннІ ГеоТУриСТичнІ об’єКТи 
СереДньоГо поДнІпров’я поблиЗУ М. поКров

Сергій Шевченко
Національний гірничий університет,

 e-mail: shevchenko.s.v@nmu.one
NATURAL AND TECHNOGENIC GEO-TOURIST OBJECTS 

OF THE MIDDLE PODNIPROvIA NEAR THE TOwN OF POkROv
Serhii Shevchenko

National Mining University, e-mail: shevchenko.s.v@nmu.one

The geo-touristic attractions near the town of Pokrov are represented by two geological landsides of local importance, 
several active and spent manganese ore and block granite quarries and other objects. The locality has a rich historical 
heritage of the Bronze Age, Scythian culture and the Cossack period, as well as the beginning of mining development in 
this area.

не проведення розкривних робіт, видобуток і 
транспортування самої руди, відвалоутворен-
ня з подальшою повною рекультивацією від-
працьованих площ. 

Схема розміщення геотуристичних об’єктів 
на території поблизу м. Покров показана на 
рис. 1. На жаль, як і багато де зараз у нашій 
країні, якість дорожнього покриття залишає 
бажати кращого.

Наступним об’єктом є виходи амфіболітів 
на берегах річки Солоної перед в’їздом до с. 
Шолохове. На лівому березі на відстані 1 км 
прослідковуються кілька невеликих виробок, 
які, очевидно, слугували для місцевих потреб 
у будівельних матеріалах. Це виходи Чортом-
лицької зеленокам’яної структури. На право-
му березі річки фактично можемо спостеріга-
ти контакт цієї рудоносної формації [4] і токів-
ського гранітного комплексу. 

Одним з маршрутів, що може бути запро-
понований туристам, є відвідання водоспаду 
на річці Кам’янка. Мальовничому каньйону 
на річці Кам'янці в токівських гранітах нада-
но статус гідрологічного пам’ятника природи 
місцевого значення у 1974 році [1]. Водоспади 
(точніше, порожисті перепади) розташовані 
у нижній течії річки серед виходів рожевих 
і червоно-фіолетових гранітів токівського 
комплексу мезоархею (2,7-2,7 млрд років), у 
кількох кілометрах на північний захід від се-
лища міського типу з однойменною назвою – 
Токівське. Безпосередньо на виходах гранітів 
допитливе око може побачити сліди клинової 
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розробки каменю – можливі свідчення почат-
ку відпрацювання цього родовища ще напри-
кінці ХІХ століття, коли після відміни кріпос-
ного права селяни на розданих поміщиком 
землях, непридатних для сільського госпо-
дарства, були змушені шукати інші об’єкти 
для господарювання [2]. 

Неподалік цих унікальних степових водо-
спадів розташовані діючі та вже відпрацьо-
ваний кар’єри з видобутку блочних гранітів, 
які зараз представлені на світовому ринку 
під торгівельною маркою «Carpazy». Саме тут 
можна бачити ці порфіробластові граніти з ха-
рактерним бузковим відтінком та спостерігати 
результати геологічних процесів, які супрово-
джували і наслідували генезис цих порід.  

На відстані у кілька кілометрів (по прямій, в 
об’їзд близько 10 км) від водоспаду розташова-
ний ще один цікавий геологічний об’єкт – від-
працьована жила рожевого кварцу у правому 
крутому борті річки Базавлук, у безпосередній 
близькості від північних околиць с. Шолохове. 
Це геологічна пам’ятка природи місцевого зна-
чення «Шолохівський рожевий кварц». Жила 
рожевого кварцу розкрита серед інтенсивно 
мікроклінізованих плагіогранітів та плагіоміг-
матитів саксаганського комплексу мезоархею 
(2,97 млрд років). Жила має субширотне про-
стягання, азимут падіння 300 градусів, кут па-
діння 70 градусів [1]. 

Продовжити маршрут можна у місцевій 
зоні відпочинку (рис. 1), що являє собою штуч-
ну гідроспоруду із зеленими насадженнями і є 
результатом грамотної рекультивації відпра-
цьованої гірничої розробки (колишні терито-
рії Олександрівського кар’єру). У геоморфоло-
гічній будові місцевості явно прослідковують-
ся сліди уступів, що залишилися після роботи 
кар’єру. Гідроспоруда живиться з підземних 
джерел, а у разі перевищення певного рівня 
скидає воду до річки Базавлук неподалік від 
колишнього села Перевізькі Хутори, яке нині 
входить до адміністративних меж міста. 

Наприкінці – дещо про чотири Чортомлики 
або про історичні метаморфози із місцевими 
назвами. 

Під’їжджаючи до м. Покров автотрасою від 
м. Нікополь, можна розгубитися і заплутатися 
у назвах. Інформація у мережі інтернет, яку не 

важко знайти, говорить нам, що селище місь-
кого типу Чортомлик знаходиться за 4,5 км від 
правого берега Каховського водосховища і за 
3 км від річки Базавлук, на відстані 2,5 км від 
міста Покров. Виникає питання: а де ж річка 
Чортомлик?  Бо за логікою, саме від назви річ-
ки мало б отримати назву й селище. До того ж, 
відомий на весь світ скіфський курган Чортом-
лик розташований взагалі практично посеред-
ині між двома містами – 23 км до Покрова і 20 
км до Нікополя. Але саме цей курган і має на-
вести нас на відповідь. Село Чкалове, поблизу 
якого і розташований курган Чортомлик, до 
радянських часів мало назву Новомиколаївка, а 
ще раніше – Чортомлицькі Хутори. Колись по-
вноцінна річка Чортомлик протікала через це 
село, за що воно й отримало свою назву. Чор-
томлик брав початок від сучасного села Висо-
ке і протікав через села Новоіванівка і Східне. 
Нині через затоплення гирлової частини річки 
Чортомлик водами Каховського водосховища 
утворилася так звана Олексіївська затока, що 
носить назву села Олексіївка, розташованого 
на її лівому березі. На рис. 1 дуже добре видно 
ці геоморфологічні особливості. 

Сучасне селище (смт Чортомлик), що мина-
ємо на шляху до м. Покров, виросло при за-
лізничній станції, побудованій в 1904 році для 
обслуговування перевезень руди Покровсько-
го марганцевого рудника. Деякий час станція 
називалася Осокорівка, але з 1910 року отри-
мала саме таку назву – Чортомлик. 

Ну а скіфський курган Чортомлик, який і 
нині вражає своїми розмірами – 350 метрів у 
діаметрі – і вже не перевищує 7 метрів заввиш-
ки (до розкопок – 22 метри заввишки), теж є 
цікавим об’єктом для допитливих туристів. 
Тим більше, він розташований зовсім непода-
лік від розвіданого геологами золоторудного 
родовища Балка Широка [4], яке в силу різних 
причин нині не експлуатується.

У трохи меншому кургані Товста Могила 
(70 метрів у діаметрі), що розташований у 10 
км на захід від кургану Чортомлик, археологом 
Борисом Мозолевським у 1971 р. була знайдена 
золота пектораль – шедевр скіфського ювелір-
ного мистецтва. Нині вона по праву є одним із 
символів м. Покров.

Таким чином, геотуристичні атракції по-
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близу міста Покров представлені двома геоло-
гічними пам’ятками місцевого значення, кіль-
кома діючими та відпрацьованими кар’єрами з 
видобутку марганцевої руди і блочних гранітів 
та іншими об’єктами. Кількість об’єктів є та-
кою, що для їх перегляду знадобиться принай-

Рис. 1. Схема розміщення геотуристичних об’єктів поблизу міста Покров: 1 – кар’єрні поля (пів-
нічна група) ПАТ «Покровський ГЗК»; 2 – виходи Чортомлицької зеленокам’яної структури на 

обох берегах р. Солона; 3 – Токівські водоспади на р. Кам’янка і кар’єри з видобутку блочних гра-
нітів; 4 – геологічна пам’ятка місцевого значення «Шолохівський рожевий кварц» - відпрацьова-
на жила у правому борті р. Базавлук; 5 – міська зона відпочинку, штучна гідроспоруда на місці 

колишнього кар’єру; 6 – скіфський курган Чортомлик, 7 – місце розташування скіфського кургану 
Товста Могила.

мні два або три дні. Розташований у центрі міс-
та краєзнавчий музей розповість зацікавленим 
відвідувачам ще багато історій доби бронзово-
го віку, скіфської культури, козацьких часів, а 
також початку та розвитку гірничої справи на 
цих землях.

________________

Геологічні пам’ятки України (за ред. В.І.Калініна, Д.С. Гурського). В чотирьох томах. – Київ, 2007. – Том ІІ. – 320 с. 1. 
O. Majewski. 2. Kamien znad Kamienki // Kamieniarstwo, 2010. – №5. – С 88-90.
С.В. Полін.3.  Про пограбування скіфських курганів в районі Чортомлика // Археологія, 2003. – №2. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.iananu.kiev.ua/archaeology/2003-2/polin.htm 
Н. Гаєва, В. Сукач, М. Ковальчук. 4. Аспекти золотоносності Чортомлицької зеленокам’яної структури // Мінерало-
гічний збірник, 2015. - №1. – С. 64-75. 
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ДВНЗ «Криворізький національний університет», 
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ZHоvТNеvyI GRANITE QUARRy – OBJECT GEOTURISTICAL 
IN kRyvyI RIH REGION

Vitalii Kharytonov
SIHE	«Kryvyi	Rih	National	University»,	e-mail: wdnh72@gmail.ru

It is demonstrated a possibility to organize geological tours to Zhovtnevyi granite quarry with educational, scientific 
and discovery purpose. Ultrametamorphic, magmatic, metasomatic, sedimentary and hypergenetic rocks are the most 
interesting formations in the quarry.

Геологічний туризм є унікальним світовим 
явищем – багато дослідників розглядають його 
як складову наукового, науково-пізнавального 
(С.Синиця, К.Вільмова, 2013; М.Курило, 
Ю.Бондар, 2013; Н.Святоха, І.Філімонова, 
2015), екологічного (А.Сабденбєков, Н.Кочева, 
Т.Фєдосова, 2012; К.Деревська, В.Афонська, 
В.Гриценко та ін., 2016), промислового чи ін-
дустріального (О.Афанасьєв, 2006; В.Кулєш, 
2010; В.Харитонов, Д.Балагура, 2014), природ-
ного (Н.Колесникова, Н.Хуусконен, 2015) та ін. 
різновидів туризму.

Розвиток туристичної діяльності в умовах 
сучасних економічних відносин обумовлює 
необхідність створювати екскурсії політема-
тичного напрямку. В зв’язку з цим межі між 
різновидами туризму стають більш розмитими 
і одні й ті ж самі об’єкти можуть бути залучені 
до різних за спрямуванням екскурсійних подо-
рожей. Такими об’єктами справедливо можна 
вважати колишні гірничо-видобувні підпри-
ємства: штольні, шахти і, звичайно, кар’єри. 
Відвідання закритої копальні є цікавим як:
– геологічна пам’ятка, оскільки це значне 

штучне відслонення, в якому викриті зна-
чні об’єми гірничо-мінеральної маси і, від-
повідно, є можливість спостерігати про-
дукти геологічних процесів (геологічно-
пізнавальний, геологічно-навчальний, 
геологічно-науковий туризм);

– пам’ятка гірничо-видобувної індустрії, осо-
бливо, коли навколо неї залишились еле-
менти промислової інфраструктури (інду-
стріальний, промисловий туризм);

– пам’ятка антропогенної діяльності (екологіч-
ний, краєзнавчий, культурно-історичний 
туризм);

– гідрологічна пам’ятка – це стосується зато-
плених об’єктів (спортивно-розважальний 
туризм).
В зв’язку з викладеним вище, регіони з три-

валою історією гірничо-видобувної справи є 
найбільш цікавими для створення екскурсій-
ної інфраструктури багато-тематичного спря-
мування. Одним з таких регіонів є місто Кри-
вий Ріг Дніпропетровської області, де сконцен-
тровано значну кількість діючих і колишніх 
гірничо-видобувних підприємств із супутньої 
промисловою інфраструктурою (помешкання 
рудокопів, промислових мостів, діючих та «за-
консервованих» шахт і кар’єрів тощо [3]).

Звичайно, що Криворізький басейн знаний 
в усьому світі, як яскравий приклад гірничо-
видобувної діяльності залізних руд. Саме цей 
різновид корисних копалин в першу чергу ці-
кавить відвідувачів нашого міста. Кількість та 
розміри діючих залізорудних кар’єрів і шахт 
є бажаними для власного спостереження ба-
гатьма геологами, екологами, гірниками та 
іншими спеціалістами і просто гостями міс-
та. Проте в Кривому Розі є декілька об’єктів, 
не пов’язаних з видобутком залізних руд – це 
гранітні кар’єри, які були закладені для міс-
цевих будівельних потреб. Одним з таких є 
Жовтневий. Згадка про нього виключно як 
об’єкт індустріального туризму міститься в 
роботі В. Пацюк [2]. Автор статі ставить на 
меті звернути увагу читачів на кар’єр саме як 
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на геологічний об’єкт політематичного від-
відування.

Початок розробки Жовтневого гранітного 
кар’єру відбувся приблизно у 50-х рр. мину-
лого сторіччя. Видобуток граніту в кар’єрі 
був завершений на початку 90-х рр. Після 
відключення насосів кар’єр почав заповнюва-
тись водою, і її рівень в ньому збільшується 
з кожним роком, оскільки поруч протікає р. 
Саксагань.

Гірська порода, яка підлягала видобутку, 
має назву саксаганський плагіограніт. Це сіра 
порода масивної текстури і середньозернистої 
структури. Основними мінералами є (об.%): 
плагіоклаз (60-70), кварц (20-25), біотит (10-
15). Також в породі містяться магнетит, пірит, 
апатит та інші (до 1 %). Вік цієї породи 2970 ± 
20 млн. років [1]. Граніти Жовтневого кар’єру 
застосовувались для місцевих потреб – будів-
ництва нових житлових комплексів Кривого 

Рогу, таких як мікрорайони Зарічний, Гірниць-
кий, Індустріальний та інші.

Особливою рисою Жовтневого кар’єру є 
наявність січної, по відношенню до плагіогра-
нітів, дайки діабазів.

Викривними породами на кар’єрі є осадові 
утворення неогенового і четвертинного віку, 
переважно теригенні з незначною кількістю 
хемогенних вапняків.

Різновидами туризму, до екскурсій яких 
може бути залучений Жовтневий гранітний 
кар’єр, як геологічний об’єкт можуть бути.
1. Навчальний – проведення навчальних прак-

тик для студентів; краєзнавчих екскурсій 
для школярів; пленерів для вихованців 
художньо-творчих гуртків тощо.

2. Науковий – проведення польових спостере-
жень і відбір проб для лабораторних дослі-
джень геологічного спрямування.

3. Науково-пізнавальний – відвідання учасни-
ками наукових і науково-практичних кон-
ференцій.
Нижче наводимо приклади досвіду прове-

дення таких екскурсій.
1.1. Вже понад як 50 років викладачі кафе-

дри геології і прикладної мінералогії Криво-
різького національного університету (сучасна 
назва) проводять навчальні практики для сту-
дентів першого курсу зазначених спеціальнос-
тей «Науки про Землю», «Екологія», «Гірнича 
справа», «Будівництво» та ін.

1.2. Проходження краєзнавчих маршрутів 
під час навчальних практик з учнями най-

Рис. 1. Загальний вигляд Жовтневого кар’єру

Рис. 2. Діабазова 
дайка

Рис. 3. Утворення 
осадового чохла



202

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

ближчих до кар’єру шкіл (КЗШ № 121, 32, 33, 
125, 126 та ін.).

1.3. Виїзд на етюдні роботи вихованців Кри-
ворізької художньої школи № 1.

2. З метою проведення геологічних дослі-
джень для участі у конкурсі-захисті НДР учнів-
членів МАН Жовтневий гранітний кар’єр від-
відується вихованцями гуртка «Юний геолог», 
створеного на базі Криворізького природни-
чого ліцею і підпорядкованого Дніпропетров-
ському відділенню Малої академії наук Укра-
їни. За 5 років роботи гуртка на фактичному 
матеріалі, зібраному в кар’єрі були підготов-
лені і захищені 4 науково-дослідні роботи. Їх 
виконавці зайняли призові місця на другому 
(обласному) етапі конкурсу-захисті (два тре-
тіх, одне друге і одне перше).

3. Впродовж багатьох років в ДВНЗ «Криво-
різький національний університет» проходять 
Міжнародні і Всеукраїнські наукові і науково-
практичні конференції геологічного, екологіч-
ного і гірничотехнічного спрямування. В про-
грамах конференцій передбачається відвіда-
ння декількох геологічних об’єктів, серед яких 
завжди пропонується Жовтневий гранітний 
кар’єр.

Найбільш цікавими експозиціями для спо-
стерігачів в кар’єрі є прояви різноманітних гео-
логічних процесів: ультраметаморфізм, граніти-
зація, магматизм, метасоматоз, гідротермальні 
процеси, осадконакопичення, гіпергенез, тран-
сгресія палеоводойм, формування двоповерхо-
вої будови древніх платформ – кристалічного 
фундаменту і осадового чохла (рис. 1-3).

________________

Веліканов Ю.Ф. 1. Гранітоїди обрамлення Кривбасу. Геолого-структурна позиція гранітів Східно-Ганнівської смуги 
[текст] / Ю.Ф.Веліканов, О.Ю.Веліканова, Б.О.Горлицький [та ін.] // Мінерал. журн. – 2005. – № 2. – С. 48-57.
Пацюк В. 2. Перспективи Криворіжжя щодо розвитку геотуризму [текст] : Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ 
міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016, Львів) / В.Пацюк. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 
2016. – С. 52-54.
Чередниченко О. 3. Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у східному регіоні 
України [текст] / О.Чередниченко, Чередниченко А. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – №28. 
– С.71-74.
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SOME PAGES OF HISTORy AND ATTRACTIONS OF MINING IN DONBAS
Viktor Alokhin, Iryna Dmytryk

Donetsk National Technical University, Pokrovsk
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In the article the  results of researches of traces of old and ancient mining and processing of minerals in the Donetsk 
basin are presented. Sources of ores for ancient metallurgical processing were established. Localization conditions of  
minerals were studied. The features  of morphology, composition and structures of ores are described. 

Аналіз літературних джерел показує, що 
в Донецькому регіоні розробка та переробка 
корисних копалин здійснювалася ще з пра-
давніх часів [4-6]. Вивчення слідів прадавніх 
гірничо-видобувних робіт, геологічні умови 
їх розташування, зв’язок їх з місцевими про-
явами корисних копалин  має як пізнаваль-
ну, так і практичну цінність. Такі досліджен-
ня мають важливо значення як для освіти,  
так і для виховання культури і патріотизму 
шкільної та студентської молоді,  гордості за 
їх рідний край. Вони стимулюють інтерес до 
вивчення геології та корисних копалин райо-
ну, розширюють  їх знання  історії  розвитку  
регіону, дозволяють на практиці  проявити 
творчі  здібності студентів в наукових дослі-
дженнях.

Багато років студенти геологічної спеціаль-
ності Донецького національного технічного 
університету  в процесі навчальних практик, 
науково-дослідної роботи вивчають історію 
освоєння та геологічної вивченості Донецько-
го басейну, приймають участь в археологічних 
експедиціях,  вивчають там знайдені артефак-
ти з геологічної точки зору – склад виплавле-
них руд та шлаків, можливість використання 
місцевих проявів корисних копалин, їх умови 
залягання та промислового використання у 
старі часи. Напрямок таких досліджень  отри-
мав назву «Геоархеологія». Знайдені ділянки 
прадавніх гірничо-видобувних робіт та мета-
лургійної діяльності можуть бути цікавими 
для широкого загалу туристів та фахівців як 
об’єкти геотуризму. 

Як приклад  можна привести деякі резуль-
тати досліджень, які були проведені  студента-
ми та викладачами Донецького національного 
технічного університету (ДонНТУ) у співпра-
ці з археологами вздовж річки Сіверський До-
нець. Біля озера «Чернецьке»  в 5 км від села 
Закотне на північний захід археологами зро-
блені розкопи стоянки прадавньої людини піз-
ньої бронзи - XIII-XII віки до н.е. (Рис. 1а).  В 
розкопах були знайдені  металургійні шлаки та 
зразки залізних руд (рис. 1б,  рис. 1в) [2]. Сту-
дентами геологами під керівництвом  автора 
були проведені геологічні маршрути з метою 
пошуків виходів залізних  руд в берегах річки 
Сіверський Донець. Аналіз літературних дже-
рел  показував  наявність в цій місцевості за-
лізної руди. Ще в першій половині 18 століття 
на цій площі проводилися пошуки  залізної та 
свинцевої руди Сухаревською групою купців, 
які побудували навіть свинцево-плавильний 
завод біля впадіння річки Бахмутки в Сівер-
ський Донець.   В цей же час  рудознавці та за-
водчики під керівництвом Івана Морозова та 
вченого Райзера на площі наших досліджень 
виконали розвідку залізних руд  кількома шур-
фами. В деяких шурфах на глибині  до 3 м були 
встановлені залізні руди [5]. 

В результаті геологічних маршрутів нами 
в зсувних берегах річки Сіверський Донець 
біля селища Закотне були встановлені виходи 
кількох горизонтів залізних руд різного складу 
та структурно текстурних особливостей (рис. 
2).  Перший рудний шар має невелику потуж-
ність (до 10 см) і бронює схили. Руди пред-



204

РОЗДіЛ 2 ГЕОТУРИСТИчні Об'єКТИ і шЛяхИ

Geosites and georoutes

ставлені гетитом та гематитом і мають масив-
ну текстуру. В обриві  на глибині в 4 – 5 м в 
піщано-глинистих покладах простежується 
шар конкреційних залізних руд.  Верхній гори-
зонт витриманий та простежений нами в ярах 
прилеглої площі на відстані до 1 км. На площі 
навколо селища знайдені стародавні відвали 
породи та рештки шурфів. 

Рис. 1. Зразки залізної руди у розкопах  стоянки  
прадавньої людини  «Зливки» – XIII- XII віки до 
н.е. (археологічна експедиція за участю студен-

тів геологічної спеціальності ДонНТУ)

Рис. 2. Виходи  залізних  руд в крутому березі річки  Сіверський Донець біля с. Закотне

Аналіз відібраних  зразків показав їх іден-
тичність із зразками руди  розкопів стоянки 
прадавніх людей «Зливки». Був вивчений вміст 
заліза та інших елементів в рудах. Вміст заліза 
коливався від 16,7 %  у пісковиках з залізистим 
цементом до 40 % в масивних гематитових та 
конкреційних  залізистих рудах. Також хіміч-
ні аналізи показали підвищений вміст в рудах 
Mn, Ni  і Co. 

 Друга пам’ятка гірничо-видобувної діяль-
ності людини вивчалася нами в 20 км від м. 
Бахмут в східному напрямі біля селища Пи-
липчате. Раніше археологічними експедиціями 
тут були встановлені сліди плавки мідних руд 
бронзової доби [2, 6]. 

Нами встановлені місце прадавніх гірничих 
розробок. Недалеко від них в яру знайдені ви-
ходи мідної руди у вигляді малахіту і азуриту  в 
піщано-глинистих відкладах пермського віку.

В південній частині Донецької області біля 
села Стила нами вивчався дуже цікавий для 
геотуризму об’єкт «Стильське відслонення». 
Об’єкт є геологічною пам’яткою загальнодер-
жавного значення і представляє собою залиш-
ки девонського вулкану Маф-Хая [3]. 
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На об’єкті можна бачити рештки вулканіч-
ної споруди, лави та вулканічні бомби. Неда-
леко від цієї пам’ятки в вапняках  нижнього 
карбону нами  встановлена круто падаюча тек-
тонічна зона, яка супроводжується залізними 
рудами оолітової текстури. Саме такі руди в 
кінці 19 століття місцеві селяни видобували 

і  на підводах возили на металургійний завод 
Юза [4, 5]   

Донецька область має багато цікавих 
об’єктів геотуризму. Деякі з них  описані нами 
раніше  [1], та багато таких, які потребують ви-
світлення для любителів геотуризму та фахів-
ців різних напрямів природничих наук.

________________

Альохін В.І. 1. Геологічні пам’ятки і розвиток геотуризму  в Донецькому регіоні / В.І. Альохін              // Геотуризм: прак-
тика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: НВФ « Карти і атласи», 2014. – С. 111-114.
Бухарев Ю.В. 2. О металлургии железа в эпоху бронзы в Среднем Подонцовье на памятнике Зливки /  Ю.В. Бухарев 
// Геоархеология и археологическая минералогия – 2014. – Миасс:  Институт минералогии  УрО РАН, 2014. – С. 
135- 138.
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The theses deal with natural monuments associated with geological complexes of carbonate rocks of the Donbas. The 

ancient places of mineral extraction, which are still famous in Donbas, are determined. The natural diversity of the region 
is much larger and should contribute to the development of geotourism.

Наш Донецький край багатий на розмаїття 
геологічних комплексів порід, природні запо-
відні місця і культурно-історичні пам’ятки. Для 
Донбасу та Приазов’я характерні унікальні ви-
ходи гірських порід на денну поверхню, з різни-
цею у віці понад мільярд років, які зазвичай за-
лягають на глибині декількох десятків кіломе-
трів. Деякі з відслонень древніх гірських порід 
названі природними заповідними зонами. 

Геологічний заказник загальнодержавно-
го значення «Роздольненський» займає площу 
сто гектарів біля села Роздольне. Тут проходить 
зона зчленування Донбасу із Приазовським 
кристалічним масивом, де на поверхню ви-
ходять відслонення різних за віком та мінера-
логічним складом гірських порід. Заповідник 
розташований на березі річки Мокра Волно-
ваха. На південний захід від села Роздольного 
знаходиться одна з найбільших карстових зон 
України. На лівому березі річки Кальміус у села 
Новокатеринівка зареєстрована геологічна 
пам’ятка природи загальнодержавного значен-
ня - відслонення порід нижнього карбону. Тут 
на денну поверхню виходять вугільні пласти, які 
в Донбасі залягають на глибині понад десятка 
кілометрів. Місцевість має дуже мальовничий 
вид. Річка Кальміус робить великий закрут, над 
яким підносяться терасоподібні виходи пластів 
вапняку і пісковику. Навкруги велика кількість 
обривів і ущелин пластів поросли деревами та 
чагарниками. На поверхні спостерігаються ви-
ходи двох вугільних пластів. Тут збереглися за-
лишки старовинної розробки кам’яного вугіл-
ля, за  якими можна вивчати історію видобутку 
вугілля на Донбасі [4].

Наукове і практичне значення мають геоло-
гічні пам’ятки природи у містечка Комсомоль-
ське - відслонення вапняків нижнього карбо-

ну із значним вмістом мінералу флюориту [2]. 
Зустрічаються яскраво пофарбовані в різний 
колір кристали флюориту, які можна вико-
ристовувати для виготовлення прикрас, а та-
кож звичайні різновиди, що використовують 
у металургії. Іноді у вапняках спостерігаються 
жили аметисту. Це фіолетовий прозорий до-
рогоцінний різновид кварцу. В карстових пе-
черах, що примикають до заповідної зони, зна-
ходили великі, до десяти сантиметрів, забарв-
лені кристали мінералу кальциту, придатного 
до ювелірної справи. На протилежному березі 
р. Кальміусу карбонатні породи цього відсло-
нення розробляються кар’єрами Комсомоль-
ського рудоуправління.

Геологічна пам’ятка загальнодержавного 
значення «Стильське відслонення» знаходиться 
у с. Стила. Значення цього об‘єкту, як геологіч-
ної пам‘ятки природи, перш за все визначаєть-
ся його стратиграфічним положенням. На цій 
площі спостерігається нижня частина карбо-
натної товщі Донбасу, яка формувалася в умо-
вах древнього моря 350-360 млн. років тому. За  
стратиграфічною шкалою відкладення мають 
назву турнейського ярусу нижнього карбону. 
Складаються вони з сірих та темно-сірих злив-
них і середньозернистих вапняків [1]. Для цих 
відкладів характерна численна викопна фауна 
– залишки древніх організмів. Найчастіше на 
площі зустрічаються скам‘янілі брахіоподи та 
древні корали. На південно-західній межі запо-
відної території можна бачити контакт вапня-
ків з вулканогенними покладами роздольнен-
ської світи верхнього девону. Вони складаються 
з прадавнього закам‘янілого вулканічного по-
пелу – туфу та уламків застиглої лави. Ще далі 
на південний захід спостерігаються залишки 
древнього вулкану Маф-Хая, який у формі ске-
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лі яскравого цегляно-червоного кольору круто 
обривається до Стильського водосховища [3].

У ярах на цій ділянці на денну поверхню 
уздовж тектонічних порушень виходять по-
дрібнені іржаві породи. Насамперед, ці породи 
сформувалися в умовах жаркого континенталь-
ного клімату внаслідок вивітрювання базальто-
вих лав девонського віку. Крутопохила форма 
їх залягання уздовж тектонічного порушення 
свідчить про значні тектонічні рухи, які мали 
місце у період після накопичення карбонатної 
товщі карбону. Тут можна знайти і залізні руди 
(рис 1), що складаються з окисних та гідроокис-
них мінералів заліза. Вони теж пов‘язані з тек-
тонічними порушеннями в карбонатній товщі 
карбону. Процеси зруденіння полягають в ме-
тасоматичному заміщенні кальцію залізом, та 
формуванні  бурих залізняків [3].

Ці скупчення залягають  у вигляді гнізд різ-
ної форми і розмірів в товщі вапняків. У міс-
цях, де виходи таких порід мали значне поши-
рення, у кінці ХІХ- початку ХХ століття селяни 
видобували залізні руди кустарним способом 
та відвозили на металургійні заводи Юза [3]. 

Ще одна цікава геологічна пам‘ятка Ділянка 
«Білокузьминівська», яка розташована за 1 км 
на північний схід від села Білокузьминівське 
та 8 км на південний схід від околиці м. Крама-
торська (рис 2). 

Рис.1 Стильське відслонення Рис.2 Ділянка «Білокузьминівська» 
Для цієї ділянки характерний ландшафт 

крейдяних виходів. Він являє собою комплекс 
скелеподібних відслонень порід верхньої крей-
ди. Завдяки розташуванню ділянки «Білокузь-
минівська» на значній відстані від населених 
пунктів, фауна і флора мають справжнє роз-
маїття. На схилах пагорбів, де відслонюєть-
ся порода, ростуть представники унікальної 
крейдяної флори. Майже непорушені ділянки 
цілинного степу у період цвітіння різнотрав'я 
справляє враження. Тут встановлено декілька 
видів ковили, які теж віднесені до раритетної 
флори. Сімнадцять її представників занесені 
до Червоної книги України, три – у Європей-
ський червоний список. Багато видів релікто-
вої рослинності крейдяних відслонень відне-
сені до східно-причорноморських та донецько-
донських ендеміків. Крім того, на ділянці 
виявлено декілька археологічних об‘єктів, а 
також майстерень, на яких наші далекі пращу-
ри обробляли каміння та одержували з нього 
наконечники стріл, рубила, сокири, ножі.

Багато пам'яток природи у Донбасі відомі 
далеко за межами України. За кількістю турис-
тичних об'єктів Донбас в Україні поступається 
лише Криму. Але багатий туристичний потен-
ціал краю використовується дуже обмежено. Го-
ловним шляхом його підвищення є поширення 
інформації про дивовижні місця цього краю.

________________
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нецьк, Донецьк філія держ.установи «Держ.екологічний інститут Мінприроди України», 2008. – 168 с.
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Гаурдак-Кугітангзький район – туркмен-
ська частина південно-західних відрогів Гі-
сарського хребта – складений двома структур-
ними ярусами: докембрійсько-палеозойським 
фундаментом та осадовим чохлом. Фундамент, 
що відслонюється в Кугітангзькому хреб-
ті, представлений кристалічними сланцями, 
прорваними палеозойськими гранітами. Оса-
довий чохол підрозділяється на два поверхи:  
мезозойсько-палеогеновий платформний та 
неоген-четвертинний епіплатформний. Те-
ригенна вугленосна формація нижньої і се-
редньої юри, що залягає в основі чохла, змі-
нюється в розрізі карбонатною та лагунною 
соленосною та червоноколірною формаціями 
верхньоюрського віку. Їх перекривають тери-
генні та карбонатно-теригенні відклади крей-
ди, що змінюються вверх по розрізу лагунними 
гіпсово-карбонатною, карбонатно-глинистою 
і червоноколірно-строкатоколірною глинисто-
алевролітовою формаціями палеогену.

Неоген-четвертинний комплекс, складений 
переважно червоноколірною молассою потуж-
ністю до 2-3 км, виконує окремі прогини. Зна-
чна за потужністю (більше 4000 м) товща юр-
ських і крейдових відкладів утворює ряд син-
клінальних та дві крупні антиклінальні склад-
ки – Кугітангзьку і Гаурдак-Тюбегатанзьку – 
із загальним південно-західним простяганням 
шарніру. Кугітангзька антикліналь має чітко 
виражену асиметрію: пологий, але розчлено-
ваний каньйонами і ярами західний та крутий 
– східний.

УнІКальнІ об’єКТи ГеоТУриЗМУ пІвДенно-ЗахІДних вІДроГІв 
ГІСарСьКоГо хребТа. ТУрКМенІСТан
Валентин Прокопець1, Ярослава Юшицина2

1Коледж геологорозвідувальних технологій КНУ, м. Київ, e-mail: vvturk43@ukr.net 
2Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Київ, e-mail: yasya310@ukr.net

UNIQUE GEOTOURISM OBJECTS OF SOUTH-wEST SPURS 
OF THE GISSARSky RIDGE. TURkMENISTAN
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South-west spurs of the Gissarsky ridge within Turkmenistan territory comprise a range of unique objects for 
development of geological tourism, including geological monuments of mineralogical, petrographical, paleontological 
and geomorphological types. They are fortunately complemented by mineral deposits which are being developed.

Гаурдак-Кугітангзький район багатий комп-
лексом нерудних корисних копалин, важливі-
шими з яких є родовища хімічної сировини 
(сірки, солі, стронцію), а також будівельні ма-
теріали: вапняки, гіпси та ангідрити. Своєрідні 
за колірною гамою та структурно-текстурними 
характеристиками визнані мармурові онікси 
Карлюкських карстових печер.

Тривалий період тектонічного розвитку 
південно-західних відрогів Гісарського хреб-
та, різноманіття літолого-петрографічного 
складу гірських порід, що його складають і уні-
кальне географічне розташування на кордоні 
просторих пустель Туркменії та гірських пасм 
Паміро-Алаю обумовили унікальний комп-
лекс геологічних пам’ятників району. Серед 
них найбільш виразними є об’єкти мінералог-
петрографічного, стратиграфічного, палеон-
тологічного і геоморфологічного типів. На 
наш погляд, найкрупнішим за масштабами 
зруденінням, найбільш цікавим у питанні ге-
незису руд та різним способам їх вилучення з 
надр є Гаурдакське родовище сірки.

Перші геологічні дослідження на Гаурдак-
ському піднятті були проведені в 1927 р. 

В 1930 р. Інститутом неметалічних корис-
них копалин колишнього Союзу здійснені гео-
логорозвідувальні роботи з детальною літо-
логічною характеристикою розрізу порід, що 
складають родовище і виділенням основних 
сірконосних ділянок, розробка яких розпоча-
лася через 4 роки. В 1948-51 р.р. конторою «Ге-
охімрозвідка» виконані роботи з метою дороз-
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відки родовища та пошуків  нових сірконос-
них площ на Гаурдаку. Подальші розвідувальні 
роботи охопили два періоди: а) 1945-1947 р.р. 
– для забезпечення запасів сірки на амортиза-
ційний термін і б) 1972-84 р.р. – для вивчення 
нових площ, зокрема Акбуланського, Холбай-
чинського та ін., і підготовки ділянок для ви-
добування сірки методом ПВС1.

Роботами встановлено, що у фундаменті 
розрізу Гаурдакського родовища залягає тов-
ща келовей-оксфорду, поєднана в кугітанську 
світу потужністю більше 400 м – товстошарові 
темно-сірі, чорні вапняки, пелітоморфні та мі-
крокристалічні, місцями доломітизовані. Про-
дуктивна товща гаурдакської світи (верхи ок-
сфорду – кембрідж, частково титон) представ-
лена на родовищі лише нижньою підсвітою, 
що включає дві пачки: карбонатно-сульфатну 
(сірконосну) і сульфатну (бороносну). У 
мінералого-петрографічному відношенні сірні 
руди поділяються на два типи: 1) поклад «F» ‒ 
кальцитові сірчані руди, приурочені до низів 
гаурдакської світи; 2) поклад «D» ‒ вапняково-
кальцитові руди і просторово приурочені до 
них утворення, що виникли за рахунок ангі-
дритів. Вказані поклади, знаходячись один на 
одному, розділені невеликим за потужністю 
(20-70 м) шаром ангідритів. Поклад «F» міс-
тить в собі біля 90 % запасів родовища при се-
редньому вмісті сірки 25 % та ширині пластів, 
лінз і куполоподібних тіл від 100 до 2000 м.

Більшістю дослідників [4] родовище Гаур-
дак віднесено до епігенетичного типу: сірка у 
відкладах лагунного генезису сформувалась 
при  відновленні сульфатів (і перш за все ан-
гідриту) за участі анаеробних бактерій, що ак-
тивізувались завдяки вуглеводням. Ці проце-
си призводили до утворення сірководню, який 
потім окислився у приповерхневих умовах – з 
виділенням самородної сірки та її осіданням у 
вигляді тонких шарувань і розсіяної вкрапле-
ності.

Карлюкські карстові печери району ви-
явлені у другій половині XX ст. в карбонатно-
сульфатних породах верхньоюрського віку в 
межах західного схилу хребта Кугітангтау. На 
відносно невеликій площі знайдені і частко-

во вивчені кілька десятків печер довжиною 
від кількох сотень метрів до кількох десятків 
кілометрів. До найбільш відомих, що відрізня-
ються розкішним оздобленням натічних утво-
рень, віднесені печери Кап-Котан, Проміжна, 
Даш-Юрак, Хашим-Ойик, Геофізична та ряд 
інших.

печера Кап-Котан – найбільш крупна, до-
вжина її вивченої частини складає 55 км – це 
одна з найбільших печер світу. Печера склада-
ється з безлічі гротів та зал, розташованих у 
кілька поверхів і поєднаних галереями та вузь-
кими проходами. Ширина залів сягає 40-50 м, 
а висота їх склепіння – 15-20 м. Вільний від на-
носів ґрунт печери та стіни і її покрівля вкри-
ті травертином та унікальними за формою і 
складом натічними формами: сталактитами, 
сталагмітами і сталагнатами, а також кірками 
і гронами. Діаметр деяких з них досягає 0,5-1,5 
м, довжина – 1-2 м і більше. Мармуровий онікс 
натічних утворень світлих і темних тонів, осо-
бливо красивий темно-коричневий з рідкіс-
ним декоративним рисунком; іноді на відколах 
каменю проявляється шовковистий блиск; у 
«вибійній» частині Кап-Котану виявлені різ-
новиди плямисто-смугастого забарвлення і 
концентрично-зональної будови.

Експедицією «Паміркварцсамоцвіти», що 
проводила в 70х-80х роках XX ст. розвідувально-
видобувні роботи у низці Карлюкських печер, 
в карстових порожнинах Кан-Катану виявле-
но 37 покладів мармурового оніксу, який за 
висновком спеціалістів може бути еталоном 
цього цінного виробного каменю [3].

Нині всі унікальні печери Кугітангу зна-
ходяться під охороною держави. Створений 
заказник, що є частиною Державного заповід-
ника «Кугітанг». В деяких печерах співробіт-
никами Кугітангзької геологічної експедиції 
проводяться спостереження за температурою, 
відносною вологістю, природною радіоактив-
ністю атмосфери та гірських порід.

Урочище ходжа-піль-ата – рідкісний па-
леонтологічний пам’ятник Середньої Азії. Гео-
логами 50х-60х років минулого століття при 
проведенні геологозйомочних робіт у межах 
хребта Кугітангтау були вперше виявлені сліди 

 1ПВС (підземна виплавка сірки) – технологічний метод видобування з термічною  дією на породи, що містять 
сірку, за допомогою нагрітою до130-135°С води.
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динозаврів. В районі селища Ходжа-Піль-Ата 
(70 км на північний схід від сел. Гаурдак) ви-
явлені два місцезнажодження слідів: одне – з 
відбитками, що добре збереглися, знаходиться 
на 7 км західніше кишлаку, друге – на 2,5 км 
на схід від першого. Тут – в облямуванні круп-
них глиб вапняку – виявлена ділянка розміром 
250×70×100 м, нахилена на захід під кутом 12-
15°. Чітко спостерігаються ланцюжки слідів: 
великих розмірів до 60-70 см і малих – до 20-25 
см, що часто йдуть паралельно один одному. 
Крупні відбитки розташовані на відстані 130-
150 см – це, очевидно, і є крок динозавра.

Відбитки лап трипалі, з дещо видовженим 
середнім пальцем; кожен з яких закінчується 
кігтем. Виміри глибини слідів показують, що 
вони коливаються у досить широких межах і в 
цілому не перевищують 10 см. Спроби вияви-

________________

Баратов Р.Б., Новиков В.П. 1. Каменное чудо Таджикикстана. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 216 с.
Геология СССР. – Т. XXII. Туркменская ССР. Геологическое описание. – М.: Недра, 1972. – 768 c.2. 
Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н.3.  Геология  месторождений поделочных камней. – М.: Недра, 1974. – 280 с.
Кутузов А.П. 4. Условия формирования Гаурдакского месторождения // Советская геология, 1976. – № 1. – С. 135-
141.

ти відбитки хвоста динозавра не були успіш-
ними. Припускається, що хвіст був свого роду 
балансиром – для підтримки тіла при пересу-
ванні у рівноважному стані.

В.І. Седлецький, порівнюючи Кугітанзьке 
родовище зі знайденими в Грузії відбитками 
динозаврів, дійшов висновку: «Описання на-
водять на думку про схожість цих слідів та 
більшості слідів в Ходжа-Пиль.У всякому ви-
падку не виникає сумніву, що сліді злішені  
ящурами із загону птахозовых, можливо, ігу-
анодонами» [1].

На нашу думку, Гаурдак-Кугітангзький ра-
йон – один з небагатьох в Туркменістані, що 
цілком заслуговують не лише найшвидшого 
оформлення насичених геологічною інфор-
мацією геологічних стежок, а й відкриття уні-
кального комплексного геологічного парку.
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 Geosites, as the key localities for understanding the Earth’s history and geo(morpho)logical processes, have the 
highest potential for geotourism. At these the students can develop expertise and become the carriers of professional 
ideas to a public audience. These categories of geosites are proposed: stratigraphical, geochronological, sedimentological, 
petrological, mineralogical, geobiochemical, paleontological, tectonic, igneous, geomorphological, palaeoenvironmental, 
hydrogeological, geoarchaeological, geocultural and geoeconomical.

Важливість визначення, вивчення і геоту-
ристичної репрезентації геосайтів (геолого-
геоморфологічних пам’яток, цінних для ро-
зуміння історії природи Землі та сучасних 
геолого-геоморфологічних процесів) є всес-
вітньо визнаною. Відображенням цього є роз-
робка проекту «Глобальні геосайти» спілкою з 
охорони гео(морфо)логічної спадщини Євро-
пи (ProGEO) при підтримці ЮНЕСКО і Між-
народного Союзу геологічних наук. Метою 
проекту є створення глобального реєстру гео-
сайтів [7], а методологією − наукове обгрун-
тування відбору найвизначніших гео(морфо)
логічних пам’яток на основі порівняльного 
аналізу геосайтів однієї категорії у кожній 
країні (надалі − у кожному геоструктурному 
і геоморфологічному районі континентів) для 
відображення усіх етапів природної історії і 
найяскравіших виявів сучасних гео(морфо)
логічних процесів. Засади проекту є валідни-
ми та ефективними, про що свідчать остан-
ні публікації [6] і поточний доробок країн 
Карпатсько-Балканської групи і Туреччини 
до глобального реєстру геосайтів. Україна має 
глибокі традиції в інвентаризації гео(морфо)
логічних пам’яток [1-4]. Запропоновано схему 
порівняльної оцінки геологічної і геоморфо-
логічної спадщини України за методологією 
проекту «Глобальні геосайти» [5].

Значення проекту «Глобальні геосайти» 
для освіти, зокрема, геотуристичної, полягає 

у можливості долучитися до найбільш репре-
зентативних виявів природних феноменів, 
наприклад, стратотипів, геосайтів із повною 
палеонтологічною чи палеогеографічною ін-
формацією,  визначних місцезнаходжень міне-
ралів, видатних форм рельєфу, тощо. Геосайти 
високої наукової цінності є наріжним каменем 
наукових досліджень і мають величезний по-
тенціал не лише для університетської геолого-
геоморфологічної і геотуристичної освіти та 
інших дидактичних завдань, а й власне для 
геотуризму. Вибір і вивчення геосайтів спри-
яє кращому розумінню походження, динамі-
ки розвитку і властивостей природних фено-
менів. Завдяки вивченню геосайтів, майбутні 
експерти із геотуризму отримають можли-
вість кваліфіковано висвітлювати широкому 
загалу зацікавлених у природознавчому ту-
ризмі знання про визначні об’єкти геолого-
геоморфологічної спадщини. Кваліфіковані 
спеціалісти із геотуризму стануть професі-
ональними носіями новітніх знань про при-
родну історію, гео(геоморфо)логічні процеси, 
оцінку та охорону геосайтів. Слід зазначи-
ти, що геолого-геоморфологічні пам’ятки є 
невід’ємною частиною сучасних і давніх еко-
систем і часто визначають властивості інших 
їхніх складових. Отже, знання про походження 
та природу регіональних гео(морфо)логічних 
пам’яток є важливим для всіх природознавчих 
досліджень. Першим кроком системної оцінки 
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геолого-геоморфологічних пам’яток території, 
важливим для геотуристичної освіти і вибору 
регіональних (можливо і глобальних) геосай-
тів, є їх класифікація (на початку − типізація). 
Її зразок, розроблений для проекту «Глобальні 
геосайти», подано нижче.

Типи геосайтів геологічної спадщини 
України:

1. Стратиграфічний − відслонення гірських 
порід, цінні для визначення і вивчення стра-
тиграфічних таксонів і їх меж, зокрема, стра-
тотипи, опорні розрізи. Надалі класифікація 
геосайтів здійснюється згідно із стратонами 
геологічної шкали;

2. Геохронологічний − відслонення, які ре-
презентують важливі рубежі геологічного 
часу. Надалі поділяють за методами датуван-
ня: радіометричними, календарними (варво- і 
дендрохронології, ліхенометрії, спелеотем), 
ізохронів (тефрохронологічний, палеомагніт-
ний, тощо); хімічних хроноіндикаторів (аміно-
кислотний, фтористо-ураново-азотний, тощо). 
Подальша класифікація за підрозділами гео-
хронологічної шкали;

3. Мінералогічний – яскраві прояви мінера-
лів і мінеральних асоціацій. Подальша класифі-
кація за систематичними групами мінералів;

4. Петрологічний – репрезентативні відсло-
нення гірських порід, їхніх текстур і структур. 
Подальша класифікація за групами магматич-
них, метаморфічних та осадових порід і їх сис-
тематичними підрозділами. Наступний класи-
фікаційний щабель − за віком порід; 

 5. Літолого-седиментологічний − від-
слонення, що демонструють повні літолого-
седиментаційні серії та цикли: морські 
(трансгресивно-регресійні, флішові, тощо) і 
континентальні (озерні, алювіальні, лесово-
грунтові та льодовиково-органогенні цикліти, 
тощо). Подальша класифікація за віком порід; 

6. Геобіохімічний і грунтовий − відслонення 
і місцезнаходження, що найкраще репрезенту-
ють утворення геобіохімічних процесів: грун-
ти і кори звітрювання, торфи і гіттія, сапропелі 
та органогенні мули. Кожен із підтипів має свої 
підрозділи (наприклад, грунти класифікують 
за їхніми генетичними типами i підтипами); 

7.  Палеонтологічний – репрезентативні міс-
цезнаходження рослинних і тваринних макро- 

і мікрорешток, що демонструють етапність 
розвитку органічного світу. Надалі класифіку-
ють за групами викопної флори та фауни і за 
стратиграфічними підрозділами;

8. Тектонічний − відслонення і форми ре-
льєфу, що демонструють тектонічні та гео-
динамічні процеси. Подальша класифікація 
згідно із типами тектонічних рухів (напри-
клад, епейрогенічні – орогенічні), надалі – за 
типами порушень (наприклад, плікативні 
−диз’юнктивні)  і за віком тектонічних рухів;

9. Вулканічний − вулкани і палеовулкани 
(зокрема, грязьові) та продукти їх діяльності. 
Класифікують за типами і віком вулканізму;

10. Космогенний − астроблеми; гірські по-
роди, змінені контактом із метеоритами;

11. Геоморфологічний – визначні форми 
рельєфу (наземні, субтеральні, підводні) та їх 
комплекси. Окремо класифікують ендогенні та 
екзогенні форми за їх генезою і віком. Так, гео-
сайти екзогенних форм рельєфу включають де-
нудаційні, гравітаційні, ерозійні, флювіальні, 
узбережно-літоральні, суфозійно-просадкові, 
карстові, еолові, гляцигенні, кріогенні та біо-
генні, із подальшим їх поділом за морфогене-
тичними ознаками; 

12. Палеогеографічний – відслонення і міс-
цезнаходження, що найповніше репрезентують 
індикатори природних умов (морських, назем-
них, субтеральних) етапів розвитку географіч-
ної оболонки. Подальша класифікація за гру-
пами індикаторів: геолого-геоморфологічних, 
мінералого-петрографічних,  літолого-
седиментологічних, магнітно-мінералогічних, 
палеопедологічних, ізотопно-геохімічних, па-
леонтологічних, тощо; надалі − за віком інди-
каторів щодо хроностратиграфічної шкали.

13. Гідрогеологічний – найвиразніші ви-
яви виходів підземних вод, водоупорів, «пли-
вунів». Подальша класифікація за типами 
джерел, артезіанських колодязів, тощо.  14. 
Геоархеологічний – відслонення і місцезна-
ходження, доісторичні антропогенні форми 
рельєфу, що демонструють геологічний вік і 
палеоекологічну обстановку етапів розвитку 
матеріальної культури людства, або ж вплив 
давньої людини на природне середовище. Далі 
класифікують за археохронологічними підроз-
ділами різного рангу;
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15. Геокультурологічний – геолого-
геоморфологічні пам’ятки, що є носіями ви-
значних соціально-культурних цінностей. 
Надалі поділяють на історико-геологічні (ви-
вчення геосайтів, важливих для історіі геоло-
гії), геолого-геоморфолого-історичні (напри-
клад, сакральні, белігеративні форми рельєфу 
історичного часу), геолого-геоморфолого-
етнографічні (використовувані у народних об-
рядах), естетичні (мальовничі);

16. Геоекономічний – важливі місцезнахо-
дження корисних копалин і мінеральних вод, 
раціонально антропогенно трансформований 
рельєф. Поділяють на підтипи сучасних і іс-
торичних гірничнодобувних геосайтів і гео-
сайтів менеджменту рельєфу (естетично впо-
рядковані кар’єри та терикони, найбільш ді-
єві системи протиерозійних заходів, історичні 
аграрне терасування схилів та іригаційні сис-
теми, тощо).

Більшість гео(морфо)логічних пам’яток має 
цінність у двох чи більше категоріях. Найбільш 

значущу їхню якість визначає колектив фахів-
ців, створюючи основу для формування регі-
ональної мережі геосайтів і для наукового об-
грунтування пам’ятки як кандидата до реєстру 
глобальних геосайтів. При визначенні геоту-
ристичного потенціалу пам’ятки її багатогран-
ність відіграє позитивне значення, а поєднання 
значної кількості пам’яток одного чи кількох 
типів є основою для створення геопарків. 

Вищенаведена типізація геосайтів застосо-
вується для геолого-геоморфологічних райо-
нов території України. Впровадженням мето-
дології проекту «Глобальні геосайти» створю-
ють всеукраїнську мережу гео(морфо)логічних 
пам’яток для геотуризму і основу для порів-
нювальної оцінки геосайтів у кожній їх кате-
горії. Вивчення методології проекту в освітніх 
геотуристичних програмах надає фахівцям із 
природничого туризму розуміння, поваги і 
поцінування геолого-геоморфологічної спад-
щини України із метою передання знання про 
неї широким колам суспільства.

________________

Геологічні пам’ятки України / Ред. Гурський Д.С., Калінін В.І. − К.: Держ. геол. служба України, т. 1 − 2006.  − 320 с.;  1. 
т. 2. − 2007. – 320 с. 
Гриценко В.П., Іщенко А.А., Русько Ю.А. та ін.2.  Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збере-
ження та раціонального використання. – К.: ЦНПМ НАНУ, 1995. – 61 с. 
Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. 3. Геологические памятники Украины. − К.: Наук. думка, 
1987. – 155 с. 
Олійник Я.Б., Стецюк В.В. 4. Природна та етнокультурна спадщина України. – К.: «Київський університет», 2008. 
– 215 с. 
Уімблдон В.А.P., Герасименко Н.П., Іщенко А.А. та ін. 5. Проблеми охорони геологічної спадщини України. – К.: РНС 
НАНУ, 1999. – 129 с. 
Diaz Martinez E., Brilha, J., Brocx, M. et al. 6. 2016. Global Geosites: an active and partially achieved geoheritage 
inventory initiative, waiting to regain official recognition // Mémoire hors-série de la Société géologique de France. − 
#16. − P.103-108. 
Wimbledon W.A.P., Ishchenko A.A., Gerasimenko N.P. et al. 7. A first attempt at a GEOSITES framework for Europe – an 
IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity // Geologica Balcanica. – 1999.− 
#28. − P.5-32.
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З 2009 г. на геаграфічным факультэце 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта вядзец-
ца падрыхтоўка студэнтаў па спецыяльнасці 
«турызм і гасціннасць». Вучэбным планам 
прадугледжаны розныя формы арганізацыі 
адукацыйнага працэсу: лекцыі, семінарскія і 
практычныя заняткі, самастойная кіруемая 
праца студэнтаў, правядзенне навуковых 
даследаванняў, падрыхтоўка курсавых і ды-
пломных прац. Важны элемент падрыхтоўкі 
– вучэбныя і вытворчыя практыкі. Вучэбныя 
практыкі падзеленыя на два блокі: турыстыч-
ныя паходы і азнаямленне з прадпрыемствамі 
турыстычнай галіны. 

Рэкрэацыйна-аздараўленчы паход 
праводзіцца на трэцім ці чацвёртым тыдні 
першага семестра навучання. Асноўная мэта 
практыкі – знаёмства студэнтаў з асновамі 
арганізацыі простых турыстычных паходаў, 
планавання дапушчальных нагрузак на 
турыстаў, распрацоўкі праграм рэкрэацыйна-
аздараўленчых паходаў. Базай практыкі вы-
ступаюць некалькі рэкрэацыйных пляцовак 
у межах біясфернага рэзервату «Прыбужскае 
Палессе». Пад час практыкі студэнты ву-
чацца арганізоўваюць бівак у лясной зоне. 
Фарміруюцца навыкі выбару пляцоўкі для 
устаноўкі намётаў, вогнішча, абсталявання 
бытавой зоны і інш. Праводзяцца практыч-
ныя заняткі па распальванню розных тыпаў 
вогнішча, прыгатавання паходнай ежы, па за-

хаванню прадуктаў і паходнага інвентару. У 
рамках практыкі арганізаваны заняткі па дзён-
наму і начному спартыўнаму арыентаванні (у 
парах ці групах), пераадоленню простай паласы 
перашкодаў. Першы вечар паходу прысвечаны 
знаёмству удзельнікаў і фарміраванню атмас-
феры сяброўства і ўзаемападтрымкі. Актыўна 
выкарыстоўваюцца розныя псіхалагічныя, 
каманда-аб’яднаўчыя гульні

Па выніках практыкі кожны студэнт таксама 
павінен распрацаваць праграму рэкрэацыйна-
аздараўленчага паходу па тэрыторыі Брэсцкай 
вобласці.

На пачатку другога курсу праводзіцца 
спартыўна-турысцкі паход. У паход ідуць 
студэнты, якія дапушчаны па выніках ме-
дыцынскага агляду. Мэта паходу – фарма-
ванне навыкаў планавання і арганізацыі 
паходнага жыцця. Студэнты самастойна 
плануюць арганізацыю харчавання падчас 
паходу, набор групавога і спецыяльнага ту-
рыстычнага абсталявання. Паход праходзіць 
па тэрыторыі некалькіх раёнаў паўднёвага 
ўсходу Гродзенскай вобласці ў межах Нава-
грудскага ўзвышша. Кожны дзень паходу ў 
якасці кіраўніка і штурмана групы выступа-
юць лепш падрыхтаваныя студэнты, што дае 
ім магчымасць замацавання пэўных уменняў 
і навыкаў. Кожны вечар каля вогнішча ад-
бываецца дэтальны «разбор» камандных і 
індывідуальных дзеянняў. 
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Прадугледжаны практычныя заняткі па ас-
новах выжывання ў дзікай прыродзе, плана-
вання паходаў рознай катэгорыі складанасці, 
распрацоўкі рацыянальнай тактыкі пераадо-
лення перашкод, трэнінг па аказанню першай 
дапамогі, веданню асноў паходнай медыцыны і 
інш [1]. Таксама адпрацоўваюць навыкі начно-
га арыентавання. 

Паход дае магчымасць для трэніроўкі 
фізічнай вынослівасці, замацавання навыкаў 
паходнай тактыкі (падбор аптымальнага ад-
зення, абутку, правільная ўкладка рукза-
ка, разлічванне воднага балансу, тактыка 
пераходаў і інш.). У выніковай справаздачы 
студэнты таксама распрацоўваюць праграму 
спартыўна-турысцкага паходу па Беларусі.

На пры канцы другога курсу (у чэрвені) 
праводзіцца практыка па воднаму паходу. Мэта 
практыкі – фарміраванне уменняў і навыкаў 
планавання і правядзення водных турыстыч-
ных паходаў. Паходу папярэднічаюць некалькі 
трэніровак, пад час якіх студэнты знаёмяцца з 
канструкцыяй турыстычнай байдаркі, вучацца 
яе збіраць-разбіраць. Далей ідуць трэніроўкі 
на вадзе, пад час якіх фарміруюцца першыя 
уменні правільна веславаць, кіраваць байдар-
кай, пераадольваць простыя перашкоды, пар-
кавацца да берага і інш. Пад час такіх трэнінгаў 
асаблівая ўвага надаецца пытанням бяспекі на 
вадзе, фарміраванню уменняў адэкватнага рэ-
агавання на пазаштатныя сітуацыі.

Для арганізацыі паходу выкарыстоўваюцца 
двухмесныя турыстычныя байдаркі тыпу 
«Таймень» і «Варзуга». Раўнінны характар 
беларускіх рэк не дазваляе выкарыстоўваць 
іншыя тыпы турыстычных суднаў: катамара-
ны ці рафты. Каяк выкарыстоўваецца толькі 
пад час трэніровак перад паходам.

Паход праходзіць па рэках Моўчадзь і Нёман 
у Гродзенскай вобласці. Моўчадзь найлепшым 
чынам падыходзіць пад паняцце «вучэбнай» 
рэчкі. У першы дзень рэчка даволі вузкая (шы-
рыня 5-7 м), моцна меандрыруе сярод балот-
ных і лугавых экасістэм, у рэчышчы трапляюць 
рэдкія перашкоды. Такі характар ракі дазваляе 

студэнтам працягваюць вучыцца правільна 
веславаць, супольна кіраваць байдаркай у 
вузкім рэчышчы, своечасова заўважаць у вад-
зе перашкоды і прымаць правільныя рашэнні 
па іх пераадоленню. Кожны наступны дзень 
характар ракі ўскладняецца. З’яўляюцца па-
валеныя дрэвы, старыя карчы, потым камяні, 
невялічкія шыверы і перакаты. На трэці і чац-
вёрты дні прыходзяцца самыя доўгія пераходы, 
што дае магчымасць для замацавання фізічнай 
вынослівасці.

Няўстойлівасць чэрвеньскага надвор’я дае 
магчымасць для замацавання яшчэ некалькіх 
навыкаў. Па-першае, маральнай устойлівасці 
– да партнёра ў байдарцы, да аднагрупнікаў, 
да выкладчыкаў-інструктараў і, канешне, да 
нестабільнага надвор’я. Пэўную ролю ў гэтым 
адыгрывае папярэдняя падрыхтоўка, яшчэ ў 
аўдыторыях, калі выкладчыкі грунтоўна рас-
павядаюць пра складанасці воднага паходу, 
рызыкі, якія там узнікаюць, патрабаванні да 
паходнай дысцыпліны, самакантролю, не-
абходнага адзення і турыстычнага абсталя-
вання. Абавязковым з’яўляецца падрабязны 
інструктаж па тэхніцы бяспекі. Па-другое, 
замацоўваюцца навыкі арганізацыі паход-
нага быту. Пад час воднага паходу студэнты 
самастойна вырашаюць усе пытанні, звяза-
ныя з харчаваннем, наладжваннем бівака, 
арганізацыяй вольнага часу і інш.

Арганізоўваюцца таксама практычныя 
заняткі па дэтальнаму аналізу паходнай так-
тыцы, разбору складаных момантаў, якія 
ўзнікалі ў папярэдні дзень, трэніроўкі аказан-
ня дапамогі на вадзе і інш.

У выніку, студэнты, якія прайшлі тры па-
ходы, атрымліваюць пэўныя кампетэнцыі, 
неабходныя для планавання і правядзення 
турыстычных паходаў (пешых і водных), што 
дае ім дадатковыя магчымасці у далейшай 
прафесійнай дзейнасці. Частка студэнтаў пра-
цягвае сваё спартыўнае развіццё ў шэрагах 
універсітэцкага турыстычнага клуба «Бярэс-
це», дзе ў выніку можна атрымаць катэгорыю 
інструктара спартыўнага турызму.

________________

Мороз, В.А. 1. Туристско-спортивный поход : методические рекомендации для студентов географического факульте-
та / А.Д. Панько, В.А. Мороз. – Брест : Издательство БрГУ имения А.С. Пушкина, 2011 – 32 с.
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USE OF TOURIST AND REGIONAL MATERIAL DURING THE STUDy 
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The use of tourist and ethnographic material during the study of courses «Social and economic geography of Ukraine» 
and «Geography teaching methodology» can be used for forming the regional competence of future geography teachers; 
in the process of preparation of educational and methodical publications, during teaching courses related to regional 
studies and tourism, in the work of student circles, curators of academic groups, etc. The thesis describes the essence of 
regional studies and tourism, their relationship, educational significance during the study of these courses.

Туризм – один із традиційних видів люд-
ської життєдіяльності. Наприкінці ХХ століт-
тя він вирізнявся стрімкою динамікою розви-
тку, тенденцією до домінування в структурі 
соціальних інститутів, посиленням значення 
притаманних йому соціально-економічної, 
комунікативної, культурно-інформаційної 
та інтеграційної функцій [2, с. 3]. Від початку 
свого самостійного існування туризм ніколи 
не втрачав зв’язків із краєзнавством, оскільки 
їх єднали спільні пізнавальні функції. Істот-
но змінюється лише їхня роль стосовно одне 
одного. Якщо в попередні історичні періоди 
подорожі, мандрівки й походи були підпоряд-
ковані основним завданням краєзнавства, слу-
гували тільки засобом здобуття краєзнавчих 
знань, то в новий і новітній часи, коли туризм 
увійшов до повсякденного життя більшості 
людей і набув статусу самостійної сфери сус-
пільного виробництва, краєзнавство почало 
обслуговувати туризм, наповнювати подорожі 
й екскурсії пізнавальним змістом. Отже, ту-
ризм ‒ дієвий засіб набуття краєзнавчих знань, 
а також активна форма популяризації науко-
вих вітчизняних здобутків, ознайомлення з 
ними широкого туристично-екскурсійного за-
галу [1, с. 113‒114].

З огляду на потужний арсенал дослідниць-
ких методів і підходів, перед туризмом і кра-

єзнавством постають важливі завдання: роз-
гортання масового краєзнавчо-туристського 
руху, вивчення краєзнавчо-туристської тери-
торії та їх об’єктів, інфраструктурне облашту-
вання й маркування туристично-краєзнавчих 
маршрутів і стежок; проведення системних на-
укових досліджень із туристично-краєзнавчої 
проблематики.

Неабияким потенціалом для використан-
ня туристичного та краєзнавчого матеріалу 
володіє курс «Соціальна і економічна геогра-
фія України», що передбачає ознайомлення 
майбутніх учителів географії з структурою 
господарства країни, його найважливішими 
галузями. Представляючи тему «Ресурсний 
потенціал, територіальні поєднання природ-
них ресурсів», викладач поруч із загальною 
інформацією висвітлював докладний опис 
природно-ресурсного потенціалу рідного 
краю. Крім того, у процесі вивчення вироб-
ничих комплексів велика частина краєзнав-
чого матеріалу слугує важливим підґрунтям 
для формування економіко-географічних 
знань; для з’ясування таких понять, як про-
дуктивність праці, спеціалізація й кооперу-
вання підприємств, виробничих процесів, 
земельний фонд, структура сільського гос-
подарства, сільськогосподарські угіддя тощо; 
для усвідомлення значущості місцевих при-
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родних ресурсів, ролі підприємств у терито-
ріальному поділі праці.

Під час лекцій теоретичні краєзнавчі відо-
мості були представлені студентам не як аб-
страктні знання, а як засоби для розв’язання 
конкретних завдань. Алгоритмічний вигляд 
географічних відомостей допомагає розподі-
лити складне вміння на кілька кроків, які лег-
ше запам’ятовувати. Формування діяльнісних 
умінь і практичних навичок відбувалося й під 
час лабораторних робіт, що підпорядковані 
комплексності з алгоритмізацією краєзнавчої 
інформації. Зокрема, лабораторне заняття з 
цієї теми проведено самими студентами, які 
підготували реферати на різні теми: «Збере-
ження ресурсного потенціалу рідного краю ‒ 
це збереження майбутнього», «Ресурсозабез-
печення ХХІ століття», «Що маємо і як збері-
гаємо», «Способи і принципи організації збе-
реження місцевих природних ресурсів» та ін. 
ІНДЗ, реферати студенти-географи захищали 
у формі доповідей.

Оптимальними в навчанні студентів-
географів уважаємо лабораторні й прак-
тичні заняття, що проводять у вигляді прес-
конференції, яка сприяє реалізації пізна-
вальних краєзнавчих завдань, що допомага-
ють моделювати зміст і процес краєзнавчо-
туристської роботи вчителя й учнів, спільну 
роботу учасників в умовах групової взаємодії, 
де відбувається розподіл функцій членів ту-
ристського походу. Для цього студенти вивча-
ли теоретичні аспекти досліджуваної пробле-
ми, сучасні методи пошуково-дослідницької 
діяльності, передовий досвід проведення 
уроків із використанням у географічній освіті 
краєзнавчого компонента, проблеми органі-
зації й упровадження педагогічних техноло-
гій у сучасній школі та в позакласній роботі 
та ін.

Сприятливі умови для використання краєз-
навчого матеріалу має курс «Методика навчан-
ня географії», що складається з двох дидак-
тичних одиниць: теоретичні основи методики 
навчання географії й методика вивчення окре-
мих курсів географії. У межах першої частини 
студентів ознайомлювали з краєзнавчим під-
ходом у географічній освіті, його реалізацією в 
пізнавальній і творчій діяльності, з’ясовуючи 
значення компетентнісного підходу в розвитку 
емоційно-ціннісного ставлення учнів до світу, 
роль спостережень у вивченні природного се-
редовища своєї місцевості, наочних засобів в 
активізації пізнавальної діяльності.

Технологія проблемного навчання дає змо-
гу сформувати знання, здатності й уміння як 
набір дій для розв’язання певного питання, 
розвинути психологічні якості особистості 
‒ елементи краєзнавчої компетентності май-
бутнього вчителя географії. Порушення на-
вчальної чи наукової проблеми краєзнавчого 
змісту оптимізувало формування в студентів 
інформаційної потреби й мотивації щодо ви-
вчення краєзнавчої інформації, збагачувало 
досвід дослідницької роботи в пізнавальній 
краєзнавчій діяльності, а також сприяло ста-
новленню творчої, компетентної особистості, 
яка вміє ухвалювати ефективні рішення в про-
цесі розв’язання завдань із географії.

Водночас краєзнавство і туризм явля-
ють собою органічний компонент освіти й 
національно-патріотичного виховання особис-
тості за умови пізнання від рідного до чужого, 
від близького до далекого, від національного 
до світового. У зв’язку з цим туризм потрібно 
вибудовувати на місцевому матеріалі, викорис-
товувати ті форми й методи, які відповідають 
наявним матеріально-технічним можливостям, 
доступним для реального впровадження ви-
кладачами під час роботи з студентами.

________________

Попович С. 1. Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання. Краєзнавство. 2015. № 3/4 (92/93). С. 111–
124.
Федорченко В. К. 2. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. Київ, 2005. 43 с.
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The structure of the new educational-professional program «Geomorphology and environmental tourism» is 
considered, examples are given of the disciplines, the study of which should provide the training of skilled personnel in 
the field of environmental tourism.

Про зростання популярності напрямку піз-
навального туризму, де атракціями виступа-
ють природні, природно-антропогенні об’єкти 
та явища, свідчить збільшення попиту на від-
повідний туристичний продукт. Реакцією ту-
роператорів на це є збільшення туристичних 
пропозицій відповідного змісту та зростаюча 
потреба в кваліфікованому науковому обґрун-
туванні та якісному науково-популярному 
представленні природних об’єктів і явищ як 
об’єктів туризму. Як наслідок, спостерігаєть-
ся зростання кількості наукових публікацій та 
щорічних конференцій з проблематики геоту-
ризму, зокрема. На сьогодні можна говорити 
про  необхідність підготовки кадрів, що могли 
б забезпечити ефективне функціонування да-
ного напрямку туризму. 

Певною мірою, на перших порах, ця кадро-
ва прогалина може компенсуватися фахівця-
ми, які отримали туристичну освіту на гео-
графічних факультетах кніверситетів. Однак, 
на нашу думку, на їх природничо-географічну 
підготовку не відводиться достатньо часу в 
структурі навчального плану, в тій мірі, щоб 
майбутній фахівець міг забезпечити потреби 
досить вибагливого споживача такого науко-
місткого туристичного продукту, якими є при-
родничі, а особливо геотуристичні атракції.

У Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, на географічному фа-
культеті, підготовка фахівців з туризму має 
вже понад тридцятирічну історію. Реагуючи 

на потреби ринку туристичних послуг,  спи-
раючись на отриманий досвід та сформовані 
традиції, кафедрою землезнавства та геомор-
фології, починаючи з 2017-2018 навчального 
року  в рамках освітньо-професійної програми 
(ОПП) «Природнича географія» спершу було 
започатковано спеціалізацію «Геоморфоло-
гія, геоархеологія та геотуризм», а у Правилах 
прийому до КНУ на 2018-2019 р. оголошено 
набір студентів на освітній рівень бакалавра 
за окремою освітньо-професійною програмою 
«Геоморфологія та природничий туризм» в 
межах спеціальності 106 – Географія.

Слід зазначити, що вводячи поняття «при-
родничий туризм» в науковий та освітній про-
стір, ми пропонуємо розуміти під ним різно-
вид туризму який концентрується на об’єктах 
та явищах природнього та природничо-
антропогенічного (наприклад, геоархеоло-
гічні) походження, що мають топологічну 
прив’язку до земної поверхні (її рельєфу), пев-
ну історію наукового дослідження та є цінни-
ми в науковому чи науково-практичному, при-
родоохоронному, культурологічному та інших 
аспектах, і, тим самим, являють собою інтерес 
як туристичні атракції. В цьому відношенні 
поняття «геотуризм» [1, 2, 3, 4] нами розумі-
ється як складова більш широкого поняття 
«природничий туризм». 

Спираючись на вище викладене, кафедрою 
землезнавства та геоморфології географіч-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
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була розроблена відповідна ОПП, обсяг якої 
становить 240 кредитів ЄКТС при тривалос-
ті навчання 4 роки. Структурні компоненти 
ОПП, згідно розробленого навчального плану, 
представлені обов’язковими та вибірковими 
дисциплінами, практиками, кваліфікаційними 
роботою та державним іспитом. 

Підкреслимо, що при складанні ОПП «Гео-
морфологія та природничий туризм» нами 
враховувалось необхідність диверсифікації 
можливості працевлаштування бакалавра-
географа, аби він мав достатню кваліфікацію і 
необхідні компетентності, щоб працювати як 
в традиційних галузях, де використовується 
знання про рельєф земної поверхні, так і в ту-
ристичній галузі.

Для чіткого розуміння місця та ролі у на-
вчальному плані тієї чи іншої дисципліни та 
послідовності їх викладання нами було роз-
роблено структурно-логічну схему ОПП. 
Вона включає декілька блоків, що об’єднують 
загально-освітні, природничо-географічні, 
професійно-орієнтовані та інформаційно-
забезпечуючі дисципліни та практики.

Перший блок об’єднує загально-освітні дис-
ципліни, що викладаються протягом усього 
часу навчання. Так, сюди віднесено такі курси, 
як «Вища математика з основами математич-
ної статистики», «Хімія з основами геохімії», 
«Фізика з основами геофізики», що виклада-
ються протягом першого року навчання і ма-
ють важливе значення для формування базису 
природничо-наукових знань та сприяють ви-
вченню загально-географічних та професійно-
орієнтованих дисциплін. 

Другий блок - природничо-географічних 
дисциплін - містить два підблоки, що 
об’єднують загальні та окремі дисципліни на-
ступного змісту. 

Дисципліни першого підблоку – загальні 
природничо-географічні, є підґрунтям для ви-
вчення професійно-орієнтованих дисциплін. 
Він включає основні, класичні для природничо-
географічної освіти курси. Наприклад, такі 
як «Геологія», «Метеорологія», «Топографія», 
«Гідрологія та океанологія», «Ґрунтознавство», 
«Біогеографія» що викладаються протягом 
першого року навчання. Теоретичні знання 
студентів з природничо-географічних курсів 

закріплюються на навчальних практиках з 
основ польових природничо-географічних до-
сліджень та з методів набуття географічної ін-
формації. Перша практика складається з шести 
частин, кожна з яких передбачає проходження 
польових досліджень з топографії, геології, ме-
теорології, гідрології, ґрунтознавства, біогео-
графії відповідно. Перераховані дисципліни та 
практики є логічною необхідною основою для 
курсів, що викладаються у третьому семестрі 
- «Геоморфологія», «Картографія», «Основи 
геоекології», «Фізична географія материків та 
океанів», «Ландшафтознавство».

Блок професійно-орієнтованих дисциплін 
складається з трьох підблоків, що містять на-
бір навчальних курсів, розташованих за прин-
ципом від «загального до часткового», та поді-
ляються на геоморфологічний та природничо-
туристичний напрямки. 

З другого року навчання починається ви-
кладання загальних професійно-орієнтованих 
дисциплін (перший підблок). У третьому се-
местрі паралельно з вищеперерахованими 
загальними природничо-географічними дис-
циплінами викладаються такі спецкурси, як 
«Еволюція біосфери Землі», «Основи природ-
ничого туризму», «Літолого-петрографічна 
основа рельєфу земної поверхні». Разом ці 
дисципліни дають основу для викладання у 
четвертому семестрі, зокрема, «Природничо-
туристичних атракцій Світу», «Методів па-
леогеографічних досліджень». Завершується 
навчання на другому курсі проходженням на-
вчальних практик професійно-орієнтованої та 
з методів обробки географічної інформації.

Другий підблок об’єднує окремі професійно-
орієнтовані дисципліни, що також представ-
ляють два напрямки – геоморфологічний та 
природничо-туристичний. Геоморфологічний 
напрямок формують «Структурна геоморфо-
логія», «Дистанційне зондування Землі», «Ди-
намічна геоморфологія», «Морфометричний 
аналіз рельєфу» у п’ятому семестрі та «Інже-
нерна та пошукова геоморфологія», «Четвер-
тинні відклади України», «Урбогеоморфоло-
гія», «Методи геоморфологічних досліджень», 
«Морська геоморфологія», «Палеогеогра-
фія антропогену» у шостому. Природничо-
туристичний напрямок включає «Спецрозділи 
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з природничого туризму», «Класифікацію та 
паспортизацію об’єктів природничого туриз-
му» (п’ятий семестр), «Проектування у при-
родничому туризмі» (шостий семестр). Третій 
рік навчання підсумовується проходженням 
навчальної практики з методів поширення 
географічної інформації та виробничою прак-
тикою. 

Третій підблок об’єднує спеціальні профе-
сійно-орієнтовані дисципліни геоморфологіч-
ного напрямку такі, як «Історія розвитку пла-
нетарного рельєфу», «Геоморфологічне кар-
тографування» та приодничо-туристичного 
– «Основи геоархеології», «Природничо-
туристичні атракції України», «Геоархеологіч-
ні пам’ятки України та Світу», «Ревіталізація 
природних об’єктів», «Правові та економічні 
основи природничого туризму». Вивчення 
цих курсів відбувається протягом четвертого 
року навчання. 

Велика кількість курсів, що викладаються в 
останній рік навчання, формує другий підблок 
природничо-географічних дисциплін. Вони 
представлені низкою предметів, що присвяче-

ні вивченню компонентів природного середо-
вища території України, наприклад, «Рельєф та 
геологічна будова України», «Ґрунти України», 
«Клімат України» тощо. 

Окрему позицію займає блок інформаційно-
забезпечуючих дисциплін, що включає «Осно-
ви ГІС», «Основи ГІС-картографування», 
«Інтернет-ресурс у геоморфологічних та 
природничо-туристичних дослідженнях». 
Вони викладаються у третьому, шостому та 
восьмому семестрах відповідно. Знання, набу-
ті при вивченні цих дисциплін, використову-
ються дуже широко при опануванні більшості 
природничо-географічних та професійно-
орієнтованих дисциплін. 

На нашу думку, така, розроблена в Україні 
вперше, Освітньо-професійна програма «Гео-
морфологія та природничий туризм», в осно-
ву якої покладено природничо-географічні, 
природничо-туристичні та спеціальні гео-
морфологічні дисципліни, спроможна забез-
печити ґрунтовну підготовку фахівців для за-
безпечення відповідних потреб туристичної 
галузі.

________________

Зінько Ю. В1. . Європейський досвід розвитку геотуризму / Ю. В. Зінько, М. Б. Іваник, О. М. Шевчук // Географія 
та туризм. - 2010. - Вип. 8. - С. 13-23. 
Зінько Ю. В2.  Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму / Ю. В. Зінько, Я. С. Кравчук, О. М. Шевчук // Фі-
зична географія та геоморфологія.- К.: Обрій, 2009.- Вип.55.-С.127-139.
Ю Зінько, О Шевчук 3.  Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України / Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. геогр, 2008
Побігун О. В. 4. Геотуризм як один з шляхів раціонального використання природних ресурсів / О. В. Побігун // 
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2015. - № 1. - С. 112-116.  
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оГляДовий прироДничо-пІЗнавальний МаршрУТ 
КоМплеКСної проФеСІйно-орІєнТованої праКТиКи 

Для СТУДенТІв-ГеоГраФІв 
Олександр Галаган, Ольга Ковтонюк, Наталія Корогода, Євген Цвелих

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет,
e-mail:geolab@ukr.net, KovtonyukO@i.ua., nkorogoda@ukr.net  

OvERvIEw NATURAL-kNOwING ROUTE OF A COMPLEX 
PROFESSIONALLy ORIENTED PRACTICE FOR STUDENTS-GEOGRAPHES

Оlexandr Halahan, Olga Kovtoniuk, Nataliia Korogoda, Evgen Tsvelykh
Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Faculty of Geography, 

 e-mail: geolab@ukr.net, KovtonyukO@.ua, nkorogoda@ukr.net 

The issue is about exploratory route and it’s purpose is to get acquainted in general with relief and landscapes of 
several regions of five physical-geography regions of the Ukrainian Carpathians and individual natural and natural-
anthropogenic objects.

Професійно-орієнтована комплексна прак-
тика є обов’язковою компонентою навчаль-
ного плану бакалаврів за спеціальністю 106 
– Географія, що впроваджена на географіч-
ному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. З 1994 
року ця практика проводиться на навчальній 
базі «Ясіня» в околицях с. Чорна Тиса Рахів-
ського району Закарпатської області. Вцілому, 
програма практики передбачає проходжен-
ня студентами трьох дисциплінарних циклів 
– геоморфологічного, ландшафтознавчого та 
економіко- і соціально-географічного у формі 
пішохідних польових радіальних маршрутів та 
автобусного оглядового маршруту. Дані марш-
рути покликані не лише закріпити на практиці 
теоретичні знання набуті під час аудиторного 
навчання, але і навчити майбутніх фахівців-
природничників розуміти та пояснювати при-
вабливість рельєфу та ландшафтів, у тому чис-
лі, як туристичних об’єктів. 

Пішохідні маршрути охоплюють найці-
кавіші природні, природно-антропогенні 
та соціальні об’єкти в межах долини Чорної 
Тиси, хребтів Братківський, Апшинець, Ко-
тел, наприклад такі як, реліктові льодовико-
ві форми рельєфу, сніго-лавинні природно-
територіальні комплекси, белігеративні ланд-
шафти тощо [3, 4]. 

Ідеєю природничо-пізнавальних оглядових 
маршрутів є не тільки те, що за відносно ко-

роткий час можливо охопити досить велику 
різнорідну за природними умовами терито-
рію, але і можливість показати, що при спогля-
данні пейзажів за вікном можна отримувати 
не лише естетичну насолоду, а і розмірковува-
ти над їх походженням, особливостями тощо. 
Наш оглядовий маршрут проводиться у фор-
мі екскурсії, метою якої є знайомство вцілому 
з рельєфом та ландшафтами низки районів 
п’яти фізико-географічних областей Укра-
їнських Карпат і окремими природними та 
природно-антропогенними об’єктами (рис. 1) 
та пояснення їх привабливості з позицій при-
родничого пізнавального туризму. 

Специфікою маршруту є два способи 
сприйняття запропонованих об’єктів – по 
ходу руху з вікна автобусу та на зупинках. Від-
повідно, розроблено і два типи завдань, пер-
ший з яких стосується порівняльного аналізу 
крупних орографічних об’єктів різних фізико-
географічних областей та районів, другий – 
детального комплексного аналізу локальних 
об’єктів. 

Важливою необхідністю при плануванні 
подібних маршрутів вцілому є збалансова-
ність співвідношення між часом у дорозі та пе-
ребуванням на точках спостереження. Пред-
ставлений маршрут розрахований на три дні 
і розпланований таким чином, щоб переїзди 
між точковими об’єктами не перевищували 
1,5 години, на проміжних точках становили до 
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Рис.1. Схема оглядового маршруту на основі карти
 Фізико-географічного районування території України [1, 2]

2 годин, на кінцевих – до 4 годин. Особливістю 
даного маршруту є можливість залучення сту-
дентів до його планування та коригування від-
повідно до ситуації (погодні умови, людський 
фактор тощо). 

Частина маршруту, що запланована на 
перший день розпочинається з смт Ясіня та 
проходить через м.Рахів, смт Солотвино до 
с. Велика Уголька. Першим об’єктом вивчен-
ня на даному відрізку є Труфанецький водо-
спад, що є найвищим водоспадом у Закар-
патті. По ходу руху студентам пропонується 
звернути увагу на глибоко врізану долину 
р.Чорна Тиса, що на цьому відрізку шляху 
розмежовує відроги Свидовця та Чорного-
ри; злиття Чорної та Білої Тис, що дає поча-
ток одній з найбільших рік у Європі – Тиси; 
Рахівські гори - частину Мармароського ма-
сиву, що є давнім кристалічним ядром цієї 
гірської системи та складений нетиповими 
для Карпат метаморфічними породами. Сим-

волічною для географів є зупинка поблизу 
одного з географічних центрів Європи, що 
був обрахований у 1887 році дослідниками 
з Імператорсько-Королівського військово-
географічного інституту у Відні. Цікавим є і 
наступний відрізок дороги до смт Солотвино. 
Тут маршрут полишає гори та продовжується 
у мальовничій Верхньотисинській улоговині. 
На зупинці у смт Солотвино студентам про-
понується ознайомитися з формами поверх-
невого карсту, специфічними ландшафтами, 
що сформувалися у наслідок тривалого видо-
бутку кам’яної солі. Закінчується маршрутна 
частина першого дня відвідинами Угольсько-
Широколужанського масиву КБЗ, що вхо-
дить до транскордонного природного об’єкту 
Букові праліси Карпат (перелік Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО). Особливого колориту 
цій зупинці надає дослідження вапнякових 
скель та печери Молочний Камінь, долини 
річки Велика Уголька.
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Другий маршрутний день розпочинається 
із зупинки поблизу Вільшанського водосхо-
вища на р. Теребля. Унікальний природно-
антропогенний об’єкт був побудований у 50-х 
роках минулого сторіччя і наразі являє собою 
дуже специфічну екосистему. Протягом другої 
частини маршруту увага студентів акценту-
ється на спогляданні та порівнянні загальних 
рис рельєфу та ландшафтів хребтів Красна, 
Пішконя, Боржава (Полонинський хребет) та 
Синяк і Високий Діл (Вулканічнийй хребет). 
Окремими об’єктами екскурсійної програми є 
озеро Синевир та водоспад Шипіт. Облашто-
вана територія навколо Синевиру є прекрас-
ним прикладом дидактичної стежки, що дає 
інформацію і про особливості походження та 
функціонування самого озера і про тваринний 
та рослинний світ цієї території. 

Третій маршрутний день розпочинається 
із детального аналізу конусу згаслого вулкану 
на вершині якого розмістився мукачівський 

замок Паланок. Дорогою до м. Хуст студенти 
знайомляться з краєвидами Закарпатської ни-
зовини та «Хустськими воротами» - вузькою 
ділянкою долини р.Тиса, що розмежовує два 
хребти Вулканічних Карпат. Від смт Тересва 
кільце маршруту замикається і до смт Ясіня 
повертається вже пройденим шляхом. 

Отже, описаний маршрут дає уявлення про 
загальну структуру західної частини Україн-
ських Карпат, що визначається чергуванням 
гірських хребтів, річкових долин та міжгір-
ських улоговин, дає можливість порівняти 
морфологію хребтів та вершин Полонинсько-
го хребта та Вулканічного хребта, прояви со-
ляного та карбонатного карсту, особливості 
формування водоспадів тощо. 

Вцілому, такі маршрути, що насичені цікавою 
та пізнавальною інформацією про оточуючі при-
родні об’єкти, в подальшому сприяють розвитку 
мислення направленого на аналіз природи та ха-
рактеристик оточуючого середовища.

________________

Маринич О. М. 1. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / Маринич О. М., Пархоменко Г. 
О., Петренко О. М., Шищенко П. Г // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 1. – С. 16–21.
Природа України [електронний ресурс].- режим доступу: 2. http://nature.land.kiev.ua/ –  Назва з екрану. 
Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси) / Га-3. 
лаган О., Ковтонюк О., Корогода Н., Цвелих Є. // Вісник Київського національного університету. Географія. 2017, 
вип. 66(1). С. 77 – 80.
Рахівський район: природа, населення, господарство : навч.- метод. посіб. / Запотоцький С. П., Брайчевський 4. 
Ю. С., Галаган О. О. та ін.; за ред. Я. Б. Олійника. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 254 с.
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Польові практики і навчальні виїзди (подо-
рожі) завжди були ефективним інструментом 
для підготовки фахівців у галузі наук про Зем-
лю. Під час таких практик і виїздів студенти не 
лише закріплюють теоретичний матеріал, але 
й здобувають практичний досвід. На сучасно-
му етапі підготовки студентів-геоморфологів 
і студентів-геологів важливим завданням на-
вчальних закладів є розширити їхнє уявлення 
про практичне застосування здобутих знань і 
умінь у різних галузях, таких як туризм, охо-
рона природи, територіальне планування і 
управління тощо. Для цих цілей доброю іні-
ціативою стане запровадження закордонних 
геотуристичних навчальних виїздів. Такі гео-
туристичні виїзди вже давно практикують у 
зарубіжних навчальних закладах, особливо 
тих, які спеціалізуються у галузі геології, гео-
морфології і туризму. 

З наступного навчального року кафедра 
геоморфології і палеогеографії планує запро-
вадити такі закордонні навчальні геотурис-
тичні подорожі для студентів своєї спеціаліза-
ції. Маршрут першої подорожі сплановано за 
маршрутом Львів – Егер – Будапешт – Новий-
Сад – Белград – Загреб – Любляна – Будапешт 
– Львів і він охопить не лише відвідування 

пропонований ЗаКорДонний навчальний ГеоТУриСТичний 
МаршрУТ Для СТУДенТІв ГеоГраФІчноГо ФаКУльТеТУ 

СпецІалІЗацІї «ГеоМорФолоГІя» 
Мирослав Іваник

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
e-mail: ivanyk.myroslav@gmail.com  

PROGECTED FOREIGN EDUCATIONAL GEOTOURIST TRAvEL 
FOR STUDENTS FROM GEOGRAPHICAL FACULTy 

OF SPECIALIZATION«GEOMORPHOLOGy»
Myroslav Ivanyk

Ivan Franko National University of Lviv, 
e-mail: ivanyk.myroslav@gmail.com

Educational geotourist travel are very effective tools for preparing students in Earth Science industry. The Department 
of Geomorphology of the Geographical Faculty of Ivan Franko National University of Lviv plans to introduce this 
geotourist trips for their students and make them annual. The trip of the first travel is planned on the route Lviv – Eger – 
Budapest - Novi Sad – Belgrade – Zagreb – Ljubljana – Budapest - Lviv. It will include visits to geotourist attractions and 
areas along the route, familiarization with local educational and research institutions, which are working in Earth Science 
industry, modern methods of research, conservation and interpretation of geological and geomorphological objects and 
processes, creating geotourist destinations.

геотуристичних атракцій вздовж маршруту, 
але й ознайомлення з місцевими навчальними 
і науково-дослідними інституціями відповід-
ного профілю, тематикою їхніх досліджень та 
сучасними методами, які вони застосовують. 
Нижче наводимо короткі відомості про голо-
вні об’єкти і території, які заплановано відві-
дати у рамках цієї навчальної геотуристичної 
подорожі.

Бюккський національний парк у межах гір-
ського масиву Бюкк на північному сході Угор-
щини (адміністрація у м. Егер). Парк площею 
431,3 км2 (з яких 38 км2 знаходяться під осо-
бливою охороною) створено у 1976 р. Він зна-
менитий своїми мальовничими ландшафтами 
і численними геотуристичними атракціями. 
Гірський масив Бюкк складено переважно 
вапняками, тут сильно розвинені карстові 
явища, термальні джерела. Загалом у межах 
масиву виявлено 1115 печер, тут знаходиться 
найглибша в Угорщині печера Іштван-Лапа – 
254 м; деякі з печер є відомими туристичними 
об’єктами, в кількох печерах виявлено сліди 
перебування давніх людей. Вершини низьких 
гір парку вкриті дубовими і буковими лісами, а 
у підніжжях і на схилах розбиті численні сади і 
виноградники. У парку діє освітній центр, се-
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ред експозицій якого численні скам’янілості, 
геологічна стежка лісом міоценового періоду 
з давньою флорою, реалістичними моделями 
ссавців, що жили тут 20 млн. років тому. Час-
тина цього парку діє як геопарк і подано за-
явку для внесення його до списку Геопарків 
ЮНЕСКО [2].

У Будапешті студенти відвідають Буда-
пештський університет імені Лоранда Етве-
ша – найстаріший і найбільший навчальний 
заклад Угорщини, заснований 1635 року [5]. 
Однією із складових цього університету є Ін-
ститут географії і наук про Землю [6], де готу-
ють фахівців цього напряму у багатьох вужчих 
спеціалізаціях. Ще одним цікавим об’єктом у 
Будапешті стане Національний природничий 
музей Угорщини [10], заснований у 1802 році. 
Цей музей володіє найбільшою колекцією при-
родної історії Угорщини, до його складу вхо-
дять відділи антропології, зоології, ботаніки, 
мінералогії і петрографії, геології і палеонто-
логії, а також бібліотека.

Далі маршрут подорожі пролягає до серб-
ського міста Новий-Сад на р. Дунай. Місцевий 
університет, зокрема, факультет географії, ту-
ризму і готельного менеджменту [4] є одним з 
найвідоміших осередків геотуристичних дослі-
джень, результати яких регулярно публікують 
у найрейтинговіших наукових журналах від-
повідної тематики. Науковці цього факультету 
мають дуже добре налагоджену співпрацю з 
колегами з університетів різних країн, ініцію-
ють і беруть участь у спільних дослідницьких 
проектах, активно працюють в профільних 
громадських організаціях.

На південний-захід від міста Новий-Сад 
розташований відомий національний парк 
«Фрушка Гора» в Воєводині. Парк з адміні-
страцією у Сремска-Каменіца, створений 
1960 р., розташований вздовж правого берега 
р. Дунай у межах Середньодунайської низо-
вини [1]. Фрушка Гора – це ізольоване вузьке 
острівне останцеве пасмо посеред рівнини, 
найвищими вершинами є Црвени-Чот (538 
м), Орловац (512 м) і Ірішки-Венац (490 м). На 
південь і північ територія парку дуже нерівна 
через бічні пасма, часто з дуже крутими схи-
лами. Північний схил крутіший, бо його під-
миває р. Дунай. Довжина парку складає 80 км, 

а ширина – 15 км. Утворення цього плато роз-
почалося у мезозої (90 млн. років тому). Вчені 
називають її «дзеркалом геологічного мину-
лого», бо тут було віднайдено 164 скам’янілих 
види тварин (датуються часом приблизно 123 
млн. р.), є кілька археологічних пам’яток (не-
оліту, халколіту, бронзової доби і римських 
часів). На схилах нижньої частини пасма роз-
ташовані пасовища, виноградники і фруктові 
сади, а на висоті понад 300 м н.р.м. ростуть 
густі листяні ліси. Фрушка Гора є відомою ге-
отуристичною місцевістю і відомим освітнім 
центром. 

У Белграді студенти ознайомляться з Гео-
графічним факультетом Белградського універ-
ситету, до складу якого входить п’ять відділів 
(географії, туризмології, просторового пла-
нування, демографії, геопросторових основ 
навколишнього середовища) і десять кафедр 
(фізичної географії, соціальної географії, регі-
ональної географії, картографії, GIS, дидакти-
ки і методики навчання географії, просторо-
вого планування, демографії, геопросторових 
основ навколишнього середовища, туризмоло-
гії), а також інститут, навчально-наукова база 
Блажево, низка добре обладнаних лабораторій 
і бібліотека [8]. На цьому факультеті велику 
увагу приділяють проведенню польових прак-
тик, у тому числі й геоморфологічних.

Однією з найвідоміших геотуристичних 
місцевостей Хорватії є національний парк і 
геопарк Папук (площа 336 км2) – перший у цій 
країні геопарк, який увійшов до Європейської 
і Всесвітньої мереж геопарків ЮНЕСКО [11]. 
Гірське пасмо Папук довжиною близько 40 
км розташований на сході Хорватії в Західній 
Славонії. Це низькогірне пасмо, найвищою 
вершиною тут є г. Папук (954 м н.р.м.). Своє 
міжнародне визнання цей геопарк здобув за-
вдяки унікальній геологічній спадщині гір 
Папук і Крндія (західна частина) – територія 
геопарку складена породами, вік яких варію-
ється від палеозою (бл. 400 млн. років) до най-
молодших. Тут виявлено надзвивайну геохро-
нологічну і літологічну різноманітність, пред-
ставлену різновіковими осадовими, метамор-
фічними і магматичними породами. Численні 
водоспади, термальні джерела, долини рік і по-
токів, карстові форми і процеси є невід’ємною 
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частиною мальовничих ландшафтів. Багатою 
є також історико-культурна спадщина цього 
регіону.

У м. Загреб студенти відвідають Загреб-
ський університет – найстаріший університет 
Південно-Східної Європи, заснований 1662 р. 
В даний час університет складається з 29 фа-
культетів, 3 академій, 3   центрів і 2 студентських 
центрів [12]. Особливий акцент буде зроблено 
на ознайомлення з Департаментом геогра-
фії, який функціонує у складі Природничо-
математичного факультету [3]. Тут діє дуже 
потужна геоморфологічна школа з сучасними 
науково-дослідними лабораторіями, дуже ак-
тивно працює Ховарське відділення Міжна-
родної Асоціації геоморфологів, а в науковому 
журналі Acta Geographica Croatica публікують 
найновіші результати досліджень, у тому числі 
й зарубіжних дослідників.

Відразу при в’їзді до Словенії при кордоні 
розташована цікава природоохоронна тери-
торія - Коз’янський регіональний парк [9] пло-
щею 206 км2 і одночасно біосферний резерват. 
Його територія межує з пагорбом Рудниця на 
північ та річкою Сотла на схід, а західна при-
кордонна частина проходить вздовж гір Вет-
рнік та Ослика. Цей регіон відомий своїм до-
альпійським горбистим рельєфом, переваж-
но залісненим, який поступово знижується 
до рівнинної долини річки Сотла. Тут є два 
основних водотоки – річки Бистриця і Сотла, 
долини яких являють собою плоску частину 
регіону, де проходять головні транспортні 
вузли, а також розташовані всі основні насе-
лені пункти.

У межах цього парку розташовані дві гео-
тектонічні одиниці: Динариди та Панноніди. 
Відклади тут дуже різноманітні за віком: від 
палеозойських до мезозойських та кайно-
зойських. Найдавніші відклади віком від 320 
до 270 мільйонів років тут знайдено в горах 
Бохора (Забуков’є), Орліка (замок Подсреда) 
та Куншперк і вони представлені сланцями, 

кварцовими пісками, конгломератами та алев-
ролітами. Набагато більше поширені відклади 
мезозою віком від 250 до 70 мільйонів років 
(виходять на денну поверхню у місцевостях 
Боч, Ресевна, Волюш, Рудниця, Бохор, Осікла, 
Ветрнік та Орліка), які тут представлені пере-
важно осадовими породами – піщаники, мер-
гелі, вапняки та доломіти. У кількох місцях 
(Свєтина, Ресевна, Рудниця, Бохор, Орліка) на 
поверхню виходять вулканічні породи – діаба-
зи, кератофіри та туфи. Проте найпоширені-
шими є кайнозойські відклади – це переважно 
мергелі, алевроліти, пісковики та конгломера-
ти. Територія парку багата на скам’янілості. 
Загалом цей парк дуже цікавий з геологічної і 
геоморфологічної точки зору. 

Наступною зупинкою на маршруті стане 
Любляна, де знаходиться потужний науково-
дослідний центр у галузі наук про Землю – Гео-
графічний інститут Антона Меліка Словен-
ської національної академії наук і мистецтв 
(заснований 1946 р.) [7]. У його складі функціо-
нують кілька департаментів (відділів): природ-
ної спадщини, фізичної географії, географіч-
них інформаційних систем (GIS), регіональної 
географії, суспільної географії, тематичного 
картографування, охорони навколишнього се-
редовища. Співробітники інституту активно 
працюють у різних напрямах геології і геомор-
фології, беруть участь у міжнародних дослід-
ницьких проектах та профільних громадських 
організаціях, постійно публікують свої дослі-
дження у відомих наукових журналах. Влас-
ним науковим виданням цього інституту є пе-
ріодичний журнал Acta Geographica Slovenica, 
який здобув міжнародне визнання. 

Сподіваємося, що запропонована студен-
там кафедри геоморфології географічного фа-
культету ЛНУ імені Івана Франка навчальна 
геотуристична подорож зможе поглибити тео-
ретичні знання студентів і вдосконалити прак-
тичні навики, а також значно розширить їхню 
обізнаність у галузі наук про Землю.

________________

Национални парк Фрушка Гора : Офіційна сторінка [Електронний ресурс] – Режим доступу:  1. http://www.
npfruskagora.co.rs/ 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: Офіційна сторінка парку [Електронний ресурс] – Режим доступу: 2. http://bnpi.hu/
Department of Geography: Офіційна сторінка [Електронний ресурс] – Режим доступу:  3. https://www.pmf.unizg.hr/
geog
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Geografskі fakultet Univerzitetu u Beogradu : Офіційна сторінка [Електронний ресурс] – Режим доступу:  8. http://
www.gef.bg.ac.rs/
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Magyar Természettudományi Múzeum: Офіційна сторінка [Електронний ресурс] – Режим доступу:  10. http://www.
nhmus.hu/hu 
Papuk Geopark : Офіційна сторінка [Електронний ресурс] – Режим доступу: 11. http://www.papukgeopark.com/ 
Sveučilište u Zagrebu : Офіційна сторінка [Електронний ресурс] – Режим доступу:  12. http://www.unizg.hr/
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ЗІ шКоляраМи 

Альона Мунтян, Дмитро Приходченко, Олександр Поляшов
КПНЗ «Центр позашкільної роботи №2», ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпро, 
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GEOEDUCATION COMPONENT IN TOURISM AND LOCAL HISTORy 
ACTIvITIES wITH SCHOOLCHILDREN

Alyona Muntian, Dmytro Prykhodchenko, Oleksandr Poliashov
«Center for extracurricular work № 2», SHEI «National Mining University», Dnipro, 

e-mail: olimpnmu@gmail.com 
The geoeducational component in tourism and local history activities with schoolchildren was described. Examples 

of geotrips with schoolchildren are presented. Results of educational work of schoolchildren: knowledge in geology and 
geography, collection of minerals and rocks and cartographic materials were described.

Працівниками центру позашкільної роботи 
м. Дніпро постійно залучаються діти регіону до 
активного відпочинку. У співпраці з геологами 
Національного гірничого університету, в рам-
ках розвитку геотуризму в області, разом з на-
данням туристичних навичок, приділено осо-
бливу увагу геоосвітній складовій навчання. 

Основним завданням гуртка „Геологічне 
краєзнавство» є надання вихованцям знань з 
основ геології, мінералогії (рис. 1), родовищ 
корисних копалин, визначення ролі геології в 
розвитку країни, навчання бережному став-
ленню до багатств навколишнього природ-
ного середовища, формування туристсько-
спортивних та краєзнавчих знань [3].

Для закріплення та реалізації набутих ви-
хованцями знань, умінь та навичок у кінці 
навчального року проводиться туристсько-
краєзнавчі, геоосвітні подорожі з елементами 
геотуризму. Під час подорожі гуртківці вивча-
ють геологічну будову обраного об’єкту, від-
відують геолого-мінералогічний музей НГУ, 
спілкуються з викладачами. 

Базовим геотуристичним об’єктом було 
вибрано Монастирські скелі − відоме місце 
серед альпіністів-новачків та студентів геоло-
гів, геологічна пам’ятка місцевого значення. 
Відслонення розташовані практично в центрі 
м. Дніпро в парку ім. Шевченка на правому 
схилі р. Дніпро та на о. Монастирський. Скелі 
складені переважно біотитовими та амфібол-
біотитовими плагіомігматитами і плагіограні-
тами дніпропетровського комплексу палеоар-

Рис. 1.  Вивчення школярами гірських порід 
в лабораторіях НГУ
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Рис. 2. Геоосвітня експедиція з елементами скелелазіння зі школярами
хею (3,2 млрд. р.) з останцями аульської серії 
та з жилами апліто-пегматоїдних порід [1]. У 
північно-східного краю відслонення розта-
шовується вертикально орієнтована ділянка, 
складена брилевим мігматитом [2]. Гострокут-
ні уламки у ньому розміром до десятків сан-
тиметрів складаються з роговообманкового 
амфіболіта зі складною мілкоскладчатою тек-
стурою. Відслонення під мостом мають висоту 
10 м. і являють собою популярний природний 
скеледром. У такому вигляді вони простяга-
ється вздовж берега Дніпра на 60 м. Далі, по 
простяганню висота його знижується та воно 
розпадається на окремі виходи. 

Під час туристських тренувань на природ-

ному скеледромі (рис. 2) учні збирають осо-
бисті колекції мінералів та порід, документу-
ють геологічні відслонення, наносять дані на 
карту, вчаться навичкам роботи з гірським 
компасом. 

Результатом геоосвітньої роботи серед 
школярів є засвоєння геологічної, географіч-
ної, краєзнавчої та туристської термінології, 
практичних навичок роботи з колекціями мі-
нералів та гірських порід, геологічним облад-
нанням, гірським компасом, картографічними 
матеріалами та туристським спорядженням, а 
саме головне пізнання природи рідного краю 
через геологію, активний відпочинок та свідо-
ме ставлення до власного здоров’я.

________________

Геологічні пам’ятки України: у 3-х т. / В.П.Безвинний, С.В.Білецький, О.Б.Бобров та інші і за редакцією В.І. Калі-1. 
ніна, Д.С. Гурського, І.В. Антакової. К.: ДІА, 2006.-т.1. − 320с.
Кратенко Л.Я. 2. Руководство по учебной геологической практике в Среднем Приднепровье / Л.Я. Кратенко, 
Н.В. Билан, О.А. Терешкова. – Днепропетровск: Национальный  горный университет, 2008. – 113 с.
Орієнтовні навчальні програми туристсько−краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / за ред. Штангея Ю.В., - 3. 
К., ІЗМН, 1996. − 368 с.
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Що таке геолог у розумінні середньоста-
тистичного громадянина? Щось дуже схема-
тичне, туманний образ бороданя з рюкзаком, 
молотком і гітарою, який чимчикує гірськими 
стежками у пошуках золота і алмазів. Чи не-
гативний образ руйнівника навколишнього 
середовища і порушника екологічної рівно-
ваги з вибухами у кар’єрах, забрудненням по-
верхневих і підземних вод, проваллями на міс-
ці використаних і закинутих шахт. Що ж таке 
геологія, навіщо вона пересічному громадяни-
нові, чи потрібне знання цього нашим дітям? 
Однозначно – так. Хоча б для того, щоб краще 
розуміти навколишній світ, не підпадати під 
вплив різноманітних хибних теорій щодо ви-
никнення і розвитку нашої планети, та й для 
орієнтування у питаннях державної економіки 
це не зайве, адже геологія – це і корисні копа-
лини, і водні ресурси, і будівництво, безпека 
та якість транспортних шляхів, і наповнення 
державної скарбниці… Не кажучи вже про те, 
що для багатьох світ геології може стати чудо-
вим хобі, захопливим і багатим на таємниці і 
відкриття, яким немає краю. 

На жаль, в Україні сьогодні геологічна га-
лузь дещо у скрутному становищі, показником 
цього є і щорічне зменшення абітурієнтів гео-
логічних спеціальностей у навчальних закла-
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дах. Адже навіть серед них є такі, що не дуже 
орієнтуються, на кого вони, власне, йдуть вчи-
тись, не уявляють, наскільки складна і різнома-
нітна наука геологія, тому що перебувають під 
впливом середньостатистичного сприйняття 
образу цієї професії. Також негативним є не-
дбале ставлення і керівництва різноманітного 
рівня, і широких мас населення до геологічних 
пам’яток та ресурсів, на які багата наша країна 
та які у цивілізованому світі є одним з важли-
вих джерел державних прибутків. Як виправи-
ти це становище? Можливий вихід – починати 
популяризувати геологічні знання з раннього 
віку, заохочуючи наших дітей пізнавати світ і 
з цього боку. Так само, як ознайомлюємо їх зі 
світом тварин, рослин, так само можемо і має-
мо відкрити їм чудовий світ мінералів, гірських 
порід, розповідати про те, яким були флора і 
фауна мільйони років тому, про утворення та 
історію розвитку нашої планети, про могутні 
процеси, які відбуваються в надрах та на її по-
верхні, про вплив цих процесів на сучасний 
світ і на існування людського роду на Землі. 
Варто також акцентувати увагу на важливості 
геологічних наук і галузей для розвитку рідної 
країни, показати, яке різноманіття геологічних 
об’єктів є в Україні.

З якого віку варто починати це знайомство? 
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Мабуть, як і інші освітні програми – доціль-
ним і зручним є початкове ознайомлення з ци-
клом наук про Землю дітей 6-9 років, оскільки 
в цьому віці вони вже достатньо розвинуті для 
сприйняття базових геологічних знань. 

Для дітей такого віку добре проводити на-
вчання за допомогою захоплюючих фактів, 
ігор, експериментів, анімаційних та відеофіль-
мів, вікторин та цікавих завдань. 

1. Ігри. Подання теоретичного матеріалу 
варто поєднувати із цікавими геологічними 
іграми та завданнями. Як варіант можна ви-
гадати гру, в основу якої буде покладено до-
слідження характеристик певних мінералів і 
порід, які допомагають їх визначати. Або такі 
ж подібні ігри із сортуванням і підписуван-
ням скам’янілих решток. Варто вигадати щось 
типу геологічного «лото» з картками, де зазна-
чені властивості, та іншими – з зображенням 
мінералів, порід, скам’янілостей – для дітей, 
які вже вміють читати. Можливі варіанти гео-
логічних доміно, ігор-бродилок чи складаних 
пазлів.

2. Експерименти. Теоретичні виклади для 
дітей важливо поєднувати із наочними екс-

периментами – це для кращого розуміння 
і сприйняття. Наприклад: експеримент, що 
презентує конвективні потоки в мантії (піді-
гріваємо у прозорій посудині забарвлену воду 
і спостерігаємо рух потоків); моделювання 
землетрусів і його наслідків (будівлі з кубиків 
на стику пластин-плит); експерименти з кіне-
тичним піском (моделювання процесів ерозії, 
росту гір і т.д.); експеримент по утворенню 
вулканічного конусу (суміш соди з оцтом) та 
ін., вирощування кристалів, утворення русел 
річок та їх розвиток тощо.

3. Демонстрація коротких навчальних ані-
маційних та відеофільмів відповідної тема-
тики. Оскільки базові геологічні дисципліни 
вивчають у Європі та США вже у початковій 
школі, такого матеріалу є досить багато, зокре-
ма англійськомовного. На жаль, українською 
мовою − майже немає. У цьому напрямку 
необхідно працювати, перекладаючи існуючі 
фільми та при можливості створюючи власні.

4. Використання яскравих презентацій із ге-
ологічними рисунками, фотографіями і діагра-
мами також покращує сприйняття матеріалу.

5. Праця над своїми власними проектами 

Рис. 1. Геологічні заняття із дітьми в школі «аксіома» та на геологічному гуртку.



232

РОЗДіЛ 3 ГЕОТУРИЗМ і ОСвіТА

Geotourism and education

теж зацікавлює учнів — виконування завдань, 
моделей, створення колекцій взірців.

6. Своєрідна геологічна практика – поїздки 
на природні об’єкти, де діти зможуть закріпи-
ти і використати отримані раніше теоретичні 
знання. Саме ця частина є надзвичайно важ-

Рис. 2. Геологічні походи із дітьми початкової школи

ливою, оскільки ніяка теорія не в змозі замі-
нити практичний досвід. Не тільки у геології, 
а будь-якій галузі людської діяльності. Діти у 
повній мірі відчують себе справжніми дослід-
никами таємниць планети Земля, такими ж, як 
і їх дорослі «колеги». 
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І робота у цьому напрямку вже іде. Так, 
2017 року львівською геотуристичною спіль-
нотою Geoattractions започатковане відгалу-
ження Geoattractions for kids, що займається 
популяризацією геології та геотуризму серед 
учнів початкової школи. 

Із вересня 2017 року введено окремий урок 
«Геологія» для учнів 1 і 2 класу львівської шко-
ли домашнього типу «Аксіома». У 2018 році на 
базі цієї ж школи створено геологічний гурток 
для дітей 6-9 років. На заняттях (рис. 1) діти 
в ігровій та доступній формі дізнаються, що 
таке геологія і що вона вивчає, отримують ін-
формацію про нашу планету і її місце у Всес-
віті; довідуються, які процеси і чому відбува-
лися та відбуваються на Землі; знайомляться 
із різноманітними породами і мінералами, а 
також викопними організмами, які колись на-

селяли Землю. Крім занять в школі гурток пе-
редбачає відвідування природничих музеїв та 
виставок Львова, геологічні походи (рис. 2) в 
межах міста та міні-експедиції, які дають змогу 
доторкнутися до таємниць Землі і самостійно 
зібрати власну геологічну колекцію. До похо-
дів та виїздів часто із великим задоволенням 
долучаються старші діти і батьки. 

Крім цього, на прохання вчителів та батьків, 
проведено ряд уроків на тему «Що таке геоло-
гія» у львівських початкових школах, де окрім 
презентації, ми знайомили дітей із взірцями 
мінералів і порід та геологічними інструмен-
тами. Уроки завжди викликали велику заці-
кавленість зі сторони учнів. Це є показником 
того, що ми рухаємось у правильному напрям-
ку і популяризація геологічних знань дійсно є 
перспективною та потрібною справою.
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Геотуристичні маршрути, що прокладають-
ся в межах геологічних об’єктів, повинні відпо-
відати  декільком умовам [5]. Вони мають бути 
привабливими, їх привабливість формується в 
ході цілеспрямованості на унікальність та мож-
ливість  залучення різних категорій туристів 
та фахівців.  Маршрут і об’єкт геотуризму має 
бути доступним з точки зору забезпеченості 
під’їзду транспортними засобами. Змістовність 
об’єктів геотуризму забезпечується наявністю 
пізнавальних елементів таким чином, щоб до-
зволяла туристам за відносно  короткий  час 
більше дізнатися про історико - геологічні  ета-
пи становлення об’єктів, усвідомити їх значен-
ня для промисловості в розвитку країни. Функ-
ціональність об’єктів геотуризму визначається 
можливістю  використання одного і того ж ту-
ристичного маршруту в різні пори року.  

Треба також мати кілька варіантів маршру-
тів з об’єктами геотуризму з урахуванням  мін-
ливості погодних умов, зміни  мотивації турис-
тів та інше.

За змістом програми   геотуристичні маршру-
ти можуть бути навчальні (навчальні практики), 
наукові (орієнтовані на фахівців), пізнавальні 
(проводяться по об’єктам, що користуються най-
більшим інтересом туристів), екологічні (про-
кладаються по місцях, де чітко видно негативний 
вплив людини на довкілля), ділові (відвідування 
низки підприємств з метою проведення ділових 
операцій), спортивні (передбачають участь у різ-
номанітних змаганнях), екстремальні та інші [5].

 За видами пересування геотуристичні марш-
рути організують як  пішохідні, автомобільні, 
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автобусні, змішані. За часом вони поділяють-
ся на цілорічні, сезонні, одноденні, «вихідного 
дня». За учасниками вони можуть бути шкільні, 
молодіжні, сімейні, «дорослі», професійно орі-
єнтовані. Маршрути за іншими ознаками мож-
на поділяти  на лінійні, кільцеві,  національні, 
регіональні та інші.

Дуже важливим є пошук, розвідка і подаль-
ша вивченість нових об’єктів геотуризму. На-
приклад, вивченню кластичних дайок в Украї-
ні в освітньому плані приділяються дуже мало 
уваги. Кластичні дайки Карпат  цікаве природне 
явище як для звичайних туристів, так і фахівців 
з геології. Це також добрий об’єкт для навчаль-
них практик студентів, бо є свідком  давніх тек-
тонічних процесів формування Карпат [1]. 

В Донецькій області,  яка  в  геологічному 
плані займає  частину Донбасу  та в південній 
частині складається з докембрійських утворень 
Приазовського мегаблоку УЩ, можуть бути  
інші цікаві та доступні для спостереження 
геотуристичні об’єкти. До таких об'єктів мож-
на віднести – ландшафтні, геоморфологічні, 
геологічні, археологічні, історико-культурні та 
інші. Наприклад в берегах річки Кальміус мож-
на спостерігати глибинну розривну  структуру, 
яка поділяє осадові поклади палеозою Донба-
су і докембрійські магматичні і метаморфічні 
утворення Українського кристалічного щита. 
Це місце багато років є одним з об’єктів на-
вчальних практик студентів геологічної спеці-
альності, а також об’єктом екскурсій міжнарод-
них конференцій.

Яскравим прикладом такого об’єкту може 
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бути Національний природний парк «Святі 
гори», де можна побачити  багато цікавих при-
родних і історико-культурних об’єктів. Високі 
скельні береги річки Сіверський Донець з білої 
крейди з вбудованими в  скелі церквами справ-
ляють прекрасне  враження. Ланцюг печер на 
протязі кількох кілометрів в крейдяних скелях, 
дуби, яким понад 600 і 700, озера, можливість 
сплавлятися по річці на великі відстані з чудо-
вими краєвидами – все це «Святі гори».

Для широкого розвитку геотуризму в Укра-
їні важливо вивчати міжнародний  досвід та 
включатися в міжнародні геотуристичні про-
екти, активно висвітлювати цінність для між-
народної спільноти вітчизняних  об'єктів. 

На нашу думку слід  ширше використовува-
ти форму популяризації геотуризму «Майстер 
Клас», який є дуже популярним за кордоном. 

Міжнародний досвід засвідчує, що геотуризм 
розвивається як напрям прикладних геолого-
геоморфологічних досліджень у формі пізна-
вального туризму. Актуальним є розробка ка-
талогу геотуристичних маршрутів для найбільш 
привабливих з точки зору геоспадщини регіонів 
України. Важливим є  збереження і рекреаційне 
використання геоспадщини всієї України.

Можна привести кілька прикладів  міжна-
родних проектів з розвитку геотуризму:  проект 
«Створення транскордонної мережі розвитку та 
просування туризму між Івано-Франківською 
областю України та повітом Марамуреш Руму-
нії» (2007–2009) [9; 10]; проект «Без кордонів: ме-
режа природних маршрутів в Східних Карпатах» 
(2012–2014) [8]; проект «Гео-Карпати – Створен-

ня польсько-українського туристичного шляху» 
(2012– 2014) [4];  проект «Карпатський турис-
тичний шлях 2» (2012–2014) [8]; проект «Тран-
скордонна співпраця для рекреаційного туризму 
польсько-українського прикордоння» (2014): [2; 
6]; - проект «Підтримка економіки Закарпатської 
області через розвиток і промоцію її туристич-
ного потенціалу» (2014–2016)  [10]. 

В якості висновків можна відмітити наступ-
не:  Геотуризм постає вагомим засобом збере-
ження навколишнього природного середовища 
через підвищення геологічної свідомості насе-
лення та створення економічних стимулів до 
охорони довкілля, що, врешті, забезпечує при-
ток коштів на підтримку охоронних програм 
об’єктів природно-заповідного фонду. 

Завданням соціуму є утримання балансу 
«туристське споживання – навколишнє при-
родне середовище». Важливим  завданням роз-
витку геотуризму є освітній аспект. 

Актуальним завданням є співпраця з гро-
мадськими організаціями з метою розробки 
та реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги. На сьогодні більшість заходів таких 
проектів виконують просвітницьку та промо-
ційну функції, хоча є і такі, які спрямовані на 
підтримку і розвиток еко- і геотуристичної інф-
раструктури. 

Зважаючи на обмеженість бюджетного фі-
нансування заходів природоохоронного харак-
теру та геотуризму, використання фінансово-
го ресурсу міжнародної технічної допомоги є 
важливим інструментом забезпечення сталості 
природних територій країни.

________________
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перСпеКТиви орГанІЗацІї МереЖІ ГеолоГІчних МУЗеїв 
«проСТо неба» ДнІСТрянщини 

Катерина Деревська1,2, Ксенія Руденко2, Володимир Гриценко2, 
Геннадій Сільченко3

1Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
2Національний науково-природничий музей НАН України, e-mail: zimkakatya@gmail.com

3ЧП «Еком плюс», e-mail: sial202@gmail.com  
PERSPECTIvES OF THE «OPEN AIR» GEOLOGICAL MUSEUMS NETwORk 
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Kateryna Derevska1,2, Kseniia Rudenko2, Volodymyr Grytsenko2, 
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1National University of Kyiv-Mohyla Academy, 
2The National Museum of Natural History at the National Academy of Sciences of Ukraine, 
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The issue of creation a geo-tourist and museum network within the Dniester canyon, which is known for a number 
of Vendian-Paleozoic key sections of Podillya, is considered. The expediency of the next scientific works for the Dniester 
valley important geological objects preservation is discussed. The Bernashivka’s quarry, which is located on the left bank 
of the Dniester and reveals unique Vendian layers, geo-tourism potential is revealed. The «open sky» geology exposition 
is proposed to create.

Дністрянщина є одним з найважливіших ре-
гіонів України з геотуристичної точки зору. На 
значній частині її території створені національ-
ні парки й заповідники різного рангу та призна-
чення. Берегами річок басейну Дністра утвори-
лася широка мережа відслонень, які дозволяють 
вивчати геологічну будову завдяки розкритим 
розрізам і конструювати історію геологічного 
розвитку України. 

Фундаментальне наукове значення мають 
розрізи венду, нижнього кембрію, силуру та 
нижнього девону. Тут також відслонюються 
крейдові та неогенові відклади. В долині Дні-
стра визначені міжнародні парастратотипи гра-
ниць венд-кембрій та силур-девон. Ці типові 
розрізи є предметом наукових досліджень три-
валий час. Перші дослідження були розпочаті 
з середини XIX сторіччя. Вони були об’єктами 
міжнародних стратиграфічних симпозіумів, 
конференцій та інших зібрань науковців у ХХ 
ст. і на початку ХХІ ст. 

В межах Подністрянщини визначним є Дні-
стровський каньйон, який відомий у світі геоло-
гічним різноманіттям, що віднесено до об’єктів 
природно-заповітного фонду (ПЗФ). Серед них 
низка опорних розрізів венд-палеозою Поділля. 

Розріз є джерелом унікальних палеонтологіч-
них скам’янілостей; мінералів та різновікових 
порід, які можуть бути вилучені з місця знахо-
дження і представлені на оглядових майданчи-
ках, музеях  і приватних  колекціях. 

Територія каньйону давно потребує створен-
ня геотуристичної і музейної мережі, оскільки 
всі геологічні об’єкти пов’язані між собою істо-
рією геологічного розвитку, хоча і відкривають-
ся на окремих ділянках різних стратиграфічних 
рівнів профілю схилів долини річки Дністер і 
узбіччях доріг. Доцільним також є продовжен-
ня проведення робіт щодо збереження певного 
розрізу стратотипів міжнародного, регіональ-
ного та державного значення, а також значних 
геологічних об’єктів ПЗФ або їх груп вздовж 
Дністровського каньйону. 

Раціональним і перспективним є створення 
геологічних експозицій безпосередньо в нату-
рі (на місцевості) або у краєзнавчих музеях чи 
школах, як складових музейної мережі геоло-
гічного спрямування. В багатьох випадках ті чи 
інші геологічні процеси не можуть бути проілю-
стровані в Музеї за допомогою природних зраз-
ків. Тому для покращення експозиції рекомен-
довано використовувати картини, геологічні 
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розрізи, макети, а також публікації, фотографії, 
документальні фільми з метою ознайомлення з 
геологічною будовою району. 

Важливою складовою мережі геологічних 
музеїв є Інформаційний центр і науково-освітні 
павільйони з відео- та аудіосупровідом, а також 
кінозал. Для цього можна використовувати вже 
існуючі приміщення (будівлі) природних парків. 

Розпочинати музейний тур бажано саме з та-
кого центру, для отримання загальної інформа-
ції, дидактичного матеріалу, карти положення 
об’єктів з GPS-прив’язкою. Біля такого центру 
необхідно також облаштувати стоянку для ав-
тотранспорту, можливо іншу інфраструктуру. 
Враховуючи значні відстані між об’єктами, для 
відвідування музейної мережі та точок спосте-
реження можна використовувати автомобіль-
ний транспорт, плавзасоби і навіть велосипеди. 
Бажано проводити маркування маршруту пере-
сування з встановленням покажчиків напрям-
ку руху. На оглядових майданчиках у широкому 
масштабі необхідно встановлювати інформа-
ційні щити, які містять геологічні мапи, пере-
крої (розрізи) та інші дані. На кожному пункті 
призначення (відвідування) розмістити карту 
з положенням усіх об’єктів музейної мережі та 
маршрутів для орієнтування на місцевості при 
самостійному відвідуванні. Прикладом може 
слугувати Національний парк Карконоші у 
Польщі та Чехії, де розвинута інфраструктура, 
функціонує освітньо-пізнавальній центр, му-
зей і кінозал. 

Нижче наведемо приклад перспективного ге-
ологічного об’єкту Середнього Придністров’я. 
Центром музейної мережі та джерелом геоло-
гічної наукової інформації може стати кам’яний 

матеріал Бернашівського кар’єру, якій розта-
шований на лівому березі Дністра (Могилів-
Подільський район Вінницької області). Відсло-
нення венду виходять на двох ділянках. Перша 
ділянка – на північно-східній околиці с. Берна-
шівка в двох ярах, що впадають в р. Жван з лі-
вого схилу («Стратотип бернашівських шарів») 
вже існує і має формальний природоохорон-
ний статус. Друга ділянка – в межах гранітного 
кар’єру на лівому березі р. Дністер, який знахо-
диться біля дороги між греблею «Дністровської 
ГЕС» та с. Бернашівка (рис. 1-2). Головною за-
грозою для Бернашівського кар’єру, як науко-
вого геологічного та літолого-стратиграфічного 
об’єкту, є затоплення та рекультивація. Для 
його збереження ми пропонуємо зробити мере-
жу музейних майданчиків «просто неба», як це 
робиться на історичних, археологічних об’єктах 
(музей у НПП «Мезинський» Чернігівська обл.) 
чи на території пошуків палеонтологічних за-
лишків динозаврів у Динозавр-парку ( пров. 
Альберта, Канада,). Прикладом музею «просто 
неба» може бути  музейний комплекс Перл Хар-
бор на Гавайських островах .

Висновок. Ми розкрили тільки один варі-
ант можливої музейної мережі. Зрозуміло, що 
їх значно більше, проте за браком місця ми не 
можемо презентувати весь матеріал у повному 
обсязі. Нагадаємо тільки, що територією усього 
середнього Придністров’я у стінках каньйону 
розкривається унікальний розріз від венду до 
девону, крейда і неоген.

Дані пропозиції і перспективи розвитку Дні-
стрянщини можна використовувати для турис-
тичного бізнесу геологічного спрямування чи 
наукового туризму.

Рис. 1. Бернашевський кар’єр нижче греблі 
Дністровської ГЕС.

Рис. 2. Відслонення нижньовендських відкладів, 
які розкриті кар’єром.
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UkRAINIAN PALEONTOLOGICAL COLLECTIONS: THINkINGS AND 
EXAMPLE OF  SHOwCASE

Dmytro Pylypenko
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It is important to create good paleontological showcase even with limitations (not expensive but interesting fossils, finds 
in Ukraine). Basic principles of formation of the paleontological collection: I. Providing scientific authentic information. 
II. Spectacular exhibits. III. Balance of exposition. IV. Specimens availability. Paleontological collections help to develop 
geological and paleontological tourism.

Інтерес суспільства до скам’янілостей до-
зволив палеонтології вийти за межі як сутто 
фундоментальної та прикладної науки в кла-
сичному розумінні як еволюція в біології та 
стратиграфія в геології. Тисячі людей по всьо-
му світу викопують, обробляють та продають 
скам’янілості як сувеніри, сировину для виро-
бів, колекційні та музейні експонати. Палео-
художники працюють над реконструкціями 
живого минулого Землі, створюючи яскраві 
ілюстрації, картини, моделі, фільми тощо, які 
підвищують в цілому інтерес до природничих 
наук. Розвитком цієї інфраструктури має за-
йматись окреме відгалуження науки — еконо-
мічна палеонтологія або фосилологія.  Україн-
ські скам’янілості теж мають свою нішу в сві-
товій економічній палеонтології. Існує попит 
на палеонтологічні колекції із типовими укра-
їнськими фосиліями від вітчизняних і закор-
донних музейних організацій, від приватних 
осіб, від дитячих закладів.

базові принципи при формуванні 
палеонтологічної колекції:
I. надання науково достовірної інформації. 
II. видовищність експонатів.
III. Збалансованість експозиції.
Iv. Доступність матеріалу.

I. надання науково достовірної інформації
Вказати на етикетці: що це є (загальноприй-

нята назва організму або його частини), систе-
матика (бажано визначення до виду на латині), 
час існування (мінімум до періоду), місцезна-

ходження (бажано до найближчого населеного 
пункту або точніше).

При чому ненадання обов'язкового мініму-
ма інформації також слід вважати різновидом 
брехні.

II. видовищність експонатів
Колекція має викликати інтерес у глядачів. 

Скам'янілості повинні бути достатньо якісні 
для огляду. В більшості випадків знахідки по-
требують препарування [4] та часом реставра-
ційних робіт.

Мікроскопічні та дрібні макроскопічні 
зразки експонуються з додатковим обладнан-
ням (мікроскопи, збільшувальне скло, фото із 
збільшенням) або їх малий розмір компенсу-
ється більшою кількістю зразків (наприклад, 
купка дрібних акулячих зубів).

III. Збалансованість експозиції
Більш-менш рівномірно розподілити експо-

нати згідно принципів систематики (біологія), 
геохронології (стратиграфії), географії.

З точки зору систематики варто показати 
рештки примітивних організмів, молюсків, 
брахіопод, трилобітів (або інших членисто-
ногих), зуби та хребці хребетних тварин, а та-
кож зразки флори (скам’яніле дерево, відбит-
ки листя) тощо. Бажано мати по 1-3 типового 
представника на кожний період фанерозою. 
Також по можливості варто зберігати геогра-
фічний паритет, щоби представити всі регіони 
України. В залежності від регіону можливий 
акцент на місцеві знахідки.
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Iv. Доступність.
При формуванні колекції вирішальним 

фактором часто є вартість експонатів, а також 
їх наявність (по доступній та розумній ціні). 
Наприклад, вартість скелета тиранозавра по-
рядку 5 мільйонів доларів, а найдешевшого 
дрібного рослиноїдного динозавра псітакозав-
ра близько 10 тисяч доларів. Одними з найдо-
рожчих скам'янілостей в Україні можна вва-
жати рештки древніх хоботних — зібраний 
кістяк мамонта коштує порядку 100 000 дола-
рів США.

розробка палеонтологічної вітрини пло-
щею 0,75 м на 1 м під склом для Київського 
планетарію [3]. приклад:

1. Докембрій (кріптозой, протерозойська ера)
1.1 Вендській період
Примітивні циклічні форми організмів 

Nemiana simplex. «Новодністровській кар'єр», 
Вінницька область (рис. 1A).

Бурі водоросли Vendotaenia antiqua.  Бакота, 
Кам'янець-Подільський район, Хмельницька 
область (рис. 1B).

2. Палеозойська ера
2.1 Кембрійській період
«Кембрійській вибух» - поява відомих типів 

життя.
Ходи мулоїдів Planolites sp.  Китайгород, 

Кам’янець-Подільський район, Хмельницька 
область (рис. 1C).

2.2 Ордовицькій період
Малочисельні знахідки цього періоду на те-

риторії України. Можлива, заміна трилобітом 
з інших країн.

2.3 Силурійській період
Ракоскорпіон Eurypterus tetragonophtalmus. 

Великозалісся, Кам'янець-Подільський район, 
Хмельницька область (рис. 1D).

2.4 Девонській період («Вік риб»).
Плита з брахіоподами та тентакулітами. 

Чортків, Тернопільська область (рис. 1E).
Вентральний щиток панцирних безщелепних 

Podolaspis lerichei. Городниця, Городенківській 
район, Івано-Франківська область (рис. 1F).

2.5 Кам'яновугільний (карбоновий) період
Вайя древньої папороті Neuropteris sp. То-

рецьк, Донецька область (рис. 1G).

2.6 Пермській період
Фрагмент стовбура параараукарії. Пермо-

карбон. Олексієво-Дружківка, Донецька об-
ласть (рис. 1H).

3. Мезозойська ера («Ера динозаврів»).
Однією з проблем українських палеонтоло-

гічних експонатів є відсутність повноцінних 
знахідок динозаврів.

Морські рептилії теж рідкісні, але часом 
трапляються знахідки їх решток.

3.1 Тріасовий період («Поява динозаврів»).
Малочисельні знахідки цього періоду на те-

риторії України.
3.2 Юрській період («Розквіт динозаврів»).
Мушля амоніта Arietites sp. Приборжавське, Ір-

шавській район, Закарпатська область (рис. 1I).
Ростр белемніта Сylindroteuthis sp. Григорів-

ка, Трахтемирівській півострів, Канівській ра-
йон, Черкаська область (рис. 1J).

3.3 Крейдовий період  («Вимирання дино-
заврів»).

Зуб плезіозавра Plesiosaurus sp. Малин, Жи-
томирська область (рис. 1K).

Стулка двостулкового молюска Pycnodonte 
mirabilis. Скалисте, Бахчисарайській район, 
Кримській півострів (рис. 1L).

4. Кайнозойська ера («Ера ссавців»)
4.1 Палеогеновий період
4.1.1 Палеоцен
Скам'яніле дерево з ходами молюсків Teredo 

sp. Новопсков, Луганська область (рис. 1M).
4.1.2 Еоцен
3 зуби акул Striatolamia sp., Otodus sp. На-

мивні піски, Київ (рис. 1N).
4.1.3 Олігоцен
Бурштин з інклюзами. Клесів, Сарненський 

район, Рівненська область (рис. 1O).
4.2 Неогеновий період
4.2.1 Міоцен
Хребець кита Cetotherium sp. Мис Хроні, 

Керченській півострів, Кримській півострів 
(рис. 1P).

Зуб трьохпалого коня Hipparion giganteum. 
Нова Еметівка, Одеська область (рис. 1Q).

4.2.2 Пліоцен
Двостулковий молюск в тютюновій руді 

Arcicardium sp. Керч, Кримській півострів (рис. 1R).
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4.3 Четвертинний (антропогенний) період
4.3.1 Плейстоцен
Зуб мамута (мамонта) Mammuthus 

primigenius. Кам'янське, Дніпродзержинське 
водосховище, Дніпропетровська область (рис. 
1S).

4.3.2 Голоцен
Кременевий топор. Енеоліт (6-8 тисяч років 

тому). Знайдено в полі, Хмельницька область 
(рис. 1T). Останній експонат є артефактом, але 
при проведенні екскурсії відвідувачам наочно 
легше пояснити відмінність палеонтологічних 
та археологічних розкопок.

Популяризація українських скам'янілостей 
________________

Pylypenko Dmytro, 1. Top-10 of paleontological travel routes in Ukraine, 4th Intermational Students Geological Conference, 
Brno, 2013, ст. 127.  https://www.academia.edu/9677250/TOP-10_OF_PALEONTOLOGICAL_TRAVEL_ROUTES_
IN_UKRAINE
Пилипенко Д .А., 2. Каталог палеонтологических коллекций в Украине, Объекты палеонтологического и геоло-
гического наследия и роль музеев в их изучении и охране . Сборник научных работ, Кунгур, 2013, ст.122-123.
https://www.academia.edu/23371502/Palaeontological_and_geological_monuments_and_collections_significance_
of_museums_for_their_study_and_preservation._Collection_of_scientific_articles._Kungur_Kungur_Historical-
Architecture_and_Art_Museum._2013._131_p
Пилипенко Д.О., 3. Найкращі скам’янілості України», Київ, 2016 / Dmytro Pylypenko, The Best Fossils Of Ukraine, 
Київ, 2016. https://www.academia.edu/35587242/The_Best_Fossils_Of_Ukraine_Найкращі_скамянілості_України
Пилипенко Д.О., 4. Препарування скам’янілостей як важливий метод етап підвищення їх вартості, Збірник мате-
ріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і 
використання природного каміння», Київ, 2017, ст. 41-43.

надасть підстави зацікавленим відвідувачам 
пишатись багатством надр країни та спону-
катиме до геологічного та палеонтологічного 
туризму в Україні [1]. Масовий рух створення 
палеонтологічних вітрин сприятиме розвитку 
палеонтології в цілому [2].

Не дивлячись на об'єктивні складнощі в ви-
борі скам'янілостей, існує можливість форму-
вати палеонтологічні колекції повністю або пе-
реважною мірою з українських скам'янілостей 
як на суспільних, так і комерційних засадах. 
По багатьом позиціям українські скам'янілості 
конкурентоспроможні із закордонами анало-
гами.
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В другій половині 40-х років в СРСР була 
розгорнута масштабна програма геологіч-
ного вивчення європейської частини країни 
і перш за все СЄП. Вона супроводжувалась 
глибоким бурінням, вивчення результатів 
якого з’ясувало, що в основі осадового чохла 
платформи (безпосередньо нижче покладів 
кембрію) залягає невідомий раніше потуж-
ний комплекс відкладів, що був виділений у 

проблеМа ЗбереЖення ГеолоГІчних паМ’яТоК 
(на приКлаДІ Кар’єрУ ДнІСТровСьКої ГеС) 

Анжеліна Мєнасова
ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Київ, е-mail: mangelina@ukr.net

PRESERvING PROBLEMS OF GEOLOGICAL LANDMARkS (THE DNISTER 
HIDROELECTRIC POwER STATION QUARRy AS THE EXEMPLE)

Anzhelina Mienasova
Institute of Geology, Taras Schevchenko National University of Kyiv, Kyiv, е-mail: mangelina@ukr.net
Geological section of vendian rocks in Podolia region is one of the best in the world. Its features are completeness, good 

detachment and geographical location, which makes possible to study all of its stratigraphic units and their relationships 
among themselves. The remains of soft-bodied organisms are paleontological specificity these deposits. One of the 
richest and brightest locations of ediacaran fauna is the Dnister HPS quarry, which is under threat of destruction due to 
unresolved legal status.

Рис. 1 Кар’єр Дністровської ГЕС

самостійну стратиграфічну одиницю видат-
ним радянським геологом Б.С.Соколовим, 
якому вендська система завдячує і своєю на-
звою – на честь давньослов’янського племе-
ні венедів. І з 1962 року, після «Всесоюзного 
совещания по стратиграфии…», венд як са-
мостійний стратиграфічний підрозділ став 
загальновживаним поняттям для визначення 
трансгресивного теригенно-осадового комп-
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лексу, що чітко відокремлюється від рифею і 
має поступову границю з кембрієм [3]. І, хоча 
після 2004 року в Міжнародній шкалі фігурує 
назва едіакарій, на теренах бувшого Радян-
ського Союзу, продовжують користуватись 
терміном венд, як таким, що більш повно 
відображає цей стратиграфічний підрозділ, 
принаймні в межах СЄП. 

Перші, цілеспрямовані дослідження фауни 
в Подільському Придністров'ї почались зі зна-
хідки у 1967 році геологом А.П.Ковалем пред-
ставника едіакарської біоти, хоча достовірні 
знахідки макрофосилій з вендських відкладів 
відомі з початку минулого століття. На перших 
етапах дослідження нечисленні рештки знахо-
дили у бернашівських і ямпільських верствах, 
а під час побудови греблі на р. Дністер (в 1979 
році, біля м. Новодністровськ) було відкрито 
новий, дуже багатий рівень поширення фауни 
едіакарського типу – ломозівські верстви (рис. 
1). Ломозівські верстви V2lm є найдавнішим 
рівнем розрізу, на якому виявлено наявність 
тілесних відбитків та біогліфів. І хоча дане міс-
цезнаходження не може суперничати з вели-
чезним різноманіттям відбитків Metazoa, вста-
новлених в розрізах Зимнього і Літнього бере-
гів Білого моря, тим не менше є однією з най-
яскравіших асоціацій вендсько-едіакарської 
біоти (рис. 2). 

Подільський розріз венду в свій час був 
досить широко відомий серед дослідників за-
вдяки своїй повноті, добрій відслоненості і до-
ступності своїх об’єктів дослідження, що да-
вало можливість спостерігати співвідношення 
всіх стратиграфічних підрозділів, а також ши-
рокому розвитку в ньому органічних решток, 
які є його палеонтологічною специфікою. Крім 
того, в свій час він привертав увагу дослідни-
ків, як один з найбільш прийнятних еталонів 
вендської системи, у зв’язку з пропозиціями 
розглядати венд як стратиграфічну одиницю 
планетарного значення [2].

На жаль, побудова греблі мала і негативні 
наслідки. Після створення водосховища, час-
тина опорних стратотипових розрізів деяких 
світ (і підрозділів дрібнішого рангу нижньої 
частини венду) була затоплена; інші, в зв’язку 
з підняттям рівня ґрунтових вод досить швид-
ко заплили або заросли рослинністю, і тільки 
кар’єр Дністровської ГЕС, незважаючи на за-
грозу затоплення, залишається одним з неба-
гатьох представницьких місцезнаходжень, яке 
постачає унікальний науковий матеріал, навіть 
не будучі включеним до реєстру геологічних 
пам’яток України [1]. 

Але, досить потужний розріз ломозівських 
верств, багато «розвалів» з великою кількістю 
уламків порід з відбитками, розташування, 
легкодоступне для відвідування, грають не 
на користь збереження геологічної спадщини 
України. Названі вище фактори і юридична 
неврегульованість питання статусу геологіч-
них об’єктів, навіть і тих, що входять до пе-
реліку геологічних пам’яток, приваблюють 
і нечистих на руку ділків від геології, і про-
сто «чорних палеонтологів», які в хижаць-
кий спосіб розтягують і вивозять на продаж 
палеонтологічні зразки, не залишаючи надій 
на майбутнє у одного з найяскравіших міс-
цезнаходжень вендської біоти Подільського 
Придністров’я.

Рис. 2 Зразок з відбитками роду Nemiana Palij 
з кар’єру Дністровської ГЕС

________________

Геологічні пам’ятки України / В.П. Безвинний, С.В.Белецький, О.Б. Бобров та ін.; за ред.. В.І. Калініна, Д.С. Гур-1. 
ського, І.В.Антакової. Т. 1. – К.: ДІА, 2006. – 320 с. 
Мєнасова А.Ш. 2. Безскелетні метазоа та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення 
[Текст] : автореф. дис…канд. геол. наук: 04.00.09 / Мєнасова Анжеліна Шевкетівна; НАН України, Ін-т геол. наук. 
– К., 2006. – 23с.
Стосовно нових версій про вік докембрійських відкладів Подільського Придністров’я [Текст] / А.Ш.Мєнасова // 3. 
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ГеоКонСервацІя Та роЗбУДова МереЖІ ГеопарКІв 
на приКлаДІ СереДньоГо поДнІСТер’я 

Володимир Гриценко
ННПМ НАН України, е-mail: favosites@ukr.net

THE GEOCONSERvATION AND GEOLOGICAL PARkS NETwORk 
CREATION ON CASE MIDDLE DNIESTER RIvER vALLEy

Volodymyr Grytsenko
NNHM of NAS of Ukraine, е-mail: favosites@ukr.net

The paper deal with new for Ukraine direction of geological conservation – it is creation of Geological parks network. 
Middle Dniester River Valley is one of the best regions for this. The main reason for that is geological diversity of bedrock 
and sedimentary covers. The geological succession represented almost all Paleozoic including Upper Vendian (Ediacaran), 
Lower Cambrian, Upper Ordovician and Silurian with Lower Devonian. The network will be consisted from chain of 
referent sections. 

Охорона геологічного середовища та осо-
бливо вразливих об’єктів – геологічних 
пам’яток останнім часом стала нагальною 
проблемою. У зв’язку з прямою загрозою їх 
існуванню завдяки природним геологічним 
процесам, промисловою діяльністю та гідро-
технічному будівництву постає питання як їх 
вберегти від природних та антропогенних за-
гроз. Шкоду таким об’єктам наносить ерозія 
та нагромадження осадків, зокрема на схилах 
та в ярах (делювій, пролювій). Розробка камін-
ня у нелегальних кар’єрах також завдає шко-
ди і може знищити стратотипові відслонення 
та виходи відкладів з викопними рештками. 
Наразі, відомо що такі розробки та «робота 
чорних палеонтологів» змінюють ландшафт, 
в окремих випадках знецінюють важливі міс-
цезнаходження. Наприклад, унікальне місцез-
находження викопної флори силуру поблизу 
с. Трубчин частково вибране, а майже полови-
на його засипана уламками плиток з розроб-
ки місцевого «кар’єру». Надалі свою частину 
природної рекультивації виконують рослинні 
угрупування. Навіть стрімкі осипи та схили 
заростають шипшиною, акацією, глодом, ки-
зилом тощо (рис. 3, 5-7). Таким чином з пли-
ном часу зникають відслонення.

Деякі місцезнаходження рідкісних відбитків 
вендських тварин та слідів їхньої життєдіяль-
ності відкриті завдяки гідробудівельникам [4], 
вони ж їх ліквідували – затопили, або засипа-
ли в результаті побудови греблі Дністровсько-
го водосховища. Нові виходи планують заси-
пати (рекультивувати), чи затопити технічним 

водосховищем Новодністровської ГАЕС. У 
зв’язку з можливою втратою унікального ви-
ходу з досить високим, міжнародного масшта-
бу, значенням від Геологічного відділу ННПМ 
НАН України подана пропозиція до департа-
менту заповідної справи щодо підтримки ор-
ганізації на місці цього кар’єру геологічного 
природоохоронного заказника за назвою «Гео-
парк вендського періоду» [3]. Ведуться перемо-
вини з керівництвом ПрАТ «Укргідроенерго» 
щодо фінансової підтримки цього проекту за 
статтею кошторисів Охорона природи при по-
будові чергових агрегатів «Новодністровської 
ГАЕС». Очікується значна економія за рахунок 
відмови від суцільної рекультивації схилів так 
званої «виїмки». В проекті що обговорюєть-
ся пропонується залишити відкритими для 
доступу науковців та огляду туристів кілька 
виходів унікального розрізу порід могилів-
подільської серії віком 560 млн. з викопними 
рештками (рис. 1-2).

Ціла низка відслонень простягається вздовж 
обох берегів Дністра у Вінницькій, Чернівець-
кій, Хмельницькій та Тернопільській областях. 
Тут вже організовані національні природні 
парки (НПП): «Подільські Товтри» (Хмель-
ницька обл.), «Хотинський» (Чернівецька 
обл.) та «Дністровський каньйон» (Тернопіль-
ська обл.). У межах НПП «Подільські Товтри» 
розташовані місцезнаходження верхів едіака-
рію (венду) з відбитками та слідами, які зна-
ходяться під формальною охороною: «Бакота» 
та «Китайгородська стінка». 

Розрізи вздовж Дністра вивчаються з по-
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Рис. 1. Знахідка нової цикломедузи
Fig. 1. Cyclomedusa sp. nov. was discovered

Рис. 2. Вигляд «виїмки» на кінець 2017 р. 
Fig. 2. A view of the quarry, and 2017 year

заминулого століття. Вже більше п’ятдесяти 
років геологи звертають увагу на необхідність 
збереження національного надбання – геоло-
гічних пам’яток [1, 6]. В результаті науковці та 
виробничники геологи обрали низку геологіч-

Рис. 4. Виходи верхів канилівської серії 
(комарівські верстви) у Бакоцькій затоці 
Fig. 4. The outcrop of upper part of Kanilivka 

series’near Bacota cave monastery

Рис. 3. Контакт могилів-подільської 
та канилівської серій в с. Тимків

Fig. 3. The limit of Mogiliv-podilsky and Kanylivka 
series’es near Tymkiv village

них пам’яток — унікальних розрізів стратигра-
фічної послідовності від верхнього докембрію 
до девону (рис. 3-9). Відклади крейди й неогену, 
та антропогену ніби «плащем» перекривають 
згадану послідовність (рис. 10.).

Рис. 6. Нижня частина малиновецької серії у 
відслоненні проти с. Цвіклівці

Fig. 6. Lower part of Malynivtsi series opposite 
Tsviklivtsi village

Рис. 5. Відслонення межі венду та кембрію біля 
с. Китайгород 

Fig. 5. The outcrop of Vendian-Cambrian bondary 
near Kytaigorod village
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Створення мережі геопарків на основі цих 
розрізів в межах національних парків не буде 
супроводжуватись значними вкладеннями ко-
штів, через те що адміністрації та штат спів-
робітників національних парків вже узгоджені 
у Міністерстві екології та природних ресурсів 
України (Мінприроди України). Залишається 
лише обрати відслонення для згаданої мережі 
«геопарків» в межах національних парків для 
охорони та менеджменту геологічних об’єктів, 
які є національним надбанням. Вони дуже 
вразливі від антропогенного тиску та природ-
них руйнівних – ерозії та «творчих» процесів – 
формування осипів. На порядку денному узго-
дження з органами, що приймають рішення: 

керівництвом названих національних парків, 
департаментом заповідної справи, та їхніми 
кураторами в Мінприроди України. Перед вче-
ними геологами постає завдання наукового су-
проводу: створення постерів, пояснювальних 
текстів, схем маршрутів геологічних стежок та 
путівників до них на основі збору зразків гір-
ських порід, мінералів та викопних решток і 
їхнього поглибленого вивчення. 

В багатьох країнах світу вже створені са-
мостійні геопарки, вони об’єднані у мережу. 
Представники геопарків діляться досвідом 
роботи, на заходах Європейського масшта-
бу. Україні час наближатися до європейських 
стандартів охорони геологічного середовища. 

Рис. 8. Границя силуру і девону в кар’єрі біля 
села Дзвенигорода

Fig. 8. The boundary Silurian-Devonian deposits in 
the quarry near Dzvenigorod Village

Рис. 7. Відклади прижидольського відділу силу-
ру біля с. Трубчина 

Fig. 7. The sequence of Silurian sedimentary rocks: 
Varnitsa and Troubchin suites. Dniester River near 

Troubchin village

Рис. 10. Базальний конгломерат на межі чер-
воного континентального девону та неогену 

біля с. Нирків
Fig. 10. The basal conglomerate of Neogene cover 

on Devonian old red sandstone near Nyrkiv 
village

Рис. 9. Відслонення худиківської та митків-
ської світ нижнього девону біля м. Мельниця 

Подільська
Fig. 9. The outcrop of Lower Devonian 

Khoudykivtsy and Mitkiv suites near Melnitsa-
Podilska town
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Вперше про створення Геопарків в Україні 
йшлося в наших (В. Гриценко та В. Палій) пу-
блікаціях [2, 3].

Пропозиції про створення геопарків в різ-

них областях України лунають також від Ю. 
Зінька, В. Манюка та багатьох інших [5, 7]. 

Cтворення геопарків - світовий геологічний 
тренд. Черга за реалізацією його в Україні.
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Територія Західного Полісся (на перетині 
кордонів трьох країн України, Польщі і Біло-
русі) є відомим широкому загалом краєм ди-
кої природи, озер і боліт, самобутньої куль-
тури і добре збережених народних традицій. 
Природну та історико-культурну її цінність 
засвідчує кількість і різноплановість об’єктів, 
які перебувають під правовою охороною у 
всіх трьох державах. Особливу увагу дослід-
ники і практики природоохоронної справи 
приділяли збереженню біорізноманітності 
цього регіону. Унаслідок їх багаторічної пра-
ці у кожній з країн природоохоронні об’єкти 
цього регіону було об’єднано і надано їм 
статусу біосферних резерватів: «Західне По-
лісся» у 2001 р. (Польща), «Шацький» у 2002 
р. (Україна) і «Прибузьке Полісся» у 2004 р. 
(Білорусь). Посилення міжнародного визна-
ння цінності цих теренів відбулося 28 жовтня 
2011 р., коли, шляхом об’єднання усіх трьох 
резерватів, було створено другий у Європі і 
третій у Світі трилатеральний біосферний 
резерват «Західне Полісся» (загальна пло-
ща 214990,9 га) [10]. ТБР «Західне Полісся», 
розташований між басейнами Балтійського 
і Чорного морів, заслужено визнано ключо-

МІЖнароДний ГеопарК «полІССя» (УКраїна-польща-бІлорУСь) 
- нова ІнІцІаТива ЗаДля ЗбереЖення І попУляриЗацІї 

ГеоСпаДщини ЗахІДноГо полІССя 
Оксана Шевчук, Лідія Дубіс, Софія Логин

Львівський національний університет імені Івана Франка, e-mail: oks.shevchuk@gmail.com  

INTERNATIONAL GEOPARk «POLESIE» (UkRAINE-POLAND-BELARUS) – 
NEw INITIATIvE FOR PRESERvATION AND POPULARIZATION 

OF GEOHERITAGE OF wEST POLESIE
Oksana Shevchuk, Lidia Dubis, Sofia Lohyn

Ivan Franko National University of Lviv, e-mail: oks.shevchuk@gmail.com

In this article we offered a creation of international geopark «Polesie» (Ukraine-Poland-Belarus) within a Threelateral 
Biosphere Reserve «West Polesie» and adjoining territories. Future geopark will embrace the biggest lake-marsh 
Europe massif (polish Lęczna-Włodawa lake group, ukrainian Shatsk lake group and belarusian Brest lake group) with 
complicated geological structure and interesting combination of different genetic types of relief. We consider that there 
are all preconditions for creating this geopark: outstanding geodiversity of territory (wide spectrum of geological (rocks, 
minerals, fossils), geomorphological (relief forms, processes) and soil features); substantive concentration of geoheritage 
objects; different protection forms of natural, historical and cultural heritage; availability of clear management and strategies 
of constant development. Newly created geopark will give an allowance for effective management of geoheritage of West 
Polesie region, implementation of new forms and methods of geoconservation, active development of geoeducation and 
geotourism.

вим транскордонним елементом у структурі 
екомережі Центральної і Східної Європи і 
місцем перетину двох екологічних коридо-
рів європейського рівня (вздовж долин річок 
Прип’яті та Західного Бугу) [3].  

Проблемою Західного Полісся є недостат-
ня увага до георізноманітності і геоспадщини 
цього регіону. Адже власне георізноманітність 
цієї території істотно вплинула на розвиток 
усіх природних комплексів і екосистем. За ви-
значенням А. Грея (2004), «Георізноманітність 
– це природний діапазон (різноманітність) ге-
ологічних (порід, мінералів, скам’янілостей), 
геоморфологічних (форм рельєфу, фізичних 
процесів) і ґрунтових особливостей. Вона 
охоплює їхні комплекси, взаємовідносини 
між ними, їхні властивості, інтерпретації 
та системи» [9]. Попри таку велику увагу до 
біорізноманітності території Західного Поліс-
ся, тут віддавна активно здійснювали дослі-
дження георізноманітності і впроваджували 
природоохоронні заходи щодо збереження 
геоспадщини, але недостатньо інформува-
ли широкий загал і мало популяризували її 
на регіональному і міжнародному рівні. Для 
більшості місцевих мешканців і відвідувачів 
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це територія озер, боліт і лісових масивів, де 
можна добре відпочивати, розвивати різні 
форми туризму і рекреації, чи здійснювати 
господарську діяльність у дозволених межах в 
інших сферах. В науково-освітньому значенні 
георізноманітності Західного Полісся можна 
пересвідчитись під час вивчення тематики 
численних різночасових досліджень геологіч-
ної будови і рельєфу цієї території, здійснюва-
них науковцями усіх трьох країн, у тому числі 
і спільні. Уже кілька десятиліть тут здійсню-
ють детальні дослідження геологічної будови 
території, вплив тектоніки на формування 
рельєфу, стратиграфію та літологічні особли-
вості корінних порід, здійснюють міждисци-
плінарні дослідження з проблем плейстоце-
нових зледенінь, дослідили десятки розрізів 
гляціальних і флювіогляціальних та еолових 
відкладів, розробили стратиграфічну кореля-
ційну схему четвертинних відкладів Польщі, 
України й Білорусі, досліджували різні типи 
рельєфу, різночасові зміни гідрографічної ме-
режі регіону (у т.ч. озерних улоговин), загрози 
і небезпеки для природоохоронних ландшаф-
тів тощо [1, 4, 5, 6], а також подавали пропо-
зиції щодо розвитку геотуризму на окремих 
ділянках ТБР [3, 7]. 

Природоохоронну цінність території Захід-
ного Полісся забезпечує низка різнорангових 
заповідних об’єктів (зокрема, у складі ТБР «За-
хідне Полісся), більшість з яких створена для 
збереження цінних об’єктів геоспадщини. 

Українська частина ТБР «Західне Полісся» 
розташована на Волинському Поліссі і пред-
ставлена Шацьким БР (створений 2002 унаслі-
док розширення Шацького НПП) площею 75 
тис. га. Цьому регіону відповідає так званий 
Шацький горст, обмежений розломами, вздовж 
яких протікають Прип’ять, Західний Буг та Ко-
паївка. Тут знаходяться відомі Шацькі озера – 
найчисленніша група природних вододільних 
водойм Поліського озерного поясу (28 озер – 
найбільшими є Світязь (2750 га), Луки (680 га), 
Люцимер (450 га), площа яких змінюється від 
0,01 до 26,12 км2, середні глибини – від 0,5 до 
6,9 м, а максимальні – від 1,5 до 58,4 м), значні 
за площею болота, верхня частина Прип’яті та 
невеликий фрагмент долини Західного Бугу. На 
території Шацького БР розташовано також бо-

танічний заказник «Втенський», лісові заказ-
ники («Ялинник», «Ростанський»), іхтіологіч-
ний заказник «Озеро Соминець», гідрологічні 
заказники («Пулемецький», «Піщанський»), 3 
ботанічні пам’ятки природи [6, 10]. 

Польська частина ТБР «Західне Поліс-
ся» розташована на Люблінському (чи Під-
ляському) Поліссі, яке охоплює Ленчинсько-
Влодавське поозер’я, Парчевську рівнину, 
Влодавський горст і Хелмське підняття. Тут 
розташовані такі заповідні території: Ланд-
шафтний парк (ЛП) «Ленчинське Поозер’я» 
(11816 га), Поліський національний парк (НП) 
(5 113 га), Собіборський ЛП (10 000 га), Хелм-
ську територію заповідного ландшафту (ТЗЛ) 
(32 110 га), Поліську ТЗЛ (41 000 га), Прибузь-
ку ТЗЛ (11 300 га); болотні («Бжезічно», «Об-
радовське озеро», «Магазин», «Три озера»), 
водно-болотні («Орхове озеро»), лісові («Ку-
льова дрога», «Парчевські ліси»), фауністичні 
(«Малозємце», «Черепашачі болота») і фло-
ристичні («Болота над Чорним озером») ре-
зервати; а також мережа охоронних ділянок 
Natura-2000. Головну цінність ЛП «Ленчин-
ське поозер’я» становлять 17 озер (найвідо-
міші – Усцівєж, Пясечно, Бжезічно, Лукєтек, 
Чорне Госцінєцке; найбільше для рекреації 
використовують – Пясечно, Рогужно, Красне, 
Лукче, Заглембоче), плоско-горбистий рельєф 
із залишками кінцевих морен (у районі озер 
Міське та Клещув) та невеликою кількістю пі-
щаних дюн, а також численні болота і верхів’я 
річок (Півонія, Тисмениця і Бобрівка). У ре-
льєфі Поліського НП переважають болотисті 
рівнини, а 15% його площі займають водойми. 
У рельєфі Хелмської ТЗЛ спостерігаємо чер-
гування характерних вапнякових пагорбів з 
болотистими пониженнями, де розташовані 
різні типи низинних боліт, у т.ч. і карбонатні. 
Тут знаходяться резервати «Озеро Сьвєрщув», 
«Серняви» і «Роскош». Поліська ТЗЛ – це ве-
лика заліснена рівнина з численними болота-
ми (відомі «Коров’яче Болото», «Дубечинське 
Болото») і озерами, у складі якої є відомий ре-
зерват «Болота над Чорним озером». Не менш 
цікавими є й інші ділянки польської частини 
ТБР «Західне Полісся» [6, 10].

Білоруська частина ТБР «Західне Полісся» 
представлена БР «Прибузьке Полісся» (48024 
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га). Він розташований в басейні річки Захід-
ний Буг у західній частині білоруського Поліс-
ся і є частиною Малорітської флювіогляціаль-
ної рівнини. Тут переважає полого-хвилястий 
рельєф моренної рівнини і плоско-хвилястих 
флювіогляціальних, заплавних і надзаплавних 
терас. Характерною особливістю рельєфу цієї 
території є наявність численних піщаних дюн 
на берегах річок і озер. Дюни сформувались 
унаслідок дефляції піску з поверхні без рослин-
ного покриву. Це переважно параболічні дюни 
з асиметричними формами висотою до 25 м і 
завдовжки кілька сотень метрів. Головною річ-
кою цієї території є Західний Буг, її перетина-
ють і малі річки – Степанівка (у верхній течії 
Прірва), Середова Річка, Копаївка, численні 
малі потоки і системи меліоративних каналів. 
Загалом тут налічується близько 130 озер, з них 
7 великих озер утворюють Брестське поозер’я 
(озера Селяхи (найбільше), Рогознянське, Біле, 
Тайне, Чорне, Мєднянське, Страдечське). Зна-
чними водоймами штучного походження тут є 
система ставів рибгоспу «Страдоч» (Товарний, 
Довгий, Кутьєво, Раково та ін.) загальною пло-
щею 800 га, а також відоме водосховище Орхо-
во [6, 10]. 

Слід зазначити, що регіон Західного Поліс-
ся займає активну позицію на туристичному 
ринку – найпопулярнішою його пропозицією 
є літній відпочинок і рекреація у всіх трьох 
озерних краях – Ленчинсько-Влодавське 
поозер’я у Польщі, Шацьке поозер’я в Украї-
ні і Брестське поозер’я у Білорусі. Окрім того, 
тут популярними є пізнавальні природничі 
подорожі (екотуристичні маршрути і екоос-
вітні стежки) заповідними територіями, ри-
бальство, водні види спорту. Практично на 
всій території добре розвинута туристична 
інфраструктура (заклади розміщення, хар-
чування, прокату спорядження та надання 
інших послуг), мережа піших, велосипедних 
і водних шляхів. Проблемою цього регіону є 
сезонність туристичних потоків (тепла пора 
року), яка знижує надходження доходів від 
туризму у регіон.  

З метою впровадження на території За-
хідного Полісся сучасних форм геоконсер-
вації, розвитку геоосвіти і геотуризму про-
понуємо розпочати створення міжнародного 

геопарку «Полісся» (робоча назва), основою 
якого повинен стати ТБР «Західне Полісся». 
Для створення тут геопарку [8] є всі переду-
мови:

багатий природний спектр геологічних, ге-- 
оморфологічних (форм рельєфу, процесів) і 
ґрунтових особливостей території;
велика концентрація об’єктів геоспадщини;- 
наявність різних форм охорони природної - 
та історико-культурної спадщини;
наявність чіткого управління територією - 
(керівний орган – Рада ТБР «Західне По-
лісся») і загальної стратегії сталого розви-
тку (Три Полісся: спільна стратегія охоро-
ни і екологічного використання природної 
спадщини теренів польсько-білорусько-
українського прикордоння) [5].
У разі створення такого міжнародного гео-

парку територія Західного Полісся матиме такі 
позитивні зміни:

можливість ефективно управляти геоспад-- 
щиною регіону, попереджати ризики і за-
грози щодо її часткового чи повного зни-
щення, впроваджувати нові форми і методи 
її збереження (геоконсервація);
можливість активно впроваджувати еле-- 
менти геоосвіти серед місцевого населення 
і відвідувачів (туристів);
можливість активно розвивати різні форми - 
геотуризму і керувати туристичними пото-
ками; 
можливість видовжити туристичний сезон - 
і підсилити розвиток місцевої туристичної 
галузі – пряма очевидна вигода для місце-
вих громад; 
можливість долучення до складу проекто-- 
ваного геопарку нових природоохоронних 
територій, які не входять до складу ТБР 
«Західне Полісся», але на які поширюється 
спільна стратегія сталого розвитку.
Слід зазначити, що створення такого між-

народного геопарку посилить позиції регіону 
на міжнародному і світовому рівні. Цей проект 
є довготерміновим і складатиметься з багатьох 
тематичних проектів, спрямованих на збере-
ження георізноманітності, популяризацію ге-
оспадщини, розвиток геоосвіти і геотуризму, 
а також підтримку різноманітних ініціатив зі 
сталого розвитку місцевих громад.
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Для більшості розвинутих країн світу пи-
тання охорони природної спадщини має важ-
ливе значення, про що свідчить велика кіль-
кість документів цільового законодавства: 
від регіональних та національних актів країн, 
до міжнародних конвенцій, хартій, деклара-
цій, статутів та рекомендацій. Одним з таких 
об’єктів є геологічна спадщина. 

Дієвим способом вирішення цього питання 
світовою спільнотою стала програма ЮНЕС-
КО (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization)  із створення і підтрим-
ки системи національних геопарків (Global 
Network of National Geoparks) [2]. Геопарк – 
це природоохоронні території, до яких вхо-
дять унікальні геологічні пам’ятки природи, 
а також об’єкти археологічної історичної та 
культурної спадщини, із хорошою демонстра-
тивністю та станом їх збереженості та цілим 
комплексом інфраструктурних та управлін-
ських систем. 

З юридичної точки зору, геопарк – це ста-
тус який присвоюється міжнародною орга-
нізацією ЮНЕСКО. В законодавчому полі 
України геопарк існує у вигляді природно-
заповідних територій, з яких найближче за 
призначенням підходить національний при-
родний парк [5].

На сьогоднішній день в Україні існує 48 
національних парків, розташованих по всій 
території країни від Ужанського (Закарпат-
ська область) на Заході, до Меотиди (Доне-
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КриТерІй СТворення ГеопарКУ 
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цька область) на Сході [4]. В багатьох з них 
є геологічні пам'ятки місцевого та національ-
ного значення, які можуть бути основою для 
створення геопарку. Деякі з них мають світо-
ве значення і потребують більшої уваги, на-
приклад, об’єкти Розточчя, які знаходяться 
у Яворівському національному природному 
парку [6]. 

У світі кожен рік кількість геологічних пар-
ків зростає - так тільки в 2017 році до списку 
ЮНЕСКО додалося 8 парків (Китай, Франція, 
Іран, Мексика, Іспанія, Південна Корея) [1]. В 
Україні станом на 2018 рік немає жодного гео-
парку. Однією з основних причин є невідпо-
відність критеріям ЮНЕСКО у сфері інфра-
структури і фінансування. В Україні питанню 
охорони природи та збереженню геоспад-
щини приділяється мало уваги, приватному 
сектору також фінансово не цікаво займатись 
цим напрямком. Тому питання: «як задоволь-
нити критерії ЮНЕСКО» - є актуальним, і по-
требує вирішення. 

У «Guidelines and Criteria for National 
Geoparks seeking UNESCO's assistance to join 
the Global Geoparks Network (GGN)» (керів-
ництво та критерії для національних гео-
парків, які шукають підтримку зі сторони 
ЮНЕСКО для приєднання до Глобальної 
мережі геопарків) про критерії інфраструк-
тури та фінансування йдеться майже у кож-
ному розділі керівництва: у другому розді-
лі (управління та місцеве залучення) - «It 
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should demonstrate strong support from local 
political and community leaders, including in 
relation to the provision of necessary financial 
resources» (Це повинно демонструватися 
сильною підтримкою зі сторони місцевих 
політичних та громадських лідерів, у тому 
числі у зв’язку із необхідним надаванням 
фінансових ресурсів) , «The management 
body or partnership should have an effective 
management infrastructure, adequate qualified 
personnel, and sustainable financial support.» 
(Керівний орган або товариство повинні 
мати ефективну інфраструктуру керування, 
кваліфікований персонал та стійку фінансову 
підтримку); у третьому розділі (економічний 
розвиток) - «the creation of innovative local 
enterprises, small business, cottage industries, 
initiate high quality training courses and new 
jobs by generating new sources of revenue (e.g. 
geo-tourism, geo-products) while protecting 
the geo-resources of the Geopark. This provides 
supplementary income for the local population 
and shall attract private capital» (створення 
інноваційних місцевих підприємств, мало-
го бізнесу, котеджної галузі, ініціювати ви-
сокоякісні навчальні курси та нові робочі 
місця, створюючи нові джерела доходів (на-
приклад геотуризм, геопродукти) захищаю-
чи при цьому геологічні ресурси геопарку. 
Це забезпечує додатковий дохід для місце-
вого населення та повинно залучити при-
ватний капітал); у четвертому розділі (осві-
та) - «A Geopark must provide and organize 
support, tools, and activities to communicate 
geoscientific knowledge and environmental and 
cultural concepts to the public (e.g. through 
museums, interpretive and educational centres, 
trails, guided tours, popular literature and maps, 
and modern communication media)» (Геопарк 
повинен надати і організувати підтримку, 
засоби та заходи для передачі геонаучних 
знань, а також надати екологічну та куль-
турну концепції для громадськості (напри-
клад, через музеї, роз'яснювальні та освітні 
центри, стежки, екскурсії, популярну літе-
ратуру і карти, сучасні засоби зв'язку) [3]. 
Задоволення цих вимог, на постійній осно-

ві, потребує великих фінансових інвестицій, 
які не передбачені бюджетом країни, а при-
ватний сектор не цікавлять через маленьку 
рентабельність та довгий термін повернення 
грошей.

Метою цієї роботи є презентація вирішен-
ня проблеми інфраструктури та фінансуван-
ня геопарків. Специфічні умови економіки 
та проблема зацікавленості населення у за-
хисті і збереженні геоспадщини, притаманні 
Україні, вимагають нестандартних рішень. 
Оскільки повноцінне фінансове забезпечен-
ня інфраструктури та управління геопарку, 
у реаліях нашої країни, майже неможливе - 
пропонується концепція «тимчасової інфра-
структури». 

Багато критеріїв ЮНЕСКО, які на разі не 
можуть бути реалізовані увесь рік, можуть 
бути реалізовані у повному обсязі, але тим-
часово. Тобто можлива тимчасова реалізація: 
інфраструктури, створення робочих місць, 
геотуристичного компоненту, наукової за-
цікавленості та інших критеріїв зазначених 
вищє. Концепція «тимчасової інфраструкту-
ри» має на увазі створення щорічного Всеу-
країнського геофестивалю на території існу-
ючого національного парку, тривалістю у 2-3 
тиждня. Втілення такого проекту має більше 
шансів на успіх, ніж створення повноцінної 
інфраструктури для геопарку. 

У відповідності із  рекомендацією : «It 
is essential to seek advice from the Geoparks 
Secretariat at UNESCO and its independent 
Bureau during the preparatory phase of an 
application, and to submit an expression of interest 
prior to the proposal being lodged.» (Дуже важ-
ливо провести консультації з Секретаріатом 
геопарків в ЮНЕСКО і її незалежним бюро в 
ході підготовчого етапу заявки і представити 
зацікавленість до того, як пропозицію буде 
подано) - в ході подальшої роботи пропону-
ється скористатися цією можливістю, та на-
діслати листа із запропонованою концепцією 
[3]. Метою якого буде офіційна відповідь від 
ЮНЕСКО на питання: «Чи можливо задо-
вольнити критерії інфраструктури та фінан-
сування у такий спосіб».



253

РОЗДіЛ 4ОхОРОнА ГЕОСПАДщИнИ, МУЗЕї ТА ГЕОПАРКИ

Geoconservation, museums and geoparks

________________

Distribution of GGN Members 2018. Retrieved from 1. http://www.globalgeopark.org/homepageaux/tupai/6513.htm
Geologichnyj slovnyk (2017). Geopark [Geological Dictionary 2017. Geopark]. Retrieved from 2. http://www.geodictionary.
com.ua/геопарк
Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO’s assistance to join the Global Geoparks Network (GGN) 3. 
(January 2014). Retrieved from http://www.europeangeoparks.org/wp-content/uploads/2012/03/Geoparks_Guidelines_
Jan2014.pdf
Natsionalni pryrodni parky Ukrainy 2018. Retrieved from http://dikun.at.ua/index/nacionalni_prirodni_parki_ukrajini/0-204. 
Yaholnyk O.V., Manyuk V.V.5.  Legal aspects of creating geoparks in Ukraine. Dniprop. Univer. bulletin, Geology, geography., 
25(2), 136-145, 2017. doi: 10.15421/111729
Zin`ko, Ju.V., Boguc`kyj, A.B., Brusak, V.P., Gnatjuk, R.M., Shevchuk, O.M., Krompjec, M., Burachyns`kyj, Ja., 6. 2010. 
Mizhnarodnyj geopark «Kam`janyj lis Roztochchja»: koncepcija ta programa formuvannja [International geopark 
«Roztochya Stone Forest» : concept and program of formation]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, issue no. 20.16, 
33-45



254

ііі міжнародна науково-практична конференція

ііі International scientific-practical conference

Для ноТаТоК
NOTES

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................



255

ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА і ДОСвіД

geotourism. practice and experience

Для ноТаТоК
NOTES

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................



Формат 60x84/8
Ум. друк. аркушів - 20,63. Наклад 120 прим. Зам. №___

Папір офсет. Гарнітура Minion Pro

Видруковано ПП «Друк-Захід»
м. Львів, пл. Д.Галицького 6/2, тел. 297-53-96

Видавництво «Каменяр» 
79008, м. Львів, вул. Підвальна, 3,
e-mail: vyd_kamenyar@mail.lviv.ua

Свідоцтва про внесення до Державного реєстру України 
Серія ДК №462

Наукове видання

ГЕОТУРИЗМ:
ПРАКТИКА І ДОСВІД

Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції
(Львів, 26-28 квітня 2018 року )

Комп’ютерне верстання: Ігор Дикий
Макет обкладинки: Олег Яцожинський



geoattractions  for  kids
• шкільні геоекскурсії і походи
• геологічний гурток
• заняття з дітьми в школі і на природі

• геотуристичні екскурсії
• платформа для спілкування однодумців-

геотуристів

Тел. моб.: +38 (067) 67 285 35 (Альбертина)
 +38 (063) 35 218 65 (Тетяна)
E-mail:  geoattractions@gmail.com
Facebook:  geoattractions
 geoattractions for kids

геоТурисТичні екскурсії 
західною україною

Відкриваймо таємниці Землі разом!!!

Тел. моб.: +38 (067) 67 285 35 (Альбертина)
 +38 (068) 22 721 86 (Олег)
E-mail:  geoattractions@gmail.com
Facebook:  geoattractions




