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Ландшафтознавчі дослідження у Львівському університеті імені Івана Франка протягом 
останнього десятиріччя проводили головно на трьох кафедрах – фізичної географії (такі 
дослідження тут здійснюють з 1954 року), раціонального використання природних ресурсів 
і охорони природи (з 1988 року) та конструктивної географії і картографії (з 2000 року),  
а також співробітники кафедр геоморфології та палеогеографії і географії України.

Співробітниками кафедри фізичної географії традиційно проводились як фундамен-
тальні, так і прикладні ландшафтознавчі дослідження, пов’язані насамперед з ландшафтами 
західного регіону України, на підставі використання як експедиційних, так і стаціонарних 
методів.

Палеоландшафтознавчі дослідження були присвячені аналізу розвитку ландшафтів 
Укарїнського Розточчя (встановлено етапи розвитку ландшафтів, з’ясовано вплив пізньопа-
леозойських тектонічних структур на формування ландшафтної структури території) [59], 
Волинського Полісся в межах Рівненської області [25].

В галузі морфології ландшафту вивченоо структуру ландшафтів та проаналізовано 
ландшафтне різноманіття Українських Карпат [22, 31], Сколівських Бескид [52], Централь-
ного Поділля [20], Волинської Височини [18], Українського Розточчя [51, 59], Отрозької 
прохідної долини і Мізоцького кряжу [42], Волинського Полісся в межах Рівненської об-
ласті [25], НПП “Синевир” [46, НПП “Яворівський” [50], Мармароського  масиву КБЗ [33], 
природного заповідника “Горгани” [34].

У галузі динаміки ландшафту досліджено динамічні зміни ландшафтів Центрального 
Поділля [20], розгорнуто дослідження лавинних природних територіальних комплексів 
Українських Карпат [49], вивчено динаміку метеорологічних характеристик у західному 
регіоні України [57], властивості топоклімату Чорногори і  Карпатського НПП [39], про-
ведено аналіз антропогенної динаміки геоекосистем Укарїнських Карпат [22, 47].
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За останнє десятиріччя продовжувались інструментальні стаціонарні дослідження про-
цесів функціонування ландшафтних комплексів Південного Розточчя [38]  і Чорногори 
[58]. Дослідження ці проводять безперервно вже впродовж сорока років на Розтоцькому 
ландшафтно-геофізичному (науковий керівник Б.П. Муха) і впродовж чотирнадцяти років 
на Чорногірському географічному (науковий керівник А.В. Мельник) стаціонарах. Продо-
вжували розробляти питання ландшафтної інтерпретації аерокосмічної інформації та 
ландшафтної індикації [13].

Проведено цікаві дослідження в галузі гідрологічного ландшафтознавства. Зокрема, 
обґрунтовано теоретико-методичні засади ландшафтно-лімнологічного аналізу та вивче-
но природні територіальні й аквальні (озерні) комплекси Волинського Полісся в межах 
Рівненської області й взаємозв’язки між ними [25], проаналізовано причини і наслідки 
катастрофічного паводка у верхів’ї р. Прут у 2008 році [36].

В галузі прикладного ландшафтознавства розробляли наукові теоретико-методоло-
гічні засади нових прикладних напрямків ландшафтознавства, як от: ландшафтне краєз-
навство [32, 42] і туристичне ландшафтознавство [27, 29, 42], та проводили відповідні 
регіональні дослідження.

Продовжували розробляти питання ландшафтного моніторингу [53], екологічного [3, 
30] та  рекреаційного ландшафтознавства [26, 28, 46]. Зокрема, обґрунтовано теоретичні 
засади оцінення ландшафтно-рекреаційного потенціалу природоохоронних територій,  роз-
роблено загальну концепцію його вивчення та оцінено естетичну привабливість, рекреаційне 
навантаження, рекреаційну стійкість та ємність природних територіальних комплексів НПП 
“Синевир” [46], а також  оцінено рекреаційний потенціал високогірних ландшафтів Україн-
ських Карпат [26]. Традиційно проводили ландшафтно-созологічні дослідження в Розточчі 
і  Карпатах [33, 34, 35, 46, 50, 52], аналізували стан верхньої межі лісу [26].

Розвитку досліджень ландшафтознавчого спрямування на кафедрі конструктивної 
географії і картографії протягом останніх десяти років характерні багатогранність та 
цілеспрямованість. Теоретико-методологічні праці кафедри головно були спрямовані на 
узагальнення значного ландшафтознавчого емпіричного матеріалу не тільки працівників 
кафедри, а й інших вітчизняних та закордонних науковців. Перважно вони стосуються функ-
ціональної, структурної, екологічної, системної, синергетичної  організації ландшафтних 
систем, та їхнього прикладного використання  [43–45, 14]. 

Ландшафтознавчо-методичного спрямування праці кафедри характеризуються як 
охопленням широкого спектра досліджень (від експедиційних до стаціонарних) [43], так 
і конкретних сучасних досліджень, наприклад, моніторингового характеру чи проблем 
використання ГІС-технологій [37]. У них не тільки систематизовані методичні прийоми 
вивчення ландшафтних ситуацій, а й описані нові напрямки досліджень, метою яких стало 
виявлення функціонально-організаційних залежностей у ландшафтній сфері.

Широкий спектр ландшафтознавчих досліджень кафедри прикладного характеру. 
Насамперед це праці спрямовані на всебічне розкриття ландшафтознавчих залежностей, 
ефектів, трансформацій тощо в районах з наявністю гірничо-промислових систем [14-16]. 
Для конкретних регіонів проаналізовано стан антропогенно-модифікованих та антропоген-
них ландшафтів, показані шляхи їхньої просторово-часової оптимізації. 

Відносно новим напрямком прикладних ландшафтознавчих досліджень кафедри є 
створення ГІС комплексної пам’ятки природи “Стільська”, де на ландшафтній основі оці-
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нено стан її природно-історичного середовища, проаналізовано інтенсивність прояву та 
потенціал розвитку небезпечних природних та антропогенно спровокованих процесів, 
оцінено ризик руйнування історичних об’єктів, обґрунтовано систему заходів, спрямованих 
на збереження цієї пам’ятки.

Проводили ландшафтно-созологічні дослідження спрямовані на розроблення за-
лежностей організації та формування природоохоронних територій в Українських Карпатах 
[7, 8, 21]. Здійснювали також ландшафтно-екологічні та ландшафтознавчо-медичні до-
слідження в межах великих міст, ландшафтно-ситуаційні дослідження басейнів малих рік 
[1], ландшафтні дослідження регіональних проблем природокористування.

Ландшафтознавчі дослідження виконані на кафедрі раціонального використання 
природних ресурсів і охорони природи за останнє десятиліття стосуються різної темати-
ки, яка загалом спрямована на розв’язання ресурсних, геоекологічних і природоохоронних 
(геосозологічних) проблем як західного регіону, так і України загалом.

Теоретичним підґрунтям вирішенням цих проблем може стати розроблена на кафедрі 
система метризації природних компонентів та їхніх просторових поєднань – ландшаф-
тних систем різних масштабних та ієрархічних рівнів [19, 23] та обґрунтувані теоретичні 
концепти становлення новітньої української географії, виявлені  особливості зародження 
конструктивного напряму в географії, зокрема, конструкту географічної єдності, цілісності, 
культурного ландшафту, національної географічної термінології [56].

Дослідження в сфері раціонального використання природних ресурсів були спрямо-
вані на вивчення перезволожених ландшафтних систем Волинської та Львівської областей 
[4, 17], на оптимізацію використання й охорони лісових ресурсів ландшафтів Сколівських 
Бескид [48]. Вивчено біотичні ресурси ландшафтних комплексів басейну річки Верещиці 
[12], досліджували рекреаційні ресурси Українськиї Карпат [26, 28].

Активно проводили дослідження геоекологічного спрямування: проаналізувано со-
ціально-екологічні проблеми урбосистеми Львова у ХХ столітті, досліджено протиріччя, 
що виникали в процесі освоєння природних ландшафтів на території міста [40]; вивчено 
еколого-географічні проблеми урбосистем Волинської області [9]; особливості геохімічного 
забруднення приавтомагістральних смуг Волині [10]; досліджено кислотні опади, їхній 
хімізм та металізацію в природних компонентах міста [11]; вивчено вплив транспортного 
коридору автомагістралі Львів-Краковець на екостан придорожних ландшафтів [55]; дослі-
джено  екостан нафтодобувних районів західного Передкарпаття та обґрунтувано систему 
природоохоронних заходів для території Бориславського нафтового родовища [24].

Геосозологічні дослідження ландшафтних комплексів були спрямовані на еколого-
географічне обґрунтування рекреаційного природокористування на території Шацького 
НПП [2], розроблення конструктивно-географічних засад оптимізації функціонування 
регіональних ландшафтних парків західного Волино-Поділля [54], вивчення рослинного 
покриву НПП “Гуцульщина [41]. 

На кафедрі геоморфології та палеогеографії в останнє десятиліття активно проводили 
ландшафтно-созологічні дослідження з вивчення ландшафтної структури Ужанського 
НПП [7], Карпатського біосферного заповідника [5], природного заповідника “Медобори” 
[6], НПП “Яворівський” [50] і “Гуцульщина” [8] та ландшафтознавчого обґрунтування 
розбудови екологічної мережі в Укарїнських Карпатах [5], а на  кафедрі географії України 
вивчали верхню межу лісу [26].
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LANDSCAPE STUDIES AT THE IVAN FRANKO NATIONAL 
UNIVERSITY OF LVIV AT THE BEGINNING  

OF THE 21ST CENTURY (2004–2014)

Anatolyj Melnyk, Valeryj Petlin, Semen Kukurudza

Ivan Franko National University of Lviv
Doroshenka str. 41, 79000 Lviv Ukraine

During the last decade, basic research on landscapes at the Franko University was con-
centrated on the development history, structure, dynamics, and functioning of natural terrain 
and aquatic complexes of Western Ukraine. Several scientific trends have developed in applied 
landscape science – namely, landscape monitoring, environmental landscape science, recreational 
landscape science, regional landscape science, tourist landscape science, studies on natural re-
sources, geoecology, and geosozology.

Key words: landscape, natural terrain complex, landscape diversity, landscape studies, ap-
plied landscape science.

ЛАНДШАФТОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ЛЬВОВСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКА  

В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА (2004–2014)

Анатолий Мельник, Валерий Петлин, Семен Кукурудза 

Львовский национальный университет имени Ивана Франка
ул. Дорошенка, 41, м. Львов 79000 Украина

Ландшафтоведческие исследования во Львовском национальном университете имени 
Ивана Франка в течении последнего десятилетия были направлены на изучение истории раз-
вития, структуры, динамики и функционирования природных территориальных и аквальных 
комплексов западного региона Украины, а также решение актуальных прикладных проблем.

Ключевые слова: ландшафт, природный территориальный комплекс, ландшафтовед-
ческие исследования, прикладное ландшафтоведение.


	Page24
	Page25
	Page26
	Page27
	Page28
	Page29
	Page30
	Page31



