
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 

Карпатський національний природний парк 

    

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

 ХІІІ –  ТОЇ  ПОЛЬОВОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ – СЕМІНАРУ 

ГІРСЬКОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА 

 

 

 
               

22 – 27 липня 2019 р.  

 

Чорногірський географічний стаціонар  
смт. Ворохта, Івано-Франківська обл. 

 

 

 

Дослідження 

літніх станів 

ландшафтів 



РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ 

22 липня 2019 року 

Екскурсія за маршрутом м. Львів – смт. Ворохта – ЧГС. 

23 липня 2019 року 

10 год. 00 хв. – 13 год. 30 хв. Відкриття школи-семінару, ранкове 

наукове засідання. 

Структура, динаміка і туристичне використання гірських 

ландшафтів  

(Керівник: проф. Мельник А.В., доц. Шубер П.М.) 

1. Василь Гуцуляк, Йосип Гілецький, Надія Тимофійчук. 

Питання фізико-географічного районування Українських 

Карпат для цілей пізнавального туризму (Прикарпатський 

національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ). 

2. Анатолій Мельник, Олеся Буряник, Зоряна Гостюк. 

Фізико-географічного районування Зовнішніх Карпат 

(Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний 

природний парк «Гуцульщина» м. Косів).  

3. Павло Шубер. Тенденції змін клімату у середньогір’ї 

Чорногори (Львівський національний університет ім. І. Франка). 

4. Микола Карабінюк. Негативні фізико-географічні процеси 

у природних територіальних комплексах субальпійського і 

альпійського високогір’я Чорногори (Львівський національний 

університет ім. І. Франка). 

 

11год. 30 хв. – 12 год. 00 хв – Перерва 

 

5. Ігор Гнатяк. Дослідження морфодинаміки рекреаційних 

територій (Львівський національний університет ім. І. Франка). 

6. Зоряна Гостюк. Ландшафтно-туристична стежка: с. Яворів 

– «Ведмежі ворота» (хребет Сокільський, Покутські Карпати) 

(Національний природний парк «Гуцульщина», м. Косів). 

7. Юрій Кречуняк. Особливості геологічної будови басейну 

річки Чорний Черемош та її рекреаційне значення 

(Верховинський Регіональний історико-краєзнавчий музей 

«Гуцульщина» (с. Верховина). 

8. Богдан Іванович. Особливості ландшафтів гір світу (Анди, 

Гімалаї, Аннамські та Скандинавські гори) (Львівський 

національний університет ім. І. Франка). 

13 год. 30 хв. – 15 год. 00 хв.  Обідня перерва. 

15 год. 00 хв. – 17 год. 00 хв. Польові навчання, дискусії в 

ландшафтних комплексах околиць Чорногірського географічного 

стаціонару 

19 год. 00 хв. – 20 год. 00 хв. Вечеря.  

20 год. 00 хв. – 21 год. 00 хв. Культурна програма.  

 

 

24 – 26 липня 2019 року 

Польова навчальна екскурсія 

(Керівники: інж. Карабінюк М.М., асп. Іванович Б.В.)  

Трьохденний маршрут з ночівлею в наметах: ЧГС – оз. Несамовите 

– оз. Бребенескул – г. Піп-Іван Чорногірський – ЧГС 

 

 



27 липня 2019 року 

(Керівники: проф. Мельник А.В., зав. лаб. Гнатяк І. С.) 

10 год. 00 хв. – 13 год. 00 хв. - Заключне засідання. Підведення 

підсумків роботи школи-семінару. 

13 год. 00 хв. – 14 год. 00 хв. - Обідня перерва.  

14 год. 00 хв. – 17 год. 00 хв. - Навчальна екскурсія в околицях 

стаціонару. 

19 год. 00 хв. – 20 год. 00 хв. – Вечеря.  

20 год. 00 хв. – 22 год. 00  хв. - Карпатська ватра.  

22 год. 30 хв. – Від’їзд автобусом до Ворохти і далі поїздом Рахів - 

Львів до м. Львова. (Прибуття до Львова 28 липня 2019 р. о  09 год. 

15 хв. на Головний залізничний вокзал).  

Польові школи-семінари гірського ландшафтознавства 

на Чорногірському географічному стаціонарі 

 
Учасниками польових зимових та літніх шкіл-семінарів, які 

регулярно проводяться з 2010 року були студенти, магістри, аспіранти, 

здобувачі, викладачі, доценти і професори Львівського національного 

університету ім. Івана Франка, Мелітопольського державного 

педагогічного уніерситету ім. Б. Хмельницького, Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича, Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна, Таврійського 

національного університету ім. В.І. Вернадського, Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 

Інституту географії НАН України (м. Київ), Інституту екології Карпат 

НАН України (м. Львів), а також науковці з Карпатського 

національного природного парку (м. Яремче), Національного 

природного парку «Гуцульщина» (м. Косів), Карадазького природного 

заповідника НАН України та Верховинського регіонального історико-

краєзнавчого музею «Гуцульщина». 

 

Для нотаток 
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_____________________________________________________________ 



Школа-семінар проводиться з метою реалізації системи заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо впровадження Європейської 

ландшафтної конвенції, втілення завдань Протоколу про збереження і 

стале використання біологічного і ландшафтного різноманіття до 

Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, 

обговорення Закону України «Про ландшафти». 

Під час роботи школи-семінару будуть обговорюватись питання 

структури, динаміки і станів ландшафтних комплексів, моніторингу і 

охорони ландшафтних комплексів, туристично-рекреаційного 

навантаження на ландшафтні комплекси.  

Метою польових навчань і дискусій є оволодіння учасниками 

школи-семінару методикою польового картографування гірських 

ландшафтів, ознайомлення з методикою комплексних стаціонарних 

досліджень та здобуття навиків ландшафтних експедиційних 

досліджень в горах. 

Оргкомітет школи-семінару 

 

Анатолій Мельник – голова оргкомітету, д.г.н., професор, завідувач 

кафедри фізичної географії ЛНУ ім. Івана Франка 

Василь Гуцуляк – д.г.н., професор, завідувач кафедри географії 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника 

Олександ Киселюк  – к.б.н., заступник директора Карпатського 

національного природного парку з наукової роботи 

Ігор Гнатяк – завідувач лабораторії ландшафтного моніторингу 

Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка 

Богдан Іванович – аспірант кафедри фізичної географії ЛНУ ім. Івана 

Франка 

Микола Карабінюк – секретар оргкомітету, інж. лабораторії 

ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару 

ЛНУ ім. Івана Франка 

 

 

 

Наукові дослідження на ЧГС 

 


