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ВСТУП
Конструктивна географія – це напрям комплексних наукових
досліджень, який покликаний забезпечити синтез знань, отриманих
окремими галузевими природничо-географічними та суспільногеографічними науками з метою ефективного вирішення завдань
територіального планування, раціонального природокористування та
управління, гармонізації відносин у системі «людина-природа».
Вперше термін «конструктивна географія» використано у науковій
монографії доктора географічних наук Д.І. Богорада (1965), яка була
присвячена проблемам районного планування.
Ініціатива виокремлення конструктивної географії як особливого
напряму комплексних географічних досліджень належить академіку
І.П.Герасимову (1966, 1976, 1986), який з 1951 р. по 1986 р. очолював
Інститут географії Академії наук СРСР. У рамках цього Інституту
досліджено теоретико-методичні аспекти антропогенного перетворення
природного середовища, способи контролю за його станом, питання
демографії,
урбанізації
та
рекреаційної
географії,
проблеми
раціонального використання природних ресурсів. Результати зазначених
досліджень опубліковано в колективних монографіях цієї установи під
загальною назвою «Проблеми конструктивної географії». У кінці 80-х
років XX ст. основи конструктивної географії навіть планували викладати
у середній школі. Для цього розроблено відповідну програму та
навчальний посібник за редакцією І.П. Герасимова та B.C.
Преображенского (1986). У підручнику розглянуто три головні блоки
питань: проблеми взаємодії суспільства і природи; проблеми
територіальної організації виробництва і населення; способи і методи
конструктивно-географічних робіт.
З огляду на широкий спектр проблематики конструктивногеографічних досліджень у сучасній географії їх часто вирішують у
рамках таких наукових галузей, як геоекологія, екологічна географія,
прикладна географія (прикладна фізична географія), інженерна
географія, охорона природи та раціональне використання природних
ресурсів (раціональне природокористування), територіальне планування
і проектування (районне планування), созологія ландшафтів.
В Україні навчальну дисципліну «Конструктивна географія»
викладають у багатьох вищих навчальних закладах для студентівгеографів ІІІ – V курсів. Наукові географічні дослідження, що мають
комплексний характер і прикладний зміст, розглядає вища атестаційна
комісія за спеціальністю 11.00.11 – «Конструктивна географія і
раціональне використання природних ресурсів».
Найбільш вагомі теоретико-методичні та прикладні аспекти
сучасних конструктивно-географічних досліджень, виконаних в Україні,
наведено у працях таких вітчизняних авторів, як П.Г. Щищенко, О.П.
Гавриленко, І.К. Нестерчук, О.М. Маринич, В.А. Барановський, Ю.
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Дмитрук, Г.І. Денисик, К.А. Позаченюк, Л.П. Царик, Г.І. Швебс,
А.Г.Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко, В.А.Боков, І.Г.Черваньов, І.П.
Ковальчук, В.М. Петлін. Сьогодні в Україні формуються та розвиваються
окремі напрями конструктивної географії: геоекологічна експертиза
(Позаченюк К.А, 2008), геопланування (Топчієв О.В., Шашеро А.М.,
Мальчикова Д.С., 2010), конструктивна геоекологія (Рудько Г.І.,
Адаменко О.М.).
Теоретичним засадам та проблемам розвитку конструктивної
географії як сучасного наукового напряму присвячені наукові праці
(2005, 2006) та навчальний посібник (2010) В.М. Петліна. Автор
наголошує на важливості застосування в конструктивній географії
власне конструктивних методів досліджень, в разі використання яких
потрібно попередньо створити ідеальні моделі (конструкти) реально
існуючих або проектованих природно-антропогенних систем.
За визначенням В.М. Петліна (2006), конструктивна географія –
це науковий напрям, що вивчає конструктивні основи планування
природно-господарських
територіальних
систем
на
основі
закономірностей
просторово-часової
організації
природних
територіальних єдностей у спонтанному та антропогенномодифікованому режимах функціонування.
На
сьогоднішньому
етапі
розвитку
географічної
науки
конструктивна географія повинна і надалі виступати містком між
теоретичною (вузівською) географією та господарством. Фахівці, що
вміють комплексно аналізувати географічний простір, володіють
методами оцінки природно-ресурсного потенціалу, способами організації
систем моніторингу, науково-методичними засадами експертизи та
прогнозування
проектів
природокористування,
закономірностями
оптимізації функціонування природно-технічних геосистем, можуть
працювати у державних органах виконавчої влади, проектувальних
інститутах та наукових лабораторіях, управліннях та відділах водного
господарства, землевпорядних та лісовпорядних організаціях, відділах з
благоустрою та охорони навколишнього середовища, екологічних
інспекціях, департаментах та управліннях з природокористування тощо.
Методичні вказівки до практично-семінарських занять з курсу
«Конструктивна географія» призначені для студентів ІІІ курсу
географічного
факультету
(спеціальність
«Географія»).
Курс
розрахований на 32 аудиторні години, з яких 16 – практично-семінарські
заняття. У процесі підготовки до практично-семінарських занять студенти
мають оволодіти комплексом знань про головні напрями конструктивногеографічних досліджень, їхні особливості та можливості практичного
застосування у різних сферах та галузях господарства України.
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ТЕМА 1
КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК,
ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ЇЇ ВИВЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета заняття: ознайомлення з об’єктом, предметом, історією
становлення конструктивної географії; головними завданнями та
напрямами конструктивно-географічних досліджень.
U

U

Конструктивна географія – це науковий напрям комплексних
географічних досліджень, який вивчає методи планування та способи
проектування інтегральних геосистем на підставі дослідження
закономірностей їхньої просторово-часової організації у спонтанному та
антропогенно-модифікованому режимах.
Відповідно до наведеного визначення об’єктом вивчення
конструктивної географії є інтегральні геосистеми; предметом –
обґрунтування схем, моделей, алгоритмів планування та проектування
таких геосистем.
Під інтегральними геосистемами в сучасній географії розуміють
передусім
природно-господарські
територіальні
системи
та
геотехсистеми.
Природно-господарські територіальні системи (ПГТС) – це
складні просторово-часові утворення, що охоплюють такі підсистеми, як
природа, населення, господарство (Топчієв, 1996). Залежно від
специфіки дослідження у ролі ПГТС можуть виступати як
адміністративні територіальні утворення, так і ландшафтні або воднобасейнові системи, а також - території, де пріоритетним є певний вид
господарства (наприклад, сільськогосподарські (Швебс, 1987)). Із
концепцією ПГТС тісно пов’язаний один із ключових напрямів
конструктивно-географічних досліджень – територіальне планування.
Природно-господарські територіальні системи, зазвичай, представлені
певним комплексом геотехсистем.
Геотехсистеми (ГТС) – це складні просторово-часові утворення,
які охоплюють природні та штучно створені елементи (інженерні
споруди), об’єднані людиною в інтересах виконання певних
господарських функцій. Обов’язковою складовою ГТС є блок управління,
основу якого становить людський фактор (рис.1.1). Концепція
геотехнічних систем розроблена в 70-80 роках XX в. в Інституті географії
АН СРСР (І.П. Герасімов, Л.Ф. Куніцин, В.С. Преображенский, А.Ю.
Ретеюм, К.Н. Дьяконов та ін.). Її становлення пов’язано головно з
вивченням впливу гідротехнічних систем (водосховищ ГЕС) та
меліоративних систем на ландшафти навколишніх територій. У
подальшому сфера застосування цього терміна суттєво розширилася.
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На рис.1.1 подано принципову схему ГТС. У її складі виділяють
блоки (підсистеми) контролю, регулювання та управління. Під контролем
розуміють розроблену для цієї ГТС систему моніторингу (геоекологічного
моніторингу, зокрема). Регулювання відбувається різноманітними
технічними засобами або управлінськими рішеннями. Управління
геотехсистемою можуть виконувати диспетчери, агрономи, інженери,
менеджери державних установ або приватних структур. Цілісність
геотехсистеми
досягається
речовинними,
енергетичними
та
інформаційними потоками.
Геотехсистеми є відкритими системами, які обмінюються з
довкіллям речовиною та енергією. Тому вони утворюють сферу впливу,
що складається із зон, підзон і смуг, у межах яких природні процеси
певною мірою детерміновані функціонуванням ГТС. Управління
геотехсистемою передбачає врахування стану всіх підсистем, зокрема і
природної, у сфері впливу ГТС, що необхідно для реалізації на практиці
принципу оптимізації.

Рис. 1. 1. Принципова схема геотехнічної системи
(Дьяконов, Дончева, 2002):
I – геотехнічна система, II – сфера її впливу;
1 – блок регулювання; 2 – інженерно-технічні споруди; 3 – штучно створена
природна підсистема; 4 – засоби контролю; 5 – блок управління.
Потоки: а – потік речовини та енергії, що входить до системи; б – потік
речовини та енергії, що підлягає управлінню; в – потік речовини та енергії, що
виходить із системи (трансформований); г – інформаційні зв’язки (потоки).

Відповідно до господарської функції, а також за характером та
глибиною трансформації природної складової ГТС розрізняють вісім
головних типів геотехнічних систем, які наведені у таблиці 1.1. Серед
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них вирізняють геотехсистеми міського та рекреаційного призначення,
оскільки їхнє функціонування значною мірою пов’язано із соціальним
чинником, що дає підстави називати їх соціально-природно-технічними
системами (Гавриленко, 2003).
Від типу ГТС та специфіки дослідження залежить, якими будуть
межі
геотехсистеми:
природними
(межі
фізико-географічних,
геоморфологічних та ландшафтних одиниць, річкових басейнів,
рослинних угруповань тощо); адміністративними (межі країни, області,
району тощо); господарськими (межі категорій земель тощо).
У таблиці 1.2 зазначено зміст основних етапів, типи та види
завдань під час конструктивно-географічного дослідження інтегральних
геосистем, а також наведено приклади відповідних до цих завдань
очікуваних
результатів.
Комплексне
конструктивно-географічне
дослідження передбачає виконання завдань у рамках двох головних
етапів: передпроектного та проектного. Під час передпроектного етапу
вирішують завдання теоретичного та методичного характеру, виконують
передпланові дослідження конкретних географічних об’єктів. Проектний
етап охоплює виконання власне планувальних та проектних робіт,
апробацію (експертизу), оперативне управління (з обов’язковим
попереднім моніторингом проекту) та оптимізацію (вдосконалення
проектів).
Запитання до семінарського заняття № 1:
U

1. Історія становлення та основні проблеми розвитку сучасного етапу
конструктивної географії.
2. Моделювання та прогнозування у конструктивній географії.
3. Експертиза в конструктивній географії. Функціональні види
географічних експертиз.
4. Моніторинг у конструктивній географії. Система Державного
моніторингу довкілля України.
Завдання до практичної роботи № 1:
U

Завдання 1. До кожного з наведених у таблиці 1.3 галузевих
напрямів конструктивно-географічних досліджень підібрати відповідні
публікації, використовуючи Інтернет-джерела, реферативні журнали,
каталоги авторефератів дисертацій захищених за спеціальністю –
конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
(приклади оформлення публікацій наведені у відповідному рядку
табл.1.3).
Завдання 2. До одного
напряму конструктивно-географічних
досліджень (за варіантом) підібрати 5 публікацій і подати до них
короткий зміст (анотацію).
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Таблиця 1.1
Типи геотехсистем (ГТС) та приклади їхнього конструктивногеографічного дослідження
№
п/п
1

Типи геотехсистем
( за Преображенським В.С.
(1985) з доповненнями)
Промислово-техногенні

Приклади конструктивно-географічних
досліджень ГТС
•
•
•

2

Транспортні системи

•
•
•

3

Селитебні системи

•
•

4

Сільськогосподарські (агро
ландшафтні)

•
•

5

Водні

•
•
•
•

6

Лісогосподарські

•
•

7

Рекреаційні

•

8

Заповідні (природоохоронні)

•
•
•

обґрунтування методів виділення та
проектування санітарно-захисних зон
підприємств;
обгрунтування оцінки впливу підприємств
на навколишнє середовище (овнс);
проектування моделей та схем
територіально-виробничих комплексів.
проектування схем транспортної мережі;
проектування мереж трубопроводів
(продуктопроводів);
обґрунтування оцінок впливу транспортних
геотехсистем на довкілля.
проектування моделей та схем
територіального розселення населення;
проектування генеральних планів
населених пунктів.
проектування моделей та схем контурномеліоративної системи землеробства;
проектування схем розселення сільського
населення;
проектування схем протиерозійних заходів.
проектування водно-меліоративних систем
(систем зрошувальних або осушувальних
каналів);
проектування систем водопостачання та
водовідведення;
проектування протипаводкових систем,
протизсувних, протиерозійних, проти
селевих споруд;
планування схем водоохоронних зон.
обґрунтування ландшафтного планування
лісового господарства.
проектування рекреаційних комплексів,
туристичних стежок, схем рекреаційнотуристичного облаштування території.
проектування функціонального зонування
заповідних територій;
обґрунтування проектних планів розвитку
заповідних територій;
проектування схем екомереж.
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9

Оперативне управління
і вдосконалення
проектів

Експертиза (апробація)

Процес планування і
проектування

Перед планові
дослідження
інтегральних геосистем

Методичні

Теоретичні

Типи завдань

Види к.г. досліджень
Очікувані результати досліджень
ПЕРЕДПЛАНОВІ І ПЕРЕДПРОЕКТНІ
• Виявлення об’єктивних закономірностей територіальної
• Формулювання закономірностей і принципів, гіпотез і концепцій;
організації суспільства, природи та господарства;
• Принципові картографічні, математичні та інші моделі організації та
• Розробка ідей і концепцій для планування ПГТС і ГТС;
вдосконалення ПГТС та ГТС;
• Обґрунтування пропозицій щодо управління ПГТС і ГТС.
• Наукові засади регіональної політики;
• Пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
Розробка методів:
• Методичні рекомендації щодо алгоритму проведення
• інвентаризації та оцінки ресурсів, умов і наслідків
конструктивно-географічного дослідження;
господарської діяльності, географічного прогнозування,
• Норми і правила щодо проектування ПГТС та ГТС.
конструктивного районування, геосистемного моніторингу,
геоекологічної експертизи.
Комплексна характеристика території:
• Кадастрова інформація та атласи, геоінформаційні бази даних та
• пошук, інвентаризація та оцінка ресурсів (аналіз природнооціночні картосхеми природно-ресурсного, соціально-економічного
потенціалу та потенціалу стійкості природного середовища до
ресурсного та інших потенціалів);
антропогенного впливу;
• обґрунтування
комплексних
природного
(фізикогеографічного),
соціально-економічного,
геоекологічного • Картосхеми природного та соціально-економічного районування
регіону, геоекологічного районування;
районувань;
• Прогнозні характеристики функціонування ПГТС або ГТС.
• географічне прогнозування функціонування ПГТС або ГТС.
ПЛАНОВІ І
ПРОЕКТНІ
• Обгрунтування пропозицій щодо посилення позитивних та • Стратегії розвитку регіонів, адміністративних утворень, населених
послаблення негативних наслідків господарської діяльності;
пунктів;
• Обгрунтування схем розміщення виробництв, розселення • Схеми перспективного розміщення виробництва, розселення
населення, екомереж, оптимальної територіальної організації
населення, екомереж, генеральних схем планування територій;
суспільства;
• Доповіді
щодо
техніко-економічних
та
техніко-екологічних
обґрунтувань проектів, оцінки впливу ГТС на навколишнє
• Техніко-економічне
обгрунтування
проектів
створення
середовище.
конкретних геотехсистем.
• Географічна експертиза планових документів, проектів, схем • Матеріали експертизи, експертні висновки.
та їх техніко-економічних обґрунтувань
• Пропозиції щодо обґрунтування регіональних систем та схем
• Обгрунтування системи моніторингу за реалізацією планів та
моніторингу;
проектів, за станом геотехсистем;
• Звіти моніторингових досліджень ;
• Виявлення відхилень фактичного стану показників від
запланованого;
• Рекомендації щодо оптимального режиму функціонування ПГТС та
• Обгрунтування заходів з оптимізації (вдосконалення) проекту,
ГТС, вдосконалення управління, формулювання нових завдань.
розробка завдань на нове проектування.

Таблиця 1.2
Головні завдання та очікувані результати у разі застосування конструктивно-географічних досліджень інтегральних
геосистем (складено за І.П.Герасимовим та інш. (1986) з доповненнями)

Таблиця 1.3
Галузеві напрями та приклади (наукові публікації)
конструктивно-географічних досліджень
№

Напрями конструктивно-географічних
досліджень

Наукові публікації

(складено з використанням
паспорта
спеціальності 11.00.11. - конструктивна
географія
і раціональне використання
природних ресурсів)

(приклади оформлення)

1.

Розроблення теоретичних засад
раціонального природокористування,
методів аналізу антропогенного впливу на
природні комплекси та його наслідків

Кіптач Ф. Депресивні регіони України:
екологічна компонента / Ф.Кіптач
Монографія.- Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка,
2008.

2.

Географічний моніторинг, проблеми
інвентаризації і кадастру природних
ресурсів, вивчення природно-ресурсного
потенціалу геосистем
Геоінформаційні системи, їхнє
застосування під час вивчення природногосподарських територіальних систем

Іванов Є. Геокадастрові дослідження
гірничопромислових територій :
монографія / Євген Іванов. Львів : ВЦ
ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 372 с.

3.

4.

Оптимізація геоморфологічних процесів та
управління ними в умовах техногенного
навантаження, проблеми антропогенного
рельєфу

5.

Заповідні території в системі
раціонального природокористування

6.

Раціональне землекористування,
меліоративна географія, територіальна
організація ерозійно небезпечних земель,

7.

Проблеми рекультивації земель,
порушених промисловістю та сільським
господарством

8.

Обґрунтування схем районного
планування сільських і міських територій

9.

Вивчення закономірностей просторової
організації та функціонування природногосподарських територіальних систем
10

Андрейчук Ю. М. Моделювання
антропогенного навантаження на
басейни малих річок верхньої частини
сточища Дністра засобами ГІС / О. І.
Швець, Ю. М. Андрейчук // Фізична
географія та геоморфологія. – 2012. –
Вип. 2 (66). – С. 380–389.
Светличный А.А.Количественная
оценка характеристик склонового
эрозионного процесса и вопросы
оптимизации использования
эрозионноопасных земель :
диссертация… д-ра геогр. наук:
11.00.11 / Одесский гос. ун-т им.
И.И.Мечникова. - О., 1995.
Царик Л.П. Географічні засади
формування і розвитку
природоохоронних систем Поділля:
концептуальні підходи, практична
реалізація / Л.П.Царик – Тернопіль:
Підручники і посібники, 2009. – 320 с.
Назаренко І.І. Землеробство та
меліорація: підручник. / Назаренко І.І.,
Смага І.С., Польчина С.М., Берліна В.Р. Чернівці: Книги ХХІ, 2006. – С. 350-542.
Панас Р. М. Рекультивація земель :
навч. посібник / Р. М. Панас ; [вид. 2-ге,
стереот]. – Львів : Новий-Світ-2000,
2007. – 224с. – (Сер. "Вища освіта в
Україні").
Генеральна схема планування
території України. –К.: «Дніпромісто»,
2000.
Гавриленко О.П. Геоекологічне
обгрунтування проектів
природокористування/ О. Гавриленко. –
К.: Ніка-Центр, 2007. – 432 с.

Рекомендована література:
U

Основна
1.
Богорад Д.И. Конструктивная география района. Основы районной планировки / Д.И.
Богорад. – М.:Мысль,1965. – 407 с.
2.
Герасимов И.П. Советская конструктивная география. Задачи, подходы,
результаты. - М., 1976. – 208 с.
3.
Герасимов И.П. Конструктивная география: цели, методы, результаты // Изв. ВГО. –
1966. – Т.98. – Вып.5. – С. 389-403.
4.
Каталог
авторефератів
дисертаційних
досліджень
захищених
за
спеціальністю - конструктивна географія і раціональне використання природних
ресурсів. – Ресурс доступу: http://disser.com.ua/list/code 11.00.11.html
5.
Конструктивно-географические основы рационального природопользования в
Украинской ССР. Теоретические й методические исследования / Отв. Ред.. Маринич А.М.,
Горленко Й.А., Руденко Л.Г.. – К. : Наук.думка, 1990. – 200с
6.
Основы конструктивной географи; под ред. И.П. Герасимова, В.С.
Преображенского. – М.: Просвещение, 1986. – 287 с.
7.
Петлін В.М. Конструктивна географія / В.Петлін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ
ім..Івана Франка, 2010. – 544 с.
8.
Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / В.Петлін. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ ім..Івана Франка, 2006. – 357 с.
U

HU

U

Додаткова
1.
Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.Барановський –
К.:Фітосоціоцентр, 2001. - 252 с.
2.
Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности: уч. Пособие / А.Быков. –
М.: Изд-во Госкомэкологии России, 1998.
3.
Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування:
навчальний посібник /О.Гавриленко. – К.:Ніка-Центр, 2003. – 332 с.
4.
Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических систем /
Под ред. Т.Д. Александровой, В.С. Преображенского, П.Г. Шищенко. – М.: Ин-т Геогр. АН
СССР, 1985. – 235 с.
5.
Дьяконов, К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов / К.
Н. Дьяконов, А. В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2002.-384 с.
6.
Екологічний моніторинг регіону / І. Ковальчук, С. Кукурудза, А. Мельник [та ін.]. –
Львів: ГО „Опілля”, 2009. – 608 с.
7.
Звонкова Т.В. Геграфическое прогнозирование / Т. Звонкова. – М.: Высшая школа,
1987.
8.
Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування:навч-метод. посібник / К.
Кілінська. – Чернівці: „Рута”, 2003.
9.
Козаченко Т.І. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / Т.І. Козаченко
Г.О.Пархоменко, А.М. Молочко. – Вінниця: Атлас, 1999. – 328с.
10.
Кукурудза С. Моніторинг природних комплексів / С.Кукурудза. – Львів: ЛДУ, 1995. –
144с.
11.
Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток:
монографія / І. К. Нестерчук ; за ред. проф. П. Г. Шищенка. – Житомир: ЖДТУ, 2011. 312 с.
12.
Позаченюк Е.А. Введение в геоэкологическую экспертизу. Междисциплинарный
подход, функциональные типы, объектные ориентации/ Е.А.Позаченюк. – Симферополь:
Таврия, 1999. - 413 с.
13.
Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України/ В.П. Руденко. – К:
ВД КМА –Чернівці: Зелена Буковина, 1999.
14.
Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г.І.
Рудько, О.М. Адаменко. – Чернівці: вид-во ТОВ «Маклаут», 2008. – 320 с.
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15.
Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики/
О.Г.Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005.
16.
Топчієв О.Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (Український аспект) /
О.Топчієв, В.Нудельман, Л.Руденко // Український географічний журнал - 2012, No 2. С.
17.
Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем и вопросы
рационального природоиспользования / Г.И.Швебс.// География и природные ресурсы. –
1987. - No 4. С.30-38.
18.
Шищенко П.Г. Прикладная физическая география/ П.Г.Шищенко. – К.: Вища школа,
1988. – 192 с.

ТЕМА 2
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ
ГЕОПЛАНУВАННЯ
Мета
заняття:
ознайомлення
з
основними
положеннями
геопланування, структурою геопланувальних робіт в Україні, змістом
Генеральної схеми планування території України, схемами та проектами
територіального планування адміністративних областей та районів,
Генеральними планами міст.
U

U

Геопланування – інтегрований науковий напрям конструктивної географії,
що охоплює різновиди планувальних робіт у межах певних природногосподарських територіальних систем, які вирізняються за масштабом та
змістом. Особливість цих розробок полягає в поєднанні географічних підходів з
окремими містобудівельними концепціями та відповідними нормативами.
Основні положення напряму обґрунтовані науковцями кафедри соціальноекономічної географії Одеського національного університету ім. Мечникова
(Топчієв О.Г. та інш., 2005, 2010, 2011).
У структурі геопланування виділяють: територіальне планування, районне
планування
(розпланування),
ландшафтне
планування,
регіональне
планування, планування територій країн та регіонів, розроблення генеральних
планів міст.
Загальну структуру рівнів територіального планування в Україні подано в
таблиці 2.1. Залежно від масштабу та змісту робіт виділяють макро-, мезо- та
мікрорівень планування та проектування.
Ці різномасштабні види геопланувань об’єднані єдиними для всіх них
концептуальними напрямами досліджень, головними серед яких є: 1)
обґрунтування природного каркасу екологічної безпеки території (екологічної
мережі); 2) геопросторове впорядкування розселення населення; 3)
обґрунтування оптимального геопросторового розміщення господарства.
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Таблица 2.1.
Структура робіт з районного планування та містобудівельного
проектування
(складено за Позаченюк К.А., 2003)
Територіальний
рівень

Країна

Економічний район,
автономна республика

Адміністративна
область, група
областей
Адміністративні райони
та їх групи, міські
агломерації

Міста, селища,
промислові вузли,
сільські населені пункти
Населені пункти із
середнім об’ємом
житлового будівництва
не менше
50 000 м2 загальної
площі
Житлові і виробничі
комплекси, громадські
центри, курортні зони
тощо
Мікрорайон, квартал,
групи житлових та
громадських будівель

Приклади
Масштаб
найменування
головних
геопланувальних графічних
робіт
матеріалів
Макротериторіальний рівень
Генеральна схема 1:2 500 000
планування
-1:500 000
території України.

Розрахунковий
строк проектування
(у роках)

Регіональна схема 1: 300 000планування
1: 100 000
Автономної
республіки Крим
Мезотериторіальний рівень
Схема районного
1: 300 000планування
1: 100 000
(Проектний план)
Проект районного 1: 100 000 планування
1: 50 000

20-25

Мікротериторіальный рівень
Генеральний план
1: 25000 1: 2000
Проект
розміщення
будівництва
першої черги

Проект детального
планування
Проект забудови
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20 – 25

20-25

10-20

Відповідно
до
масштабу
головного
креслення
генеральног
о плану
1: 2000 1: 1000

5-7

1: 1000 1: 500

2

До
конструктивно-географічних
розробок
теоретико-методичного
характеру у геоплануванні належать принципові моделі оптимальної
функціональної організації території: модель поляризованого ландшафту
(Родоман Б.Б., 1974; Лаппо, 1978) та
модель (картоід) раціональної
територіальної
організації природокористування (системи «природасуспільство») (Топчієв А.Г., 1996).
Суть концепції «поляризованого ландшафту» полягає у територіальному
розмежуванні природних незайманих людиною ділянок та ділянок з
інтенсивним
природокористуванням.
Інтенсивність
господарського
використання природного середовища повинна зменшуватись у напрямі до
природоохоронних
ландшафтів.
Родоман
Б.Б.
розробив
моделі
поляризованого ландшафту для однорідної рівнини в глибині континенту
(рис.2.1.а), а також – для приморських територій (рис.2.1.б). Автор акцентував
увагу на двох особливостях просторової конфігурації елементів територіальної
моделі:
1) на регулярну розосередженість основних економічних центрів, яка
наближається до гексагональної решітки, що відповідає теорії центральних
місць;
2) на зіркоподібний (променевий) характер взаємного проникнення
природного та міського середовища.
Дещо іншу теоретичну модель (картоїд) раціональної територіальної
організації запропонував А.Г. Топчієв у 1996 р. (рис.2.2).
Основними елементами у цій моделі є економічні центри (міста та
урбанізовані райони) різних рівнів з різними господарськими функціями, ареали
з різним господарським використанням земель та рівнем антропогенного
навантаження, а також – транспортні магістралі, які виконують роль каналів
техногенних геохімічних міграцій і поширення синантропних видів рослин. Всі
лінійні транспортні геосистеми відіграють роль потужних гідрологічних,
біогеохімічних та екологічних бар’єрів.
Цим антропогенним елементам
протистоять природоохоронні території («природно-географичні вікна»,
біоцентри), що оточені біосферними буферними смугами (зонами), а також –
біосферні коридори, що з’єднують природоохоронні території та призначені
зберегти природні екосистеми на рівні, необхідному для їхнього відновлення та
саморозвитку.
Важливу роль відводять географічним дослідженням у процесі
обґрунтування окремих положень та картосхем генеральних планів населених
пунктів (Лаппо Г.М., 1969; Нудельман В.І., 1989). До завдань конструктивногеографічного
змісту
належать:
конструктивне
планування
міста
(функціональне його зонування), оцінка вартості територій населених пунктів
(Палеха Ю.М., 2006), оцінка макро-, мезо- і мікрогеографічного положення
міста, методи географічного прогнозування кількості населення, аналіз
екологічного стану урбосистеми (Назарук М.М., 2008, Фесюк В.О.,2009), методи
формування і розвитку виробничо-територіальних комплексів міста.
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б

Рисунок 2.1. Моделі поляризованого ландшафту, які розробив Б.Б. Родоман для однорідної рівнини
в глибині континенту (рис.2.1.а), а також для приморських територій (рис.2.1.б)

Умовні позначення: 1 – міські історико-архітектурні центри; 2 – суспільні центри та шляхи сполучення; 3 – постійна житлова
забудова та промислова зона; 4 – сільське господарство; 5 – природні геосистеми (луки, пасовища, ліси) та рекреаційні території; 6 –
природоохоронні території (заповідники); 7 – рекреаційні осередки та туристичні шляхи; 8 – рибно-морське господарство; 9 – пляжні
акваторії.

а

Умовні позначення: 1 – економічні центри; 2 – транспортні магістралі; 3 –
ареали з різним господарським використанням земель (рівнем концентрації
населення, виробництва, інфраструктури): 3а – з максимальним антропогенним
навантаженням (селитебне і промислове), 3б – з інтенсивним використанням
(сільськогосподарське), 3в – з екстенсивним використання (рекреаційним); 4 –
природоохоронні території; 5 – біосферні буферні смуги (зони); 6 – біосферні
коридори.

Рисунок 2.2. Картоїд раціональної територіальної організації
природокористування ( А.Г. Топчієв, 1996 )
З геопланувальних позицій у містах виділяють такі просторові
елементи: житлову зону (житлові райони, селитебну), промислову та
комплексну зелену зону (міські зелені насадження, зовнішня лісопаркова
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смуга), громадські центри, транспортні
районного значення тощо) (рис.2.3).

шляхи

(міські,

суспільні,

Умовні позначення: 1 – існуючі житлові райони; 2 – нові житлові райони; 3
– промислові райони; 4 – міська дорога; 5 – суспільна магістраль; 6 – магістраль
районного значення

Рисунок 2.3. Територіальна модель
населеного пункту (Позаченюк, 2003)

Генерального

плану

В Україні головним дослідним центром у галузі районного
планування і обґрунтування генеральних планів розвитку міст є
Державне підприємство Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя
(м.Київ). Філії цього інституту розташовані в Луцьку, Івано-Франківську,
Рівному.
Фахівці цього інституту за участю географів (Муха В.Г., Нудельман
В.І., Палеха Ю.М.) розробили Генеральну схему планування території
України, затверджену на рівні закону 7 лютого 2002 р., яка відзначена
Державною премією України в галузі архітектури (2003). Інститут також
розробляє схеми територіального планування областей України;
комплексні територіальні схеми охорони природи окремих областей
України; генеральні плани таких міст: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ,
Одеса, Рівне, Черкаси, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Велика Ялта,
Чернігів та ін.; виконує наукове обґрунтування та проекти містобудівного
розвитку
транскордонних
територій
України
і
прокладання
транскордонних коридорів.
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У Львові містобудівну і проектну документацію розробляє
Державний інститут проектування міст “Містопроект”. Інститут склав
генеральні плани міст Львова, Чернівців, Дрогобича, Трускавця, Ковеля,
Володимира-Волинського, Хуста, Бережан, Чорткова, Стрия, Самбора,
Червонограда, Сокаля та інших міст, селищ і сіл західних областей
України, детальні плани територій багатьох поселень.
Окремі питання територіального планування, які стосуються,
наприклад, розробки методологічних основ просторового розвитку та
проектування територіальних систем розглядають також фахівці
львівського Інституту регіональних досліджень Національної академії
наук України.
Запитання до семінарського заняття № 2
U

1. Районне планування та його головні завдання.
2. Генеральна схема планування території України.
2.1.Зміст Закону України про Генеральну
схему планування
території України (2002).
2.2. Планувальна структура території України за видами
переважного використання.
2.3. Території пріоритетного розвитку України, що потребують
державної підтримки.
2.4. Зміст та основні положення науково-дослідної роботи щодо
здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування
території України (2010)
3. Основні положення територіального планування адміністративної
області, адміністративного району (на прикладі Львівської області)
3.1. Планувальна структура території Львівської області за
видами переважного використання
3.2. Території пріоритетного розвитку Львівської області, що
потребують державної підтримки
4. Головні завдання, які ставлять у процесі обґрунтування Генеральних
планів населених пунктів
Завдання до практичної роботи № 2
U

Завдання 1. Скласти картосхему планувальної організації території
адміністративного району Львівської області за видами переважного
використання (відповідно до варіанту).
Під час складання картосхеми використовувати Проектний план
Львівської області (Додаток А на електронному носії інформації ).
Умовні позначення до картосхеми: 1 – адміністративні межі; 2 –
головні населені пункти; 3 – гідрографічна мережа; 4 – автомобільні
дороги; 5 – залізниці; 6 – функціонально-планувальні елементи: 6.1 –
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території переважно містобудівного розвитку (урбанізації); 6.2 –
території переважно сільськогосподарського використання; 6.3 –
території переважно оздоровчого та туристично-рекреаційного
використання; 6.4 – території переважно містобудівного розвитку
прикордонних територій; 6.5 – інвестиційно-привабливі території в
зоні впливу міжнародних транспортних коридорів; 6.6 – території
спеціального призначення (приклад виконання – Додаток Б).
Завдання 2. Скласти картосхему поширення негативних природних
процесів та об’єктів антропогенного впливу на природне середовище в
межах адміністративного району Львівської області.
Умовні позначення до картосхеми: 1 – адміністративні межі; 2 –
головні населені пункти; 3 – гідрографічна мережа; 4 – автомобільні
дороги; 5 – залізниці; 6 – негативні природні процеси: 6.1 – карстові
явища; 6.2 – підтоплення; 6.3 – ерозійні процеси; 7 – родовища корисних
копалин; 8 – підприємства-забруднювачі довкілля; 9 – місця локалізації
промислових та побутових відходів; 10 – об’єкти
природнозаповідного фонду (приклад виконання – Додаток В).
Завдання 3. Скласти письмове обгрунтування проекту розвитку
(районного планування) адміністративного району Львівської області
відповідно до наведеного плану (Додаток Д) та варіанту.
Обґрунтувати відповіді на запитання:
а) яким є рівень природно-ресурсного потенціалу території району на
обласному рівні (низьким, середнім чи високим);
б) яким є рівень соціально-економічного розвитку території району на
обласному рівні(низьким, середнім чи високим);
в) яким є рівень екологічного стану (екологічного розвитку) території
району на обласному рівні (низький, середній, високий);
г) якими є напрями подальшого розвитку району; наведіть конкретні
пропозиції.
Для обґрунтування використовувати: картосхеми «Природноресурсний потенціал», «Рівень економічного розвитку», «Екологічний
розвиток» та пояснення до них з Екологічного атласу Львівської області
(с.64-67), а також Проектний план Львівської області, літературні та
Інтернет джерела.
U

U

Рекомендована література:
U

Основна
U

1. Білоконь Ю. Досвід територіального планування в Україні: уроки та перспективи.
– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/ 200713/2_Bilokon.pdf
2. Богорад Д.И. Конструктивная география района (Основы районной планировки)/
Д.И. Богорад. – М.: Мысль, 1965.
3. Боков
В.А.
Пространственно-временной
анализ
в
территориальном
планировании:учебное пособие/ В.А. Боков. – Симферополь: ТНУ, 2003. – 175 с.
4. Генеральна схема планування території України. – К.: «Дніпромісто», 2000.
U
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5. Географічна енциклопедія України: в 3-х т./ Редкол.: О.М.Маринич та ін. – К.:
«Українська енциклопедія» ім..М.П.Бажана, 1989 -1993.
6. Державне
підприємство
Державний
інститут
проектування
міст
„Містопроект”. – Режим доступу: http://mistoproekt.com.ua/
7. Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут
проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя (м.Київ). – Режим
доступу: http://www.dipromisto.gov.ua/
8. Екологічний атлас Львівщини – Львів : Державне управління охорони
навколишнього природного середовища у Львівській області, 2007. – 68 с. – Режим
доступу: http://www.ekologia.lviv.ua
9. Закон України «Про Генеральну схему планування території України».
Відомості Верховної Ради України, 2002.
10. Звіт про науково-дослідну роботу здійснення моніторингу реалізації
Генеральної схеми планування території України за 2010р та підготовка
щорічної доповіді Кабінету міністрів Украіни про стан її реалізації. ДП
Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто”
імені Ю.М.Білоконя. Відп.викон.Ю.Палеха, 2011. – 152 с.
11. Львівська область : навчально-краєзнавчий атлас / [наук. редкол. :
Я.С.
Кравчук та ін.]. – Львів : Держ. ун-т ім. І. Франка, 1999. – 25 с.
12. Нудельман В.І. Генеральний план населеного пункту. – ГЕУ Т.1. Київ «Українська
Радянська Енциклопедія» ім.М.П.Бажана. 1989. – С.241-242.
13. Позаченюк Е.А. Территориальное планирование. – Симферополь: Доля, 2003.
Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/2007_13/2_Bilokon.pdf
14. Топчиев А.Г. Геоекология: географические основы природопользования. Одесса.
«Астропринт», 1996, - 392 с.
15. Топчієв О.Г. Планування території – сучасний напрям конструктивної географії /
О.Г. Топчієв // Укр. геогр. журн. – 2008. – No 1. – С. 54-57.
16. Топчієв О.Г. Методологічні засади геопланування регіону / О.Г. Топчієв., А.М
Шашеро., Д.С. Мальчикова // Укр. геогр. журн. – 2010. – No 1. – С. 23-31.
17. Тузова Л.І. Планування землекористування: Конспект лекцій – К., 2008. – 52 с.
U

U

U

HU

UH

Додаткова
U

1. Білоконь Ю.М. Регіональне планування: теорія і практика / Ю.М. Білоконь – К.:
Логос, 2003.
2. Білоконь Ю.М. Сучасні тенденції у розробці генеральних планів великих міст /
Ю.М. Білоконь // Досвід та перспективи розвитку міст України. − К.: Діпромісто,
2005. – с. 5−14.
3. Бобра Т.В. Ландшафтные основы территориального планирования:учебное
пособие / Т.В. Бобра, А.И. Лычак. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. - 172 с.
4. Лычак А.И. ГИС в территориальном планировании: учебное пособие / А.И. Лычак,
Т.В. Бобра. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. - 167 с.
5. Географические науки и районная планировка. – М., 1980.
6. Геоэкологические
основы
территориального
проектирования
и
планирования. – М., 1989.
7. Долішній М.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / М.І.
Долішній, Ю.І.Стадницький, А.Г. Загородній, О.Е. Товкан. – Львів: Інтелект-Захід,
2003.
8. Комплексная районная планировка / под ред. Белоусова В.Н. - М.: Стройиздат,
1980.
9. Кузнецов Г.А. Проектирование сельских районов. – Алма-Ата, 1989.
10.Лаппо Г.М. География городов. – М.: ВЛАДОС, 1997.
20

11.Палеха Ю.М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх
земель //Український географічний журнал. – 2004. - №2. - С. 17-21.
12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). –М.: 1992.
13. Перцик Е.Н. Районная планировка. – М.: Мысль, 1973.
14. Руководство по составлению схем и проектов районной планировки. – М.,
1978.
15.Справочник проектировщика. Районная планировка. –М.: Стройиздат, 1986.
16.Топчієв О.Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (Український
аспект) / О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко // Український географічний
журнал - 2012, No 2. С.
17.Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. –
Режим доступу: http://ird.gov.ua/about/index.php
18.Назарук М.М. Львів у ХХ столітті: соціально-екологічний аналіз. – Л.: Укр..акад.
друкарства, вид.центр ЛНУ ім..Івана Франка. 2008. – 348с.
19.Назарук М.М. Конструктивно-географічні основи розвитку і функціонування
соціально-екологічних систем великого міста. : Дис... д-ра наук: 11.00.11 – 2010.
20.Фесюк В. О. Конструктивно-географічні засади формування і розвитку великих
урбоекосистем північно-західної України. : Дис... д-ра наук: 11.00.11 - 2009.
HU

U

ТЕМА 3
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Мета заняття: ознайомлення з головними завданнями водного
господарства України, структурою проектних робіт у галузі,
принципами
складання
територіальних
схем
комплексного
використання і охорони водних ресурсів, проблемами організації
водного кадастру та гідроекологічного моніторингу, головними
органами
управління
та
інститутами,
що
займаються
проектуванням у галузі
U

U

Водне господарство – галузь, завданням якої є забезпечення
потреб населення і народного господарства у водних ресурсах,
збереження, охорона та відтворення водного фонду, запобігання
шкідливої дії вод і ліквідація її наслідків. Традиційними компонентами
водного господарства окрім водних об’єктів є також водний транспорт,
лісосплав, рибне господарство, водні меліорації. Загалом під водним
господарством розуміють сукупність галузей народного господарства, які
використовують воду (Левківський С.С., Падун М.М., 2006)
Водні ресурси як важливий компонент географічного середовища
здавна вивчають географи. За участі таких вчених, як Хільчевський В.К.,
Левківський С.С., Падун М.М., Будкіна Л.Г., Кукурудза С.І., Ковальчук І.П.
в Україні розроблена
концепція з охорони водного середовища,
H
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проведене водогосподарське та гідрологічне районування, встановлені
принципи та способи організації системи гідроекологічного моніторингу.
На географічних факультетах при національних Київському та
Чернівецькому
університетах
створені
кафедри
гідрології
та
гідроекології, які готують фахівців, що володіють знаннями та вміннями з
організації моніторингу поверхневих вод, розробки заходів з
прогнозування негативних наслідків катастрофічних явищ на річках;
здатні здійснювати водно-пошукові дослідження для проектування,
гідроекологічну експертизу, менеджмент водних ресурсів.
Конструктивно-географічні дослідження для потреб водного
господарства полягають передусім у комплексному аналізі водних
ресурсів певної території, аналізі можливого їхнього раціонального
використання та охорони від виснаження та забруднення. Для такої
комплексної оцінки та аналізу складають проекти, що мають назву схеми
комплексного використання й охорони водних ресурсів (схеми КВОВР).
Це основний плановий документ, який дає змогу правильно розподілити
водні
ресурси
між
водокористувачами,
намітити
необхідні
водогосподарські заходи, врахувати водний чинник під час розміщення
продуктивних сил і вирішити інші питання, які потрібно виконати для
задоволення перспективних потреб у воді населення і всіх галузей
господарства, а також – для охорони вод і запобігання їхньої шкідливої
дії.
Схеми КВОВР розробляють на засадах всебічної науково-технічної
та економічної оцінки водних ресурсів, стану їхнього використання,
перспективних планів розвитку економіки і водогосподарських балансів.
Залежно від призначення і ступеня деталізації розробок складають
генеральну, басейнові і територіальні схеми.
Генеральну схему КВОВР розробляють для визначення
принципових напрямів розвитку водогосподарського комплексу країни на
період 20-30 років; басейнові – для басейнів річок та інших водних
об’єктів на основі генеральної схеми; територіальні – для економічних
районів й адміністративних областей.
У сучасних умовах раціональне використання водних ресурсів
неможливе
без
систематизованих
гідрологічних
даних.
Таке
систематичне збирання, поповнення та аналіз інформації про водні
об’єкти та ресурси, їхній стан та динаміку називають водним кадастром.
Важливим завданням у галузі водогосподарського управління у
межах певного регіону є обґрунтування різнорангової системи
гідроекологічного моніторингу. До головних завдань такого моніторингу
належать: спостереження за водними екосистемами, джерелами і
характером забруднення вод; визначення рівня гідроекологічної напруги
водних екосистем; розкриття механізмів відновлення потенціалу водних
об’єктів та розробки ефективних водоохоронних заходів (Ковальчук І.П.,
Курганевич Л.П., 2010).
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Конструктивно-географічні дослідження виконують також у
процесі
обґрунтування
проектів
організації
конкретних
водогосподарських геотехнічних систем: водозаборів та каналізаційних
очисних споруд, великих і малих ГЕС, водно-рекреаційних та
рибогосподарських комплексів, організації системи роботи водного
транспорту. Значним є внесок географів у розроблення методів і
способів проектування водно-меліоративних систем (Дьяконов К.Г.,
Аношко В.С., 1995; Шищенко П.Г., 1999).
Останніми роками з метою якісного інформаційного забезпечення і
прийняття рішень у роботу державних органів водогосподарського
комплексу все ширше впроваджують інструменти геоінформаційних
систем (ГІС). У базі даних зберігають інформацію щодо гідрографічної
мережі області або басейну, дані щодо населених пунктів,
характеристики меліоративного комплексу, показники якісного стану
поверхневих вод у точках відбору проб, мережу моніторингових пунктів,
місцезнаходження заповідних об’єктів та ін. Такі дані дають змогу
розробити типологію річок по басейнах; виконати гідроморфологічні
дослідження, паспортизацію водних об’єктів (річок, ставків, озер та
підприємств-водокористувачів), оцінку якісного стану поверхневих вод
басейну, спостереження за станом водних об’єктів у період повеней та
паводків; пришвидшити складання річних звітів.
Головним замовником проектів, які потрібні для розвитку водного
господарства в Україні, є Державне агентство водних ресурсів
України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів через Міністра екології та природних ресурсів України, а також
- територіальні підрозділи цього центрального органу виконавчої влади:
обласні та басейнові управління водного господарства, управління
меліоративних каналів.
Головними виконавцями проектів водогосподарського призначення
є:
• Приватне акціонерне товариство (ПАТ) "Український головний
проектно-вишукувальний
і
науково-дослідний
інститут
меліоративного та водогосподарського будівництва" (Укрводпроект).
Фахівці цього інституту розробили Генеральні схеми комплексного
використання й охорони водних ресурсів (1965, 1990);
схему
комплексного використання, охорони та відтворення водних та
земельних ресурсів у басейні р. Дніпро на ділянці від гирла р. Десна до
гирла р. Стугна; схему комплексного використання і охорони водних
ресурсів басейну Азовського моря; схему комплексного використання й
охорони водних ресурсів басейну р. Південний Буг,
комплексну
програму використання охорони та відтворення водних ресурсів
Київської області та ін.
• Інститут водних проблем і меліорації УААН
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• Український
науково-дослідний
інститут
водогосподарськоекологічних проблем (УНДІВЕП)
У Львові розміщений Державний регіональний проектновишукувальний інститут «Львівдіпроводгосп». Робота цього інституту
пов’язана
насамперед
з
обґрунтуванням
проектів
об’єктів
меліоративного і водогосподарського будівництва у Львівській області.
Запитання до семінарського заняття № 3
U

1. Державне агенство водних ресурсів України. Головні завдання та
напрями діяльності.
2. Обласні управління водних ресурсів України. Головні завдання та
напрями діяльності (на прикладі Львівського обласного управління
водних ресурсів)
3. Басейнове управління водних ресурсів. Головні завдання та напрями
діяльності. Використання ГІС у водному господарстві (на прикладі
Західно-Бузького БУВР або Прут-Дністерського БУВР).
4. Головні види діяльності ПАТ
"Український
головний
проектновишукувальний і науково-дослідний інститут меліоративного та
водогосподарського будівництва" (ПАТ "Укрводпроект").
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ТЕМА 4
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ
РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Мета заняття: ознайомлення з видами конструктивногеографічних досліджень у галузі раціонального землекористування:
земельним кадастром та землеустроєм, меліораційною географією
та
ерозієзнавством;
головними
органами
управління
та
проектувальними інститутами в галузі
U
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Раціональне землекористування – це виробнича, наукова і
суспільна діяльність, спрямована на ефективне використання земельних
ресурсів, що забезпечує їхнє збереження та відновлення, а також
сприятливі умови для життєдіяльності людини. До земельних ресурсів
належать землі, які використовують або можуть використовувати для
сільського чи лісового господарства, містобудування та інших галузей
виробничої діяльності людини. Загальновідомо, що в Україні
сільськогосподарські угіддя становлять 70% відиплощі всіх земель.
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Серед них орні землі займають у середньому 55% від площі. Відповідно,
питання раціонального використання земельних ресурсів в Україні
найчастіше розглядають у сфері сільськогосподарських (аграрних) або
економічних наук.
Вдночас дослідження форм та методів раціонального використання
земельних ресурсів було і залишається у сфері географічних інтересів.
Для потреб сільського господарства складають карти природномеліоративного
(Шищенко
П.Г.),
агроґрунтового,
природносільськогосподарського
(Дерев’янко
Н.Г.)
та
агроекологічного
районувань, роблять оцінку агроекологічного потенціалу території (П. О.
Сухий, К. В. Дарчук), вивчають проблеми ерозії та шляхи боротьби з нею
(Швебс Г.І., Світличний О.О.). З метою раціонального землеустрою
розробляються регіональні методики земельного кадастру (Топчієв А.Г.)
та оцінки земель (Михайлюк В.И., Биланчин Я.М.), виконують
просторовий аналіз земельних ресурсів регіонів (Бриндзя З.Ф., Паньків
З.П., Кіптач Ф.Я.) тощо.
Реформування земельних відносин у незалежній Україні зумовило
потребу у більшій кількості фахівців землевпорядного характеру. Це
привело до створення на географічних факультетах Чернівецького,
Київського, Ужгородського університетів відповідних кафедр, де готують
спеціалістів та магістрів спеціальностей: «Землеустрій та кадастр». Фахівці
зазначеної спеціальності повинні володіти знаннями щодо розроблення
землевпорядних проектів та проектів планування населених пунктів,
вміти проводити інженерно-дослідницькі роботи в галузі земельного
кадастру,
управляти та обслуговувати автоматизовані інформаційні кадастрові
системи.
Державний земельний кадастр в Україні ведеться з метою
інформаційного забезпечення органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб під час
регулювання земельних відносин;
для управління земельними
ресурсами; з метою організації раціонального використання та охорони
земель; виконання землеустрою та оцінки землі; формування та ведення
містобудівного
кадастру,
кадастрів інших природних ресурсів;
отримання плати за землю.
Основою планово-картографічної документації є кадастрова карта
земель України. З 1 січня 2013 р. в Україні почав діяти електронний
земельний кадастр (геоінформаційна система відомостей про землі) ,
який дає змогу вільного доступу до публічної кадастрової карти онлайн.
Інформація про земельні наділи в межах України можна отримати на
офіційному веб-сайті Держземагентства. Зазначений електронний
земельний кадастр, базу даних якого постійно поповнюють і редагують,
створений фахівцями Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру».
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Земельний кадастр тісно пов'язаний із землеустроєм. У широкому
розумінні землеустрій (землевпорядне проектування) – це сукупність
соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин та раціональну організацію території
адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання.
Об'єктами землеустрою є територія України, території адміністративнотериторіальних утворень або їх частин, території землеволодінь та
землекористувань чи окремі земельні ділянки. Землеустрій передбачає
виконання обстежувальних, розвідувальних, топографо-геодезичних,
картографічних, проектних та проектно-вишукувальних робіт.
Результатами робіт із землеустрою є Генеральні схеми
використання земельних ресурсів України, проекти міжгосподарського та
внутрішньогосподарського
землеустрою
сільськогосподарських
підприємств або
землеволодінь громадян, обґрунтування сівозмін,
впорядкування угідь, розроблення заходів щодо охорони земель тощо.
Головним замовником таких проектів є Державне агентство
земельних ресурсів України, що є у складі Міністерства аграрної
політики та продовольства України, та його територіальні підрозділи –
обласні управління держземагенства.
Провідним проектувальним інститутом у галузі землеустрою є ДП
«Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» і
підпорядковані йому обласні підрозділи.
На теренах України Інститут землеустрою виконав значний обсяг
землевпорядних робіт, а саме: проекти землеустрою з контурномеліоративною організацією території; робочі проекти вирощування
сільськогосподарських
культур;
розроблено
Генеральну
схему
використання земельних ресурсів УРСР на 1978 – 1990 рр. і Генеральну
схему протиерозійних заходів по УРСР на 1971 – 1980 рр. в розрізі
адміністративних областей; здійснено економічну оцінку орних земель по
всіх сільськогосподарських підприємствах України (1978-1979 рр. і 19861987 рр.); виконано бонітування ґрунтів сільськогосподарських угідь у
господарствах (1993).
У Львові функціонує Державне підприємство «Львівський науководослідний та проектний інститут землеустрою», головними
завданнями якого є обгрунтування методології та науково-методичне
забезпечення проведення земельної реформи в регіоні, забезпечення
моніторингу землі, ведення земельного кадастру та землевпорядного
проектування.
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Запитання до семінарського заняття № 4
U

1.
Об’єкт, предмет та завдання меліоративної географії. Розвиток в
Україні.
2.
Об’єкт, предмет та завдання ерозієзнавства. Розвиток в Україні.
3.
Державне агентство земельних ресурсів України. Структура,
завдання та напрями діяльності.
4.
Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою». Структура та головні напрями
діяльності.
Рекомендована література:
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ТЕМА 5
РОЛЬ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ
Мета заняття: ознайомлення зі структурою прикладної
екології; головними положеннями геоекології та екологічної географії,
геоекологічного
моніторингу
та
геоекспертизи;
головними
методичними підходами щодо аналізу екологічної ситуації регіонів;
організаціями, що займаються плануванням та управлінням у сфері
природоохоронної діяльності в Україні
U
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Проблеми взаємодії людини і природи та екологічні дослідження
завжди були у сфері географічних інтересів. Сучасна екологія
(мегаекологія) – це комплексна наука, завданням якої є пізнання законів
розвитку й функціонування геосфери під впливом природних та
29

антропогенних чинників, визначення шляхів ефективного співіснування
техносфери і біосфери. У рамках мегаекології виділяють галузь
загальної теоретичної екології та прикладної (Білявський Г.О., 2006).
Прикладна екологія за предметом свого дослідження є близькою до
конструктивної географії, оскільки в її рамках розробляються методи
досліджень щодо запобігання руйнуванню геосфери,
способи
раціонального
природокористування
та
контролю
за
станом
навколишнього середовища, обґрунтовуються механізми відтворення
природного середовища, засоби його моніторингу
та екологічного
менеджменту. Прикладна екологія охоплює три основні блоки —
геоекологічний, техноекологічний й соціоекологічний - кожен з яких
відповідно до диференціації галузевих напрямів має десятки
відгалужень.
У рамках геоекологічного блоку можна виділити власне
геоекологічні
дослідження,
а
також
–
еколого-географічні,
ландшафтно-екологічні, еколого-геоморфологічні тощо.
Геоекологічні дослідження стосуються передусім екологічних
аспектів функціонування геокомпонентів (атмосфери, гідросфери,
літосфери, біосфери). Суть техноекологічних досліджень полягає у
вивченні екологічних аспектів впливу різних галузей господарства
(енергетики, промисловості, сільського господарства, транспорту,
військової справи та інших) на довкілля.
Часто геоекологічні та
техноекологічні дослідження розглядають в одному блоці (Топчієв
О.Г.,1996; Гавриленко О.П., 2008).
Конструктивно-географічна
складова
геоекологічних
та
техноекологічних досліджень полягає в комплексному вивченні
геокомпонентів
певних
територій,
розробці
регламентацій
природокористування (стандартів, нормувань), обґрунтуванні системи
моніторингу довкілля, заходів щодо відтворення або оптимізації
геотехсистем,
виборі екотехнічних засобів охорони природного
середовища.
Деякі принципові відмінності від гео- та техноекологічних мають
еколого-географічні
дослідження,
які
передбачають:
вивчення
специфіки взаємовідносин організмів і середовища їхнього існування в
різних географічних зонах, на суходолі й в океані; визначення
екологічних станів та екоситуацій певних фізико-географічних регіонів,
окремих ландшафтів та їхніх складових (Ісаченко А.Г, Мельник А.В.);
екологічне картографування (Барановський В.А.); реалізацію проектів на
базі ландшафтного картографування.
Такого роду
дослідження
характерні також для прикладної фізичної географії (Щищенко П.Г.,1988),
прикладного ландшафтознавства (Ісаченко А.Г, 1976; Петлін В.М., 1993),
конструктивного ландшафтознавства (Петлін В.М., 2006), ландшафтної
екології (Гродзинський М.Д., 1995, 2014) та ландшафтного планування (
Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, 2012).
U

U

U

U

U

U
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До завдань конструктивного змісту, що є обов’язковою складовою
еколого-географічних досліджень, належать такі: вивчення та оцінка
потенціалів ландшафтних систем, рівня антропогенного навантаження
на природні системи, визначення стійкості природних ландшафтів до
антропогенного навантаження, ландшафтне обґрунтування проектів
природокористування та шляхів оптимізації ландшафтних систем.
Соціальна екологія досліджує специфічну роль людини в довкіллі
як соціальної істоти, що формує екологічну свідомість, екологічну освіту
й виховання, формулює закони про екологічне природокористування,
принципи й критерії екологічного контролю й менеджменту, закладає
засади локальної, регіональної та глобальної екологічної політики.
Значний внесок у розвиток вітчизняної соціоекології зробив доктор
географічних наук Г.А. Бачинський (1991, 1995).
Із соціальною екологією пов'язаний такі напрями конструктивної
географії як екологічний моніторинг (Герасімов І.П., Ковальчук І.П.) та
геоекологічна експертиза (Позаченюк К.А.), екологічна освіта (Царик
Л.П.) та екологічний туризм (Дмитрук О.Ю.), урбоекологія (Назарук М.М.,
Фесюк В.О.).
Отже, геоекологічні, еколого-географічні та соціально-екологічні
напрями досліджень були і залишаються актуальними для географічної
науки. Фахівців-географів, що спеціалізуються із вище зазначених питань
готують передусім на кафедрах раціонального використання природних
ресурсів та охорони природи, кафедрах фізичної географії та геоекології,
конструктивної географії. На географічних факультетах ВНЗ України
також відбувається підготовка студентів за напрямом «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
(ступінь бакалавра та магістра).
Фахівці з цих спеціальностей повинні володіти знаннями та
вміннями щодо розробки різноманітних проектів екологічного
спрямування. Головним замовником та виконавцем таких проектів в
Україні є Міністерство екології та природних ресурсів України та його
територіальні підрозділи в межах адміністративних одиниць –
Департаменти екології та природних ресурсів при обласних
державних адміністраціях.
Комплексний екологічний моніторинг і
контроль за станом довкілля виконують Державні екологічні інспекції та
Санітарно-епідеміологічні служби.
Участь у розробці регіональних екологічних програм та проектів
беруть також науково-освітні та науково-дослідні установи України,
підприємства екологічного профілю. Найбільш відомими серед них є:
U

U

• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
(м.Киів)
• Державне підприємство “Центр еколого-експертної аналітики” (м.Київ)
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• Державне підприємство «Центр екологічних ініціатив» (м.Київ)
• Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
(УкрНДІЕП) (м.Харків)
• Науково-дослідна установа “Український науковий центр екології моря”
(УкрНЦЕМ) (м.Одеса)
• Державне підприємство „Донецький екологічний інститут“ (м.Донецьк)
У межах Львівської області вагомі здобутки у галузі розроблення
програм та планів у сфері прикладної екології має Департамент екології
та природних ресурсів Львівської ОДА (до 2013 року - Управління
екології та природних ресурсів Львівської області). Працівниками
Департаменту за участі провідних фахівців з ВНЗ області (Львівського
державного
університету
імені
Івана
Франка,
Національного
Університету «Львівська Політехніка», Національного лісотехнічного
університету, Львівського національного аграрного університету) та
науково-дослідних інститутів (Інституту Екології Карпат та Інституту
геології та геохімії горючих копалин НАН України) розроблено
різноманітні
програми
з
охорони
навколишнього
природного
середовища, захисту рослинних ресурсів, моніторингу природного
довкілля, поводження з небезпечними відходами, програми з екологічної
освіти та виховання, розвитку природно-заповідного фонду та ін. Такі
програмні документи розробляють, зазвичай, на п’ять років. Окрім того,
Департамент готує щорічні звіти про стан довкілля області у вигляді
екологічних бюлетенів та паспортів. У 2007 р. був виданий екологічний
атлас Львівської області, в якому зібрані тематичні картосхеми, що
відображають стан природних ресурсів та екологічні проблеми регіону.

Запитання до семінарського заняття № 5
U

1. Геоекологічне районування України.
2. Геоекологічна експертиза як напрям конструктивної географії.
3. Зміст і завдання моніторингу довкілля. Географічний (геосистемний)
моніторинг, його особливості та структура.
4. Структура і головні завдання Міністерства екології та природних
ресурсів України, його територіального підрозділу у Львівській області
5. Структура і головні завдання Державної екологічної інспекції України
та її територіального підрозділу у Львівській області
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Завдання до практичної роботи № 3
U

Завдання 1. На контурну карту України нанести 10 підприємств, які є
найбільшими забруднювачами довкілля на загальнодержавному рівні
станом на 2012 р. (перелік підприємств у Додатку Е)
Завдання 2. На контурній карті України в межах фізико-географічної
зони або гірської країни (відповідно до варіанту) за допомогою умовних
позначень показати поширення несприятливих природних процесів,
локалізацію об’єктів потенційного негативного впливу на довкілля та
об’єктів екологічної стабілізації (природоохоронних територій) (перелік
об’єктів у Додатку Ж)
Завдання 3. Охарактеризувати основні екологічні проблеми природного
регіону (відповідно до варіанту та плану у Додатку З), особливості
їхнього географічного поширення та визначити шляхи оптимізації
екологічної ситуації.
Завдання 4. Виконати порівняльну характеристику екологічної
депресивності двох адміністративних областей України, що повністю або
частково розміщені в межах досліджуваного природного регіону.
4.1.Скласти картосхему екологічної депресивності адміністративних
областей України, використовуючи сумарні індекси екологічної
депресивності регіонів (Кіптач Ф.Я., 2008) (Додаток Л), а також відповідну
шкалу градацій цих індексів (Додаток К)
4.2. Обрати дві області, що повністю або частково розміщені в
межах однієї природної зони або гірської країни (відповідно до варіанту).
Заповнити
таблицю
«Порівняльна
характеристика
екологічної
депресивності
адміністративних
областей
України»
(табл.5.1),
використовуючи одиничні індекси екологічної депресивності для обраних
областей (Додаток Л). Обґрунтувати висновок щодо спільних та
відмінних рис щодо екологічного стану довкілля у цих регіонах.
Рекомендована література:
U

Основна
U

1. Адаменко О. М. Екологічне картування / О. М. Адаменко, Г. І. Рудько, Л. М.
Консевич. – Івано-Франківськ: Полум’я, 2003. – 584 с.
2. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія/ В.А..
Барановський – К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 252 с.
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Таблиця 5.1
Порівняльна характеристика екологічної депресивності
адміністративних областей України
Назви одиничних індексів розвитку
екологічної депресивності (ОІРЕД)
регіонів України (за Кіптачем Ф.Я.,
2008)
І а.п. Індекс екологічної депресивності,
обчислений за показниками обсягів
викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря
Ів. –
Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками часток забруднених
вод
Ір. –
Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками питомої ваги ріллі
(розоранністьтериторії)
Із.з.Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками питомої ваги
забудованих земель
І г. Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками часток еродованих
сільськогосподарських угідь
І п.з Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками часток підтоплених і
перезволожених земель
І п.в. –
Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками обсягів накопичення
промислових токсичних відходів
І р.з. Сs
Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками часток
радіоактивного забруднення
земель Сs
I р.з.Sr
Інд. екол. депрес., обчислений за
показниками часток
радіоактивного забруднення
земель Sr
Сумарні показники індексів
екологічної репресивності

Показники ОІРЕД
І адміністративна
область
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ІІ адміністративна
область

3. Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй,
І.Ю.Костіков. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.
4. Гавриленко О.П. Екогеографія України: навч.посіб / О.П. Гавриленко. – К.: Знання,
2008. – 646 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
5. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента / Ф. Кіптач.
Монографія.- Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008.
6. Мельник А. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. Львів,
1997. — 229с.
7. Міністерство екології та природних ресурсів України. – Режим доступу:
http://www.menr.gov.ua/
8. Екологічний атлас України. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації»,
2009. – 104 с.
9. Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию: Учебное пособие / А. Г.
Исаченко. – Санкт-Петербургский государственный университет. — СПб.: Издат. дом
СПбГУ, 2003. — 192 с.
10. Міщенко Л.В. Геоекологічне районування: наукова монографія за редакцією
О.М. Адаменка / Л.В. Міщенко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 408 с.
11. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології: навчальний посібник / М.М.
Назарук. - Львів: Афіша, 2000.- 256 с.
12. Олішевська Ю.А. Геоекологічне районування: теоретико-методичний та
практичний аспекти: монографія. / Ю.А. Олішевська. - К.:Сталь, 2009 – 244 с.
13. Позаченюк Е.А. Введение в геоэкологическую экспертизу. Междисциплинарный
подход, функциональные типы, объектные ориентации/ Е.А. Позаченюк.
–
Симферополь: Таврия, 1999. - 413 с.
14. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования /
А.Г.Топчиев. – Одеса, 1996
15. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та
практика / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – „Богдан”, 2006. – 256 с.
16. Царик Л. П. Екологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень
стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза. 2012. – 96 с.
17. Шищенко П.Г. Фізична географія України: підручник для 8 класу / П.Г. Шищенко,
Н.В. Муніч. – Видавництво: Зодіак-ЕКО . 2008
HU

U

Допоміжна
U

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Барановський В.А. Територіальні передумови переходу України на модель
екологічного сталого розвитку (теорія і практика картографічного дослідження) /
В.А.Барановський. - К.: РВПС України НАН України, 1998. - 71 с.
Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты/
Г.А.Бачинский – К.: ”Наук.думка“,1991. – 152.
Бобра Т.В. Ландшафтные основы территориального планирования / Т.В. Бобра,
А.И. Лычак. Учебное пособие. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. - 172 с.
Боков В.А., Черванев И.Г. Энергетика окружающей среды / В.А. Боков, И.Г
Черванев. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2004.
Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. Львів.,1998.
Геоэкология. Научно-методическая книга по экологии. – Симферополь: Таврия,
1996. – 384 с.
Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія: підручник / М.Д. Гродзинський. — К.:
Знання, 2014. — 550 с.
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8.
9.

Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень /
М.Д. Гродзинський. – К., 1995.
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ТЕМА 6
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
Мета заняття: ознайомлення з основними
положеннями
природно-заповідної справи; змістом проектних документів, які
U

U
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складають під час створення та організації функціонування природнозаповідних
установ; національними та регіональними схемами
екологічної мережі України
Природно-заповідну справу визначають як наукову дисципліну, що
вивчає теорію і практику збереження, відновлення та раціонального
використання природних комплексів, їхніх компонентів у межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) та структурних елементів
екомережі (Заповідна справа в Україні, 2003). Вивчення заповідних
територій
та
їхнє
значення
у
системі
раціонального
природокористування є окремим напрямом у системі галузевих напрямів
конструктивно-географічних досліджень.
Відповідно до Закону «Про природно-заповідний фонд України»
(1992) до об’єктів ПЗФ належать 11 категорій, найважливішими серед
яких є такі природно-заповідні установи, як біосферні та природні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки.
Станом на 2013 р. частка заповідних територій та об’єктів у межах нашої
країни становить 6,08%, що у три рази більше порівняно з 1992 р. (2,1%).
Нині до актуальних завдань природно-заповідної справи України
належать такі:
• завершення організації географічно репрезентативної мережі
природно-заповідних територій країни, досягнення збалансованого
співвідношення земель природно-заповідного фонду з іншими
категоріями земель, збільшення показника заповідності до 10%;
• забезпечення функціонування об’єктів ПЗФ, організація системи
екологічного
моніторингу
природоохоронних
територій
та
ефективного управління ними;
• формування національної екологічної мережі України як однієї зі
складових сталого розвитку держави, підвищення рівня екологічної
та природоохоронної свідомості населення.
У рамках конструктивної географії об’єкти ПЗФ розглядають як
природоохоронні геотехсистеми, основною функцією яких є
збереження
еталонних
ландшафтів
(природних
і
природноантропогенних) або окремих їхніх компонентів, а допоміжними є освітньовиховні, рекреаційні та
господарські функції. Вирішення завдань
заповідної
справи
передбачає
застосування
конструктивногеографічних
досліджень
з
метою
виділення,
резервування,
проектування, обґрунтування подальшого функціонування територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, а також – складання та
обґрунтування схем географічної мережі об’єктів ПЗФ та екологічної
мережі регіонів.
Мережа ПЗФ нашої держави формується за принципом
географічної репрезентативності, який полягає у представленості всіх
головних фізико-географічних регіонів країни заповідними територіями
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національного рівня. Під час створення конкретних природно-заповідних
об’єктів фахівці розробляютьс спеціальні документи - Проекти
створення об’єктів ПЗФ, у яких міститься обґрунтування місця
розташування об’єкта, його меж та площі, за потреби – попереднє
функціональне зонування. При цьому потрібно дотримуватися головних
принципів оптимальної територіальної організації природоохоронних
геотехсистем (рис.6.1). Проекти створення є підставою для ухвалення
відповідних законодавчих рішень про організацію нових об’єктів ПЗФ .
Для заповідних територій, які є природоохоронними установами,
мають адміністрацію і характеризуються поліфункціональною діяльністю,
розробляють Проекти організації, охорони, відтворення і використання
природних комплексів (далі Проекти організації), які передбачають
комплексне обґрунтування господарських та природоохоронних заходів.
Такі види проектної документації відповідно, до Закону про ПЗФ,
України розробляють спеціалізовані проектувальні
організації або
науково-дослідні установи кожні 10 років для таких категорій як біосферні
та природні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади,
дендропарки, зоопарки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва та
регіональні ландшафтні парки. Сучасні Проекти організації складаються
з аналітичної записки, обґрунтування природоохоронних заходів та
картографічних матеріалів.
У Проектах організації території передбачають проектування
функціонального зонування території та опис режиму використання
природних комплексів, обґрунтування системи маршрутів для екскурсій
та мандрівок, заходи щодо благоустрою місць для короткочасного та
тривалого відпочинку, порядку організації відвідування території та
відтворення природних ландшафтів. Важливою складовою проекту є
пропозиції стосовно ведення екологічно збалансованої господарської
діяльності, щодо програм наукової діяльності та екологічного виховання,
інженерної
підготовки
території
(необхідність
проведення
протиерозійних, протизсувних заходів, рекультивації, берегоукріплення
тощо). Виконують також оцінку транспортного забезпечення об'єкта ПЗФ
і визначають вартість основних заходів щодо реалізації проекту.
Окремим актуальним питанням заповідної справи є формування
національної та регіональних схем екологічної мережі України.
В Україні правові засади формування екологічної мережі
регулюються передусім Законами України «Про Загальнодержавну
програму формування національної екологічної мережі України на 2000 2015 роки» (2000) та «Про екологічну мережу України» (2004).
Відповідно до цих нормативних документів екомережа - це єдина
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Рисунок 6.1. Підходи (+ краще; - гірше) щодо просторової організації заповідних територій
(IUCN, 1998; Иванов А. Н., Чижова В. П. , 2003)

просторова система, яка утворюється з метою поліпшення умов для
формування здорового довкілля, підвищення природно-ресурсного
потенціалу території України, повнішого збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів
тваринного та рослинного світу, їхнього генетичного фонду, шляхів
міграції тварин, інших природних комплексів та об’єктів, шляхом
поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також
інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього
природного середовища. Національна екомережа має відповідати
вимогам стосовно її функціонування у Всеєвропейській екомережі та
виконувати провідні функції щодо збереження біорізноманіття. Базовими
елементами екомережі є ключові території (природні ядра), сполучні
території (екологічні коридори), буферні зони і відновлювані території
(рис.6.2.).
До переліку ключових територій пропонують відносити найбільш
збережені ділянки
лісових, торфово-болотних, степових та лучностепових екосистем. Буферні території повинні виділятися навколо
цінних природних комплексів та об’єктів з метою запобігання негативного
впливу на них господарської діяльності на суміжних територіях.
Екологічні коридори являють собою території, що поєднують ключові
райони екологічної мережі в єдину територіальну систему.
Відновлювальні території – це землі, які потенційно мають особливу
цінність для охорони природного середовища та формування екологічної
мережі. До них належать природні комплекси, які були порушенні
внаслідок господарської діяльності чи іншої негативної дії антропогенних
чинників, але які можуть бути відновленні.
Згідно з Програмою формування національної мережі України до
2015 р. загальна площа земель екомережі має становити 41,68% від
площі країни, а площу територій ПЗФ планують збільшити до 10,4%. До
складу екологічної мережі мають увійти такі земельні угіддя, як ліси та
інші лісопокриті площі (18,15%), сіножаті та пасовища (15,8%), водні
геосистеми (4%), відкриті заболочені землі (1,56%), відкриті землі з
відсутнім або незначним рослинним покривом (1.96%), радіоактивно
забруднені землі (0,21%).
У 1997 р. фахівці у галузі заповідної справи (Мовчан Я.І., 1997)
запропонували схему екомережі, що складається з десяти екокоридорів
національного рівня – п’ятьох широтних, п’ятьох меридіональних і двох
гірських країн – Карпатської та Кримської. Ці екокоридори дають змогу
репрезентувати екосистеми усіх природних зон і долин головних водних
артерій України. У 2002 р. у рамках розробки Генеральної схеми
планування території України фахівці інституту «Діпромісто» склали
детальнішу схему національної екомережі Украіни. Подальше
проектування екологічної мережі повинне відбуватися шляхом розробки
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регіональних схем екомереж адміністративних областей, окремих міст,
адміністративних районів. У разі необхідності можливе розроблення
схем екологічної мережі басейнів річок, окремих природнотериторіальних комплексів.
Розроблення проектів створення та організації об’єктів ПЗФ
загальнодержавного значення, національної екомережі забезпечується
Міністерством екології та природних ресурсів України, а об’єктів ПЗФ
місцевого значення та регіональних екомереж – обласними
Департаментами екології та природних ресурсів. У ролі
безпосереднього замовника може виступати природоохоронна установа,
Департамент заповідної справи, а також Наукові центри досліджень
Мінекобезпеки України з проблем заповідної справи.

Умовні позначення: 1 – ключові території (соre areas), 2 –
коридори” (corridors) , 3 – буферні зони (buffer zone)

Рисунок 6.2. Принципова схема екологічної мережі
(Гродзинський М.Д.,2005)
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“екологічні

Виконавцями таких проектів є спеціалізовані проектні установи.
Серед них виокремлюють: Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування (м.Київ), Державні лісовпорядні експедиції, Науководослідні лабораторії (НДЛ) вищих навчальних закладів (наприклад, НДЛ51 географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка), профільні наукові
установи
(наприклад,
Інститут
екології
Карпат)
профільні
природоохоронні підприємства (наприклад, "Київський созологічний
центр" (КСЦ)) та інші.
Запитання до семінарського заняття № 6
U

1. Категорізація та структура природно-заповідного фонду України
2. Зонально-географічні та адміністративні особливості розташування
об’єктів ПЗФ України, репрезентативність національних парків,
біосферних та природних заповідників.
3. Природно-заповідний фонд та екомережа Львівщини: сучасний стан та
перспективи формування
4. Структура складу та змісту Проекту організації території національного
природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання
його природних комплексів і об’єктів
Рекомендована література:
U

Основна
1. Екологічний атлас Львівщини. За ред.. Б.М. Матолича. Львів, 2007. – 67с.
2. Екологічний атлас України. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 2009.
– 104 с.
3. Брусак В.П. Географічні дослідження природно-заповідних територій:
методологія і структура / В. П. Брусак. // Вісн.Львів.ун-ту. Серія географічна. – 2006. –
Вип. 33. - С.31–42
4. Закон України «Про загальнодержавну Програму формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015 роки» // Відомості Верховної Ради (ВВР).
– 2000. – № 47. – С.405-482.
5. Закон України «Про природно-заповідний фонд (ПЗФ) України» // Екологія і
закон. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Книга 2. – С.
293-320
6. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник / За редакцією
М.Д.Гродзинського, М.П. Стеценка.- К.: Географіка,2003.- 306 с.
7. Заповідні території Львівщини: За ред. С.М. Стойко.- Львів ЗУКУ 2008, 152с.
8. Иванов А. Н. Охраняемые природные территории: учебное пособие / А.Н.
Иванов, В. П. Чижова. – М.: Московский государственный университет, 2003. – 119 с
9. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання: Монографія. –
Ужгород, Ліра, 2002. – 312 с.
10. Науково-дослідний і проектний інститут містобудування. - Режим доступу:
http://ndpi.com.ua/
11. Попович С. Ю. Заповідне паркознавство : навч. посіб. / С. Ю. Попович, О. М.
Корінько, Ю. О. Клименко. – Тернопіль : Богдан, 2011, – 320 с
U

HU

42

12. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посіб. – К.: Арістей, 2007.
– 480 с.
13. Попович С.Ю. Заповідне лісознавство. Навчальний посібник / С. Ю. Попович, О.
М. Корінько, Ю. О. Клименко. — Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2009. — 384 с.
14. Проект організації території національного парку «Подільські Товтри»,
охорони, відновлення та рекреаційного використання його природних
комплексів
і
об’єктів.
Режим
доступу:
http://www.tovtry.kp.km.ua/ua/info/proj_org/index.html
Додаткова
1. Боков
В.А.
Пространственно-временной
анализ
в
территориальном
планировании. Учебное пособие / В.А.Боков. – Симферополь: ТНУ им.
В.И.Вернадского, 2003. – 281 с.
2. Брусак В. П. Функціональне зонування національних природних парків
Українських Карпат: сучасний стан, методи і методологія реалізації / В. П. Брусак, М.
А. Майданський // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття,
етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної
науково-практичної конференції,
присвяченої
10-річчю
НПП
“Гуцульщина”. – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 330–337.
3. Горб К.М. Теорія та практика організації території особливої охорони: навчальний
посібник.- Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. - 56 с.
4. Добронравова В. Ф. Природоохранное обустройство территорий. — М.: Изд-во
МГУП, 2005. – 225 с.
5. Кричевська Д. А. Планувальна організація території Ужанського національного
парку / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. - 2005. -Вип. 32. - С. 130-141.
6. Кобеньок Г.В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване
управління річковими басейнами. Посібник для вчителів і громадських природних
організацій / Г.В. Кобеньок, О.П. Закорко, Г.Б. Марушевський. – Чорноморська
програма Ветландс Інтернешнл. 2008. - 201 с.
7. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території
природного заповідника та охорони його природних комплексів / Під ред. О.М.
Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса
Шевченка, 2005. – 61 с.
8. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території
національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів і об’єктів / Під ред. О.М. Селєзньова. –
К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка,
2005. – 88 с.
9. Мовчан Я.І.
Національна екомережа. Екологічна енциклопедія: у 3 т. /
Редколегія: А.В. Толстоухов та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації»,
2007. – Т.2: Є-Н.С.327-328
10. Програма формування регіональної екологічної мережі Львівської області
на 2007 - 2015 роки. Затверджено рішенням Львівської обласної ради від
13.06.2007р.
11. Розбудова екомережі України/ Під ред.. Ю. Р. Шеляга – Сосонка. – К.: Програма
розвитку ООН. Проект “Екомережі” , 1999.- 127с.
12. Рыжиков А.И. Теоретические основы проектирования заповедных систем и их
развитие во времени / А.И. Рыжиков // Серия: Охрана дикой природы. Вып. 6, 1997 –
104 с.; К.: Киевский эколого-культурный центр, М.: Центр охраны дикой природы
СоЭС .
U

43

13. Створення екологічних коридорів в Україні. Посібник щодо законодавства,
ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту. – К., 2010. – 160 с.
14. Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / За ред.
Ю.Р.Шеляга-Сосонко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004.-70с.
15. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины /
Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.Д. Гродзинский, В.Д. Романенко. – Киев: Фитосоциоцентр,
2004. – 144 с.

44

ДОДАТОК А

45

ДОДАТОК Б
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ДОДАТОК В

Негативні природні процеси та об’єкти антропогенного впливу на
природне середовище Жовківського району Львівської області
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ДОДАТОК Д

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО
РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
План
1.Географічне положення адміністративного району
2. Інвентаризація природних умов і ресурсів адміністративного
району
2.1.Геологічні особливості та мінеральні ресурси
2.2.Рельєф
2.3.Кліматичні особливості
2.4.Гідрографічні особливості та водні ресурси
2.5.Грунтовий покрив та забезпеченість земельними ресурсами
2.6.Рослинний і тваринний світ, лісові та фауністичні ресурси
2.7.Природні ландшафти та природно-рекреаційні ресурси
2.8.Наявність несприятливих природних процесів
Висновок
А:
встановити
та
обґрунтувати
рівень
забезпеченості району природно-ресурсним потенціалом (ПРП)
порівняно з іншими районами області ( рівень: низький, середній або
високий)
U

3. Характеристика соціально-економічних показників району
3.1. Населення району
3.2. Головні галузі промисловості та підприємства, що їх представляють
3.3. Напрями розвитку сільського господарства
3.4. Рекреаційна сфера
3.4. Транспорт
Висновок Б: встановити та обгрунтувати рівень соціальноекономічного розвитку району порівняно з іншими районами області
(рівень: низький, середній або високий)
U

4. Аналіз впливу людини на природне середовище та екологічних
умов проживання населення
4.1.Використання природних ресурсів району:
4.1.1.Використання корисних копалин (вказати родовище)
4.1.2.Використання
лісових
ресурсів
(вказати
лісове
господарство)
4.1.3.Використання земельних ресурсів у сільському господарстві
(вказати відсотки с/г угідь, зокрема: орних земель, лук, пасовищ)
U
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4.1.4. Використання водних ресурсів (з яких джерел здійснюється
забір води для побутових і промислових потреб)
4.1.5. Використання фауністичних ресурсів (вказати мисливські
господарства)
4.2. Перетворення природних комплексів:
4.2.1.Створення штучних водойм.
4.2.2. Проведення меліорації
4.2.3. Проведення рекультивації
4.2.4. Перетворення колишніх лісових земель на
сільськогосподарські землі
U

4.3.Забруднення геосистем
4.3.1.Підприємства-забруднювачі навколишнього середовища
4.3.2.Місцезнаходження небезпечних побутових та промислових
відходів
4.3.3.Рівень забруднення атмосферного повітря від викидів
транспорту
U

4.4 Наявність об’єктів та територій природно-заповідного фонду
U

Висновок В: встановити та обгрунтувати рівень екологічного
(сталого) розвитку району порівняно з іншими районами області
(рівень: низький, середній або високий).
Назвати пріоритетні
екологічні проблеми досліджуваної території
U

Висновок Г: навести пропозиції щодо напрямів подальшого розвитку
території району
U
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ДОДАТОК Е
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ , ЯКІ Є НАЙБІЛЬШИМИ ЗАБРУДНЮВАЧАМИ
ДОВКІЛЛЯ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
(за даними Мінприроди України станом на 03.08.2012).
Ел. рес.: http://www.menr.gov.ua/index.php/control/control4
Дніпропетровська область
ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського”, (м.
Дніпродзержинськ) – викиди, відходи
ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (м. Кривий Ріг) – викиди, відходи
Криворізька ТЕС ВАТ “Дніпроенерго” (м. Зеленодольськ, Апостолівський р-н) –
викиди, відходи
Донецька область
ВАТ „Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча” (м. Маріуполь) –
викиди, скиди, відходи
ВАТ „Металургійний комбінат „Азовсталь” (м. Маріуполь) – викиди, відходи
СО „Старобешевська ТЕС” ВАТ „Донбасенерго” (смт. Новий Світ,
Старобешевський р-н) – викиди, відходи
Запорізька область
ВАТ “Запоріжсталь” (м. Запоріжжя) – викиди, скиди, відходи
Івано-Франківська область
Бурштинська ТЕС ВАТ „Західенерго” (м. Бурштин, Галицький р-н) – викиди,
відходи
Луганська область
ВАТ „Алчевський металургійний комбінат” (м. Алчевськ) – викиди, скиди,
відходи
ВАТ “Лисичанська сода” (м. Лисичанськ) – викиди, скиди, відходи
U

U

5BU

U

U

U

U

ДОДАТОК Ж

Поширення негативних природних процесів та об’єктів
антропогенного впливу на довкілля в межах природних
(фізико-географічних) регіонів України
Варіант 1. Поліський фізико-географічний край (Українське Полісся)
мішанолісової хвойно-широколистяної вологої помірно-теплої зони
U

1) Межі та назви фізико-географічних областей
2)
Назви
головних
річок
та
найбільші
водно-меліоративні
системи
(Верхньоприп’ятська, Ірпінська, Остерська (позначити умовним знаком на
одноіменних річках))
3) Ділянки із найвищими (0,4-0,1 км/км2) для Полісся показниками густоти яружнобалкової мережі
4) Поширення процесів заболочення
5) Поширення карстування та посадочних процесів
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6) Родовища корисних копалин: торф (Озерянське, Кременне, Турське, Велике
болото); граніти, габро (Омелянівське, Коростишівське, Більчаківське); мідь
(Рафалівське, Жиричі), титан (Іршанське), бурштин (Клесівське)
7) Обласні та промислові центри (Ковель, Житомир, Коростень, Київ, Чернігів,
Шостка)
8) Теплові (Тец 5, ТЕЦ 6, Чернігівська), атомні (Чорнобильська, Рівненська) та
гідравлічні (Київська) електростанці
9) Території природно-заповідного фонду: природні заповідники (Поліський,
Рівненський, Черемський, Древлянський), національні природні парки (Шацький,
Прип’ять–Стохід, Цуманська Пуща, Деснянсько-Старогутський, Мезинський)
U

U

U

U

Варіант 2. Західноукраїнський край широколистолісової вологої теплої
зони України
1) Межі та назви фізико-географічних областей
2) Назви головних річок, Дністровське водосховище
3) Ділянки із найвищими (0,4-0,1 км/км2 ; понад 1 км/км2) для Західноукраїнського
краю показниками густоти яружно-балкової мережі
4) Поширення карстових явищ
5) Родовища корисних копалин: кам’яне вугілля (Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн), сірка (Яворівське, Язівське, Немирівське, Роздільське), газ
(Локачинське)
6) Обласні та промислові центри (Луцьк, Рівне, Львів, Тернопіль, Хмельницький,
Червоноград, Кам’янець-Подільський)
7) Теплові (Бурштинська, Добротвірська), атомні (Хмельницька) та гідравлічні
(Дністровська) електростанції.
8) Території природно-заповідного фонду: природні заповідники (Розточчя,
Медобори), національні природні парки (Яворівський, Північне Поділля, Кременецькі
гори, Галицький, Хотинський, Дністровський каньйон, Подільські Товтри)
U

U

U

Варіант 3. Лісостепова недостатньо зволожена тепла зона України
1) Межі та назви фізико-географічних країв
2) Назви головних річок та найбільших водосховищ (Канівське, Кременчуцьке,
Ладижинське, Печенізьке)
показниками густоти
3) Ділянки із найвищими (0,4-0,1 км/км2 ; понад 1 км/км2)
яружно-балкової мережі
4) Поширення явищ засолення грунтів
5) Поширення заболочування та підтоплення
6) Поширення карстових явищ та посадочних процесів
7) Родовища корисних копалин: нафтові та нафтогазові (Леляківське, ГлинськоРозбишівське, Гнідинцівське, Качанівське), газу (Шебелинське, Західнохрестищенське
і Єфремівське), бурого вугілля (Новосілківське, Олександрівське), нікеля і кобальту
(Липовеньківське, Деренюзьке), залізної руди (Кременчуцький район), алюмінію
(Смілянське)
8) Обласні та промислові центри (Вінниця, Київ, Черкаси, Суми, Полтава, Харків,
Кременчук)
9) Теплові (Ладижинська, Трипільська, Харківська, Зміївська) та гідравлічні
(Канівська, Кременчуцька) електростанції.
10) Території природно-заповідного фонду: природні заповідники (Канівський,
Михайлівська цілина, національні природні парки (Кармелюкове Поділля,
Голосіївський, Ічнянський, Гетьманський, Гомільшанські ліси)
U

U

U
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Варіант 4. Степова посушлива дуже тепла зона України
1) Межі та назви фізико-географічних підзон і країв степової зони
2) Назви основних річок, найбільших водосховищ (Дніпродзержинське, Дніпровське,
Каховське),
каналів
(Дніпро-Донбас,
Північно-Кримський,
Каховський)
та
зрошувальних меліоративних систем (Каховська, Інгулецька, Краснознам'янська,
Північно-Кримський канал)
3) Ділянки із найвищими для даного регіону показниками (0,4-0,1 км/км2) густоти
яружно-балкової мережі
4) Поширення явищ засолення грунтів та підтоплення
5) Поширення зсувних, посадочних процесів і карстових явищ
6) Родовища корисних копалин: залізна руда (Криворізький, Керченський басейни,
Білозерський район, Маріупольське родовище), марганцева руда (Нікопольське та
Великотокмацьке родовища), уранові руди (Новокостянтинівське, Жовтоводське),
титанові руди (Самотканське), ртутні руди (Микитівське), кам’яне вугілля (Донецький
кам’яно-вугільний басейн), кам’яна сіль (Слов’янське, Артемівське), нафта
(Східносаратське, Семенівське), газ (Глібівське, Джанкойське)
7) Обласні та промислові центри ( Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпропетровськ,
Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь, Лисичанськ,
Алчевськ
8) Теплові (Криворізька, Запорізька, Старобешівська, Вуглегірська, Курахівська,
Миронівська), атомні (Південноукраїнська, Запорізька) та гідравлічні (Дніпрогес-1)
електростанції
9) Території природно-заповідного фонду: біосферні заповідники (Асканія Нова,
Чорноморський, Дунайський), природні заповідники (Єланецький степ, ДніпровськоОрільський, Український степовий (3 філіали), Луганський (3 філіали), Кримський (1
філіал), Казантипський, Опуцький),національні природні парки (Великий Луг, АзовоСиваський, Святі гори, Бузький Гард, Олешківські піски, Приазовський, Чарівна
гавань)
U

U
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Варіант 5. Гірські країни України: Українські Карпати і Кримські гори
1) Межі та назви фізико-географічних областей
2) Назви головних річок (для Карпат – Дністер, Тиса, Прут; для Кримських гір –
Салгір, Кача)
3) Найвищі вершини: г.Говерла (2061 м н.р.м.), г.Роман-Кош (1545 м н.р.м.)
4) Поширення селей та лавин
5) Поширення ділянок з найвищими для даного регіону показниками (0,4-0,1 км/км2)
густоти яружно-балкової мережі, зсувних явищ та карстових процесів
6) Родовища корисних копалин:нафта (Бориславське, Долинське), газ (Гринівське,
Косівське), нафтогазове (Битків-Бабчинське, Надвірнянське), калійна сіль
(Стебницьке, Калуш-Голинське ), свинцеві та цинкові руди (Берегівське), вапняк
флюсовий (Псилерадське)
7) Промислові та рекреаційні центри Карпатського регіону (Борислав, Дрогобич,
Жидачів, Стебник, Івано-Франківськ, Долина, Калуш,Ужгород, Мукачеве, Чернівці;
Трускавець, Моршин, Свалява, Солотвино); промислові та рекреаційні центри
Кримських гір: Сімферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Алупка, Феодосія
8) Теплові (Бурштинська, Сімферопольська) та гідравлічні (Теребле-Ріцька)
електростанції
9) Території природно-заповідного фонду Українських Карпат: Карпатський
біосферний заповідник (8 філіалів, адміністрація - в Рахові), природний заповідник
Горгани, національні природні парки (Ужанський, Карпатський, Синевір, Сколівські
U
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Бескиди, Галицький, Гуцульщина, Вижницький, Верховинський, Зачарований Край);
території природно-заповідного фонду Кримських гір: природні заповідники (Мис
Мартьян, Карадазький, Ялтинський гірсько-лісовий, Кримський)
ДОДАТОК З
ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
1.Географічне положення
2. Фізико-географічна характеристика
2.1.Геологічні та геоморфологічні особливості території
2.2.Кліматичні особливості регіону
2.3.Гідрографія
2.4.Грунтовий покрив
2.5.Рослинний і тваринний світ
2.6.Несприятливі природні процеси та явища
2.7.Фізико-географічне районування
3. Вплив людини на довкілля та пріоритетні екологічні проблеми
3.1.Використання корисних копалин та проблеми рекультивації земель
3.2.Забруднення атмосферного повітря викидами підприємств та транспорту
3.3. Забруднення водних об’єктів та інші гідроекологічні проблеми (водна
меліорація, проблеми водопостачання та водовідведення, підтоплення)
3.4.Використання земельних ресурсів та проблеми деградації грунтів (ерозія,
забруднення пестицидами, мінеральними добривами, радіоактивне забруднення)
3.5. Використання лісових ресурсів та стан їх відновлення.
3.6.Створення природоохоронних територій та особливості їх розташування.
Висновок: визначити пріоритетні екологічні проблеми природного регіону,
особливості їх поширення та можливі шляхи вирішення.
U

Додаток К
Шкала градацій індексів екологічної депресивності (Кіптач Ф.Я., 2008)
Рівні екологічної
депресивності
регіонів
Дуже високий
Високий
Середній
Помірний
Низький

Інтервальні значення
сумарних індексів
екологічної
депресивності регіонів
24,735 -16,356
16,355 –7,977
7,976 -5,184
5,183-4,486
4,485-3,788
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Показники екологічної депресивності регіонів України
(Кіптач Ф.Я., 2008)
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