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КОНФЕРЕНЦІЇ “РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ” 

Володимир Біланюк, Ігор Рожко, Святослав Зюзін 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Підведено підсумки студентської наукової конференції, 
визначено переможців за найкращу наукову доповідь. 
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17 травня 2017 р. на географічному факультеті проведе-
но ХVIII-у факультетську студентську наукову конференцію 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в 
Україні”. Програма конференції була надзвичайно насиче-
ною та цікавою. У роботі підсумкового етапу студентської 
конференції взяли участь 32 учасника із всіх кафедр геогра-
фічного факультету, а також студенти Прикарпатського 
лісогосподарського коледжу та Львівської духовної семінарії 
Святого духа . 

Перед початком роботи з привітальним словом до учас-
ників студентської наукової конференції звернулися декан 
географічного факультету, доцент Біланюк Володимир 
Іванович, завідувачі кафедр, професори Кукурудза Семен 
Ілліч, Шаблій Олег Іванович, Позняк Степан Павлович, Маль-
ська Марта Пилипівна та доцент Іванов Євген Анатолійович. 
Також з вітальним словом виступив голова наукового това-
риства студентів, аспірантів та молодих вчених Святослав 
Зюзін. В їхніх зверненнях акцентовано увагу на останніх 
досягненнях наукових шкіл географічного факультету, 
важливості активізації студентської наукової роботи, акти-
візації участі студентів у проведенні польових досліджень, 
застосуванні сучасних підходів і методик, освоєнні новітніх 
геоіформаційних технологій, вагомості внеску учасників 
конференції у наукову спадщину факультету. Окремої уваги 
заслуговують учасники із інших навчальних закладів, адже 
їх участь в конференції свідчить про високий рівень ор-
ганізації. 
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З вітальним словом до учасників конференції 

звернувся декан географічного факультету В. І. Біланюк 
 

На засіданні конференції заслухано 29 наукових допо-
відей студентів географічного факультету. Тематика науко-
вих доповідей різнопланова й висвітлює актуальні пи-тання 
сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, еко-
номіки й менеджменту. Поряд із широкою географічною те-
матикою чимало доповідей присвячено актуалізації ту-
ристичної діяльності в Україні, сучасним геополітичним 
проблемам України в контексті сучасних подій. Чимало тем 
охоплювали географічну проблематику Карпатського регіо-
ну України. Обрані студентами досліджувані об’єкти різно-
манітні: від невеликого підприємства чи міста й аж до цілого 
світу.  

Зважаючи на значну кількість студентів, конференцію 
було поділено на дві частини: перше пленарне засідання 
(11:00 – 13:30) та друге пленарне засідання (14:00 – 19:00). 
Модератором засідань був голова наукового товариства 
студентів, аспірантів та молодих вчених Святослав Зюзін.  



5 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2017 р.) 

 

 
У розпалі студентської наукової конференції  

“Реалії, проблеми та перспективи  
розвитку географії в Україні” 

 

За підсумками наукових доповідей і презентацій визна-
чено найкращих студентів-науковців географічного факуль-
тету. У визначенні переможців прийняли участь усі студен-
ти. Кожен учасник заповнював спеціальну анкету, в якій 
оцінював актуальність теми, логічність і послідовність 
викладу матеріалу та аргументованість висновків. Також 
оцінювався рівень наочності, яку використовали студенти 
під час наукової доповіді. Цього року відзначено наукові 
доробки й нагороджено дипломами таких студентів: 

І місце – Гнатюк Ірина (кафедра конструктивної географії 
і картографії, науковий керівник: доцент Іванов Є. А.); 

ІI місце – Довба Сергій (Львівська духовна семінарія Свя-
того Духа); 

ІІ місце – Моргацький Владислав (кафедра економічної та 
соціальної географії, науковий керівник: доцент Вісьтак О.І. );  
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ІІ місце – Загрійчук Володимир (кафедра геоморфології та 
палеогеографії, науковий керівник: доцент Брусак В. П.); 

ІІІ місце – Цевух Ярина (кафедра раціонального викори-
стання природних ресурсів і охорони природи: професор 
Назарук М. М.); 

ІІІ місце – Сеничак Діана (кафедра фізичної географії, нау-
ковий керівник: професор Мельник А. В.); 

ІІІ місце – Садула Ольга (кафедра ґрунтознавства і гео-
графії ґрунтів, науковий керівник: професор Гаськевич В. Г.); 

ІІІ місце – Біланюк Марта (кафедра економічної та со-
ціальної географії, науковий керівник: доцент Гудзеляк І. І.); 

ІІІ місце – Ковалик Святослав, Дубів Василь, Ільків Ірина 
(Прикарпатський лісогосподарський коледж); 

ІІІ місце – Войтенко Ольга, Янович Арсеній (кафедра ту-
ризму, науковий керівник: асистент Завадовський Т. Б.); 

За результатами ХVІIІ-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в 
Україні” видано матеріали. Збірник включає 21 наукову 
статтю, які ми пропонуємо на розсуд читачів. 
 
 

RESULTS OF THE XVIII-TH STUDENT  
SCIENTIFIC CONFERENCE 

“REALITIES, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF GEOGRAPHY 
DEVELOPMENT IN UKRAINE” 

Volodymyr Bilanyuk, Igor Rozhko, Sviatoslav Ziuzin  

Ivan Franko National University of Lviv 
 

Conclusions of student scientific conference were made, 
winners for the best scientific report were defined. 

Key words: student, conference, scientific report.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ У ЛАНДШАФТАХ 
УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ 

Богдан Іванович 

Науковий керівник: 
кандидат географічних наук, 

доцент Муха Б. П. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра фізичної географії 

 
Проведено дослідження вже відомих, а також виявлено 

нові джерела у ландшафтах Українського Розточчя. Проана-
лізовано чинники формування, розташування джерел, особ-
ливості джерельних вод і їх розвантаження. Описано сучас-
ний стан джерел з позиції екологічної гідрології та запропо-
новано можливості використання та охорони джерельних 
вод. 

Ключові слова: водне джерело, водоносний горизонт, ро-
звантаження, ландшафт, Розточчя. 

 
Розточчя є ключовим регіоном для вирішення багатьох 

географічних, геологічних, кліматичних та біологічних 
проблем, оскільки воно було границею морської трансгресії 
та лежить на стику Предкарпатського прогину та Східноєв-
ропейської платформи. Тому тут сформувались унікальні су-
часні природні умови. 

Дослідження Розточчя триває вже близько півтори сто-
ліття, але дослідженню джерел до тепер приділялося мало 
уваги, особливо в Україні. Разом з тим вони мають важливе 
значення для регіону Розточчя і прилеглих територій. 

Об’єктом дослідження виступили водні джерела у ланд-
шафтах Українського Розточчя. 

Предмет дослідження – формування, поширення, функ-
ціонування та інші особливості водних джерел у ландшаф-
тах Українського Розточчя. 
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У географії водне джерело розглядається, як точковий 
просторовий об’єкт, який є зовнішнім проявом підземних 
вод, що є компонентом ландшафту. 

Джерелом називають місце виходу підземної води на 
денну поверхню. Зазвичай, джерела природно витікають з 
водоносного горизонту на поверхню землі або в товщу 
поверхневих вод [3, 7, 8].  

На сьогодні, загальноприйнятої та універсальної класиці-
кації джерел немає. Існує багато класифікацій за різними оз-
наками: дебітами (витратами), режимами, температурами 
вод, умовами виходу на поверхню, зв’язками з різноманітни-
ми гірськими породами, хімізмом, мінералізацією тощо [3, 7, 
8]. В геоморфологічному відношенні Українське Розточчя 
можна охарактеризувати як денудаційну пластово-ярусну 
рівнину. Сильна розчленованість рельєфу Розточчя успадку-
вала риси структурно-тектонічних елементів. Густа ярково-
балкова мережа та її глибокий вріз в товщу неогенових і 
крейдових відкладів (вапняків, пісковиків, мергелів) спри-
чинює відкриття водоносних горизонтів у вигляді джерел, 
які є основою живлення малих річок реґіону. Перехідні риси 
від помірно-морського західноєвропейського до помірно-
континентального східноєвропейського клімату та підвище-
на кількість опадів (700-750 мм) спричиняє інфільтрацію ве-
ликих об’ємів води та формування високодебітних джерел 
[2, 9, 10]. 

Б. П. Муха в межах Українського Розточчя виділяє 5 ланд-
шафтів: Домажирський, Дубровицький, Янівський, Верхньо-
верещицький та Равський. Для них характерні типово роз-
тоцькі риси, проте з іншого боку вони мають ряд відміннос-
тей, зокрема у структурі місцевостей та урочищ, що також 
проявляється у нерівномірності поширення джерел [5]. 

У ландшафтах Українського Розточчя було віднайдено 
155 джерел. З них 26 відкривається на території Янівського 
ландшафту, 50 на території Дубровицького, 51 – Верхньове-
рещицького, 27 – Равського. В Домажирському ландшафті не 
виявлено жодного джерела (рис. 1). 
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Рис. 1. Розташування джерел у ландшафтах 

Українського Розточчя 
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Більшість джерел території досліджень живлять річки 
басейну Балтійського моря і лише 2 належить до басейну 
Чорного. Густота поширення джерел в Янівському Розточчі 
становить 0,11 джерел/км2. Враховуючи, що в Домажирсь-
кому ландшафті джерел немає, цей показник є найнижчим 
для всього Українського Розточчя. Дещо більшим є цей 
показник для Дубровицького та Раського Розточчя, там він 
становить 0,20 та 0,22 джерел/км2 відповідно. Найбільша 
щільність джерел у Верхньоверещицькому ландшафті – 0,28 
джерел/км2  (див. рис. 1). 

Більшість джерел (понад 70 %) розташовано вздовж пів-
нічно-східної межі та в північній частині Українського Роз-
точчя. На противагу бачимо майже повну відсутність джерел 
у південній частині області. Ще одною цікавою особливістю 
є те що багато джерел розташовано саме на контакті ланд-
шафтів (див. рис. 1). 

Абсолютна висота на якій відкриваються джерела в за-
гальному збільшується з пн-зх на пд-сх на всій території 
дослідження. У висотному розташуванні джерел Українсь-
кого Розточчя можна виділити три основні рівні 240-260, 
270-286 та 300-320 м. н. р. м.  

Понад 70% досліджених джерел розвантажуються із пі-
дошви схилу у глибоко врізаних річкових долинах. 

Джерела Українського Розточчя приурочені до трьох лі-
тологічних комплексів: мергельні відклади верхньої крейди, 
літотамнієві вапняки та піски, пісковики опільської світи 
неогену, глини та піски, пісковики тираської і косівської світ 
неогену. Власне ці горизонти і виступають водоносними. 

На дебіт та інші особливості розвантаження джерел по-
мимо інфільтраційних та колекторських властивостей гірсь-
ких порід та їх будови випливає простягання тектонічних 
порушень, пов’язаних з ними ярів та річкових долин, а саме 
глибина їх врізів. Витрати більшості джерел Янівського 
Розточчя коливаються в межах 2-10 л/с. Окремі джерела 
характеризуються дебітом близько 100 л/с. Джерела в Дуб-
ровицькому та Равському ландшафті характеризуються 
дещо більшими витратами. 
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Для Верхньоверещицького Розточчя характерна велика 
диференціація джерел за дебітом. Підвищені дебіти харак-
терні для джерел верхньокрейдових горизонтів. 

У Домажирському ландшафті вихід підземних вод прояв-
ляється у вигляді заболочення. Це пов'язано із меншими 
абсолютними висотами ландшафту та слабшою розчлено-
ваністю рельєфу, а також з високим п'єзометрич-ним рівнем 
підземних вод. Заболочення також характерне для деяких 
внутрішніх вирівняних частин Розточчя та широких кори-
топодібних долин. 

Більшість джерел Українського Розточчя мають витік у 
вигляді вузьколокалізованого осередка (понад 95%), проте 
є також височування, викапування та площинні витікання 

Температура у джерелах коливається в межах 6-9ºС про-
тягом року. Згідно з проведеними аналізами за хімічними 
властивостями води прісні, з мінералізацією 350-370 мг/л, 
нейтральні, гідрокарбонатні, кальцієві, сульфатні, натрієві, з 
твердістю 2,2-2,3 мг-екв/л. Води із всіх джерел відповідають 
вимогам ДСТУ 287-482 «Вода питна». 

Під час польових досліджень було виявлено цікаві особ-
ливості джерельних відкладів в урочищі Сім джерел. Після 
аналізу підтвердилося, що для них характерний різний 
мінералогічний склад і це при мінімальній відстані між 
джерелами. Так, чорний наліт формують манґановмісні 
мінерали, іржавий – гідрооксиди заліза, а сіро-зелений – 
глауконіт. 

В домашніх умовах було проведено дослід на придатність  
джерельних вод для вегетації рослин [6]. Не встановлено 
суттєвих відмінностей між водами із джерел та відстояною 
водою із водопроводу м. Львова, що свідчить про відсутність 
токсичності вод з усіх джерел, та можливості їх використан-
ня для вирощування сільськогосподарських культур. 

Велика частина джерел Українського Розточчя вико-
ристовується місцевим населенням для харчових потреб, 
тому часто природні устя джерел змінюють, ховаючи їх у 
блокові резервуари.  



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

12 

 

Поширеним є сакральний туризм до джерел, яким припи-
сують лікувальні властивості. У межах західного та східного 
схилів Розточчя розміщені водозабори. Для питних потреб 
тут відбирається 265 тис. м3 на добу [2]. 

Джерела Розточчя використовуються та можуть бути ви-
користані у таких потребах: 

– промислового водоспоживання; 
– господарсько-питтєвих; 
– зрошення с\г угідь; 
– водопостачання для тваринництва; 
– рекреаційних та туристично-екологічних. 
Пропонується створення екологічної стежки в долині 

річки Смолинка. Крім розташованих там типових джерел з 
туристичною та просвітницькою метою можна побачити 
велике різноманіття біоти в слабозмінених людиною болот-
них та лісових ПТК, а також запропонувати активний відпо-
чинок в сільських садибах.  

Джерела Розточчя мають ключову роль у формуванні ме-
режі поверхневих вод та їх якості, а забезпечення раціо-
нального використання водних ресурсів є одною з головних 
проблем регіону. Саме тому використання вод джерел має 
бути раціональним. Воно передбачає наявність систем водо-
користування, їх ощадливість, не використання питної води, 
для технічних потреб, оптимізацію та лімітацію викори-
стання води, охорону вод від засмічення, забруднення про-
дуктами промислової та сільськогосподарської діяльності, 
стічними та неочищеними водами.  

Охорона джерельних вод від забруднення і виснаження 
передбачає дотримання законів Водного кодексу України. 
Зокрема прередбачається створення навколо джерел та їх 
потоків, 50 метрових охоронних зон [1]. 

Отже, найпоширенішими умовами формування джерел 
Українського Розточчя є розкриття ерозійними врізами, 
високо розташованих верхньокрейдових, дещо рідше неоге-
нових горизонтів. 
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Власне тому найбільше їх розташовано вздовж пн-сх межі 
ландшафтів. Під час цього дослідження було отримано по-
вністю нові дані, які є важливі для отримання вичерпної 
інформації про реґіон, а також можуть бути використані в 
практичних та наукових цілях. 
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The research of already known, as well as new founded 

springs in the landscapes of the Ukrainian Roztochia was con-
ducted. The factors of formation, location of springs, features of 
springs waters and it discharges were analyzed. The current 
state of the springs from the point of ecological hydrology was 
described and possibilities of using spring waters and it protec-
tion were offered.  
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Roztochia. 

 



15 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2017 р.) 

 

ДИНАМІКА ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ 
БАСЕЙНУ РІЧКИ ЖЕЛДЕЦЬ 

Роман Думич  

Науковий керівник: 
кандидат географічних наук,  

доцент Яворський Б. І. 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра фізичної географії 

 
З’ясовано та проаналізовано зміни землевикористання 

басейну річки Желдець, що відбулися з 1892 р. і до тепер. У 
роботі використані топографічні карти і космознімки трьох 
часових зрізів (1892 р., 1989 р., 2015 р.). Така динаміка ви-
вчена в ГІС-середовищі шляхом оцифрування контурів зе-
мель із подібним способом використанням, обчисленням 
площ класів землевикористання, аналізом їх часових змін. 

Ключові слова: землевикористання, басейн річки Жел-
дець, геоінформаційні системи (ГІС), оверлейний аналіз. 

 
Вступ. Управлінські рішення у сфері захисту довкілля 

неможливі без достовірних і актуальних даних. Відповідно 
до сучасних тенденцій геоекологічних досліджень і гео-
графічної науки в цілому, такі дані потрібно впорядковати у 
цифровій формі, а згодом проаналізовати у часі. Це дає змогу 
прогнозувати та моделювати можливі варіації розвитку 
території. Окрім цього, необхідною умовою будь-яко-го 
географічно спрямованого дослідження є системність об’-
єкта, що зумовлює його представлення як цілісної множини 
елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними [10]. 

Мета. Наша мета – прослідкувати зміни землевикори-
стання в басейні р. Желдець на основі дослідження топо-
графічних карт і космічних знімків, а головними завданнями 
стали а) створення геоінформаційної моделі динаміки зем-
левикористання басейну, а також б) виявлення природних 
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та соціальних чинників, що обумовили зміни використання 
земель. 

Концептуальні основи. Об’єктом даного дослідження 
виступив басейн р. Желдець, яка належить до гідрогра-
фічної мережі Західного Бугу. В останні роки достатньо 
велика кількість наукових публікацій присвячена вивченню 
земельних ресурсів басейнів річок [1–3, 18, 20, 21], в тому 
числі в руслі ландшафтної екології і засобами ГІС. В цьому 
випадку застосовують басейновий підхід до розуміння те-
риторіальної структури ландшафту. Оскільки річковому 
басейну властиві функціональна єдність, територіальна виз-
наченість, сприятливі умови для експериментальних дослі-
джень геосистем, тому таку форму організації території було 
взято за основу ідентифікації території дослідження. 

Предметом дослідження окреслюємо динаміку (з 1892 р. і 
до тепер) землевикористання басейну р. Желдець. Термін 
«землевикористання» подібний з популярним терміном 
«землекористування», проте їх потрібно розділяти за 
змістом, про що роз’яснено у підручнику [11]. Ці ж поняття 
розрізнені і в «Земельному кодексі України» [29]. Напри-
клад, із частини 5 статті 20 цього «Кодексу» зрозуміло, що в 
межах певної категорії земель можуть існувати різні види 
використання земельних ділянок. Наприклад, землі сільсь-
когосподарського призначення можуть використовуватись 
для ведення фермерського господарства, особистих селян-
ських господарств, для сінокосіння і випасання худоби, для 
садівництва чи городництва. У «Земельному кодексі» в 
термін «землекористування» вкладено, зокрема, зміст права 
користування землями: як на правах власності, так і на 
правах оренди. («Набуття права на землю громадянами та 
юридичними особами здійснюється шляхом передачі зе-
мельних ділянок у власність або надання їх у користування», 
частина 2 статті 116). Тому ми розуміємо землевикористан-
ня – як спосіб безпосередньої експлуатації землі. Тоді як 
землекористування – юридичне поняття, у якому увага 
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звернена на суб’єкт господарювання. Аналізуючи топо-
графічні карти чи космознімки, неможливо вивчити струк-
туру землекористування території. Проте, зважаючи на 
масштаб і ґенералізацію вихідних даних, можна дослідити 
структуру земель за способом їх використання, тобто вивча-
ти землевикористання. 

Територія дослідження. Досліджуваною територією є 
басейн р. Желдець (права притока р. Рата, басейн Західного 
Бугу). У довідковій літературі дані щодо площі басейну 
р. Желдець суттєво відрізняються. Так, за даними «Каталогу 
річок України» [16] та «Географічної енциклопедії України» 
[12] ця величина становить 227 км2, на сайті «Західно-
Бузького басейнового управління водних ресурсів» [30] 
площа водозбору Желдця значиться 249 км2, тобто 
відмінність аж на 10 %. Відповідно до наших обчислень, у 
проведених нами межах, площа басейну р. Желдець стано-
вить 238,1 км2. Причиною такої суттєвої розбіжності наве-
дених площ, мабуть, є неоднозначність проведення водо-
дільної лінії в умовах слаборозчленованого низовинного 
рельєфу, а також прокладення меліоративних каналів, які 
сполучили сусідні басейни. При наших обчисленнях площі 
басейну (і проведення для цієї мети вододільної лінії) було 
використано як сучасні топографічні карти, де рельєф пока-
заний горизонталями, так і карти Третього австрійського 
знімання [26], на яких рельєф показано штрихуванням, а 
стан місцевості відобразив ситуацію ще до проведення у 
великому обсязі меліоративних робіт. Довжина вододільної 
лінії Желдця 95 км. Згідно з адміністративно-терито-
ріальним устроєм, басейн належить територіям Кам’янка-
Бузького, Жовківського і Сокальського районів Львівської 
області й охоплює декілька сільських рад. Згідно з фізико-
географічним районуванням басейн входить до області 
Малого Полісся [7, 8, 23]. Територія басейну – слаборозчле-
нована. Перепад висот становить до 100 м. Басейн нахиле-
ний із півдня на північ від 300 м біля витоку на Пасмовому 
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Побужжі до 200 м біля гирла. Басейн річки змеліорований, 
тут починаючи із 1956 р. почала діяти осушувальна 
меліоративна система «Желдець» [10]. Ця система є у за-
довільному стані і її використовують в сільськогоспо-
дарському виробництві. На території басейну немає діючих 
залізниць, тут проходить шосе сполучення м. Кам’янка-
Бузька – Жовква. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження тери-
торії Малого Полісся проводять достатньо довго. На цю те-
риторію складені ландшафтні карти і карти фізико-гео-
графічного районування [7, 8, 15, 19, 23], вивчені особ-
ливості ґрунтового покриву [4–6, 17], досліджено вплив ме-
ліорації на природні комплекси цієї території [22]. Еколого-
географічні і гідрологічні дослідження верхньої частини ба-
сейну Західного Бугу проводить Курганевич Л. П. та її спів-
автори (зокрема, публікація [20]). Проте, спроб вивчення ди-
наміки землевикористання басейну р. Желдець шляхом зас-
тосування сучасного геоінформаційного інструментарію 
наразі не було. 

У дослідженні використані такі матеріали: 
1. топографічні карти Третього австрійського знімання 

масштабу 1 : 25 000 (1892 р.); 
2. топографічні карти радянського періоду масштабу 

1 : 50 000 (1989 р.); 
3. космознімки СNES/Airbus басейну р. Желдець (2015 р.); 
4. «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власника-

ми землі, землекористувачами, угіддями та видами еко-
номічної діяльності» (форма 6-зем) Кам’янка-Бузького рай-
ону за 2015 р. [13]. 

Для обробки, аналізу, представлення даних застосовува-
лося програмне забезпечення ArcGis 10.2. Отримані в каме-
ральних умовах контури типів використання земель були 
перевірені в польових умовах. 

Першим кроком даного дослідження стало проведення 
меж території дослідження. Така проста, на перший погляд, 
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операція в умовах низовинного, плоского рельєфу середньої 
частини Малого Полісся не була легкою, доволі точно межі 
басейну вдалось провести не одразу. Ситуація ускладнюва-
лась ще й тим, що сусідні з Желдецем басейни сполучені 
меліоративними каналами, які перетинають вододільну 
лінію. Тому для проведення меж басейну в таких умовах 
використано топографічну карту 1 : 25 000 Третього ав-
стрійського знімання, на якій рельєф переданий штрихами, 
а не розрідженими горизонталями, як на пізніших картах; з 
другого боку, стан місцевості відобразив ситуацію ще до 
проведення масштабної меліорації. Тобто, давніша (1892 р.) 
топографічна карта 1 : 25 000 дала змогу точніше провести 
межі басейну р. Желдець, ніж новіші топографічні карти. 

Наступним кроком було виокремлення класів земель (за 
використанням) на прив’язаних до однієї системи коорди-
нат топографічних картах і космознімках. Частину класів 
земель, технічна можливість виділити яких у нас була, ми 
відкинули чи згенералізували. Причиною цього стала част-
кова непридатність порівняння карт і знімків із різною 
детальністю відображення території. Тому відображену на 
них інформацію неможливо було використати у повному 
обсязі для аналізу динаміки використання земель у даному 
дослідженні. Також на даному кроці гостро проявилась 
проблема використання топографічних карт, на яких, як 
відомо, відображення території ґенералізоване, до того ж у 
нас не було можливості скористатися картами най-
детальнішого, вихідного масштабу знімання. Все-таки, 
порівняння співвідношень класів використання земель 
трьох часових зрізів дало змогу виявити зміни та виділити 
найпоказовіші трансформації у землевикористанні та ви-
явити їх причини, як загалом у басейні, так і у його частинах. 

Після згаданих операцій застосовано універсальний ме-
тод при ГІС-обробці даних – оверлейний аналіз. Цей метод 
передбачає накладання один на одного шарів цифрових 
даних, в результаті чого утворюється графічна композиція 
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або графічний оверлей вихідних шарів [24]. Основним під-
сумком дослідження стали геопросторові дані про землеви-
користання басейну р. Желдець, що відображають динаміку 
наземного покриву за більш ніж столітній час. Шляхом кла-
сифікації в межах досліджуваної території вдалось виділити 
п’ять співставимих між різночасовими матеріалами класів 
використання земель: 1) землі під сільськогосподарськими 
угіддями; 2) землі під лісами; 3) землі під сільською забудо-
вою; 4) землі під дорогами; 5) землі під водоймами. 

Останнім кроком, після оконтурювання басейну 
р. Желдець, а також оцифрування площинних і лінійних 
об’єктів, відображених на картах і космознімках, було об-
числення площ і виконання аналізу динаміки землевикори-
стання у басейні. Зроблені висновки перевірені шляхом 
проведення польових маршрутних спостережень. 

Результати дослідження. У 1892 р. 70,2 % площі басейну 
припадало на сільськогосподарські землі (луки і ріллю) 
(рис. 1, табл. 1). Також територія дослідження вирізнялась й 
достатньо високим показником залісненості – 26,6 %. Сту-
пінь наповненості інфраструктурою був достатньо низьким: 
1,5 % займали землі під дорогами. 1,1 % припадав на забу-
довані землі. Змеліорованість території наприкінці XIX ст. 
була невисокою, частка земель під водоймами лише 0,5 %. 

Структура землевикористання через століття дещо 
змінилась. Так, сільськогосподарські землі займали 68,9 % 
від площі басейну. На ліси припадало 24,0 % площі тери-
торії. Тобто протягом 1892–1989 рр. відбулось зменшення 
площі заліснених земель у басейні на 6,3 км2. Натомість, 
вдвічі зросла площа забудованих земель (до 2,9 %). Зако-
номірно до цього зросла кількість доріг, площа яких зросла 
до 2,1 %. Водночас, як наслідок радянського господарюван-
ня і проведення меліорації, сумарна площа водотоків, ка-
налів і ставів збільшилася у 4 рази (рис. 1, табл. 1). 

Як можна виявити на основі досліження космознімків, 
для періоду незалежності України (до 2015 р.) властиві 
зміни іншого характеру землевикористання території до-
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слідження. Так, порівняно із 1989 р., частка земель під 
сільськогосподарськими угіддями зменшилася більш ніж на 
2 %, частина із цих земель вкрились лісом. Помітні суттєві 
зміни в розподілі земель під сільською забудовою – зрос-
тання більш ніж на чверть (відносно показника 1989 р.). 
Водночас, частка земель під дорогами залишилась на тому 
самому рівні. У розташуванні забудованих земель суттєвих 
змін не зафіксовано, але можна спостерігати ущільнення 
забудови. Це не потребує прокладення додаткових ко-
мунікацій, виділення нових земель під них, цим можна пояс-
нити, чому ж площа доріг не змінилася. Через відсутність 
розширення меліоративної мережі площа під водоймами 
також залишилася на попередньому рівні. 

Таблиця 1 
Динаміка землевикористання басейну р. Желдець 

(обчислено на підставі опрацювання різночасових топо-
графічних карт і космознімків) 

Класи викори-
стання земель 

Басейн р. Желдець (100 % = 238,1 км2) 

1892 р., % 1989 р., % 2015 р., % 

землі під с/г 
угіддями 

70,2 68,9 66,7 

землі під лісами 26,6 24,0 25,3 

землі під во-
доймами 

0,5 2,1 2,2 

землі під доро-
гами 

1,5 2,1 2,1 

землі забудо-
вані 

1,1 2,9 3,6 
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Отримані нами результати порівняємо із даними, 
опублікованими в інших джерелах [13, 20] (табл. 2). Бачимо, 
що землі під сільськогосподарськими угіддями та лісами у 
досліджуваному басейні займають середні величини, 
порівняно із землями цих же категорій у басейні р. Рата і 
Кам’янка-Бузькому районі. Інші ж категорії земель важко 
співставити і проаналізувати, враховуючи різні методики 
отримання величин зазначених площ земель. 

На динаміку використання земель вплинули природні і 
соціальні чинники. Зокрема, відсутність легкого сполучення 
земель у різних частинах басейну з великими населеними 
пунктами (Львів, Жовква, Кам’янка-Бузька, Великі Мости), 
різна родючість ґрунтів, значне заболочення обумовили 
переважно сільськогосподарський і лісогосподарський 
характер землевикористання басейну річки Желдець.  

Осушення території сформувало ґраткову структуру 
штучної гідромережі басейну. Хоча наведені величини площ 
земель під лісами і не демонструють помітних змін, проте 
суттєвими у наш час є процеси збільшення площі лісів за 
рахунок підростання господарсько-неякісних порід дереви-
ни (береза, верба, вільха), що відбувається на місці колишніх 
лук і ріллі. 

За час між 1892 і 1989 р. зникла німецька колонія Ру-
дольфсгоф (закладена 1880 р. [25]), жителі хутора Здешів 
були переселені у с. Теляж Сокальського району [27]. Появи-
лись нові (с. Грабовець Кам’янка-Бузького району, засноване 
у 1900 р. [28]) чи сильно розбудувались існуючі населені 
пункти (с. Реклинець Сокальського району, с. Купичволя 
Жовківського району, с. Вихопні і с. Желдець Кам’янка-
Бузького району). У радянський період відбувалось знищен-
ня хуторів, об’єднання їх із прилеглими селами. Дисперсна 
система розселення була і є характерною для центральної, 
заболоченої частини Малого Полісся. Перебудова існуючих 
сіл (ущільнення забудови, збільшення поверховості бу-
динків, поява нових вулиць) характерна вже для нинішнього 
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часу. Для радянського етапу характерне збільшення густоти 
дорожньої мережі із твердим покриттям, тоді як за останні 
три десятиліття відчувається брак коштів на покращення 
дорожньої інфраструктури. Подібно ж фінасові труднощі 
стоять на перешкоді підтримки меліоративних каналів і 
споруд на належному рівні. 

Висновки. Вивчення структури і динаміки землевикори-
стання – актуальна проблема, над вирішенням якої команд-
но працюють ґрунтознавці, землеупорядники, спеціалісти з 
галузей фізичної, конструктивної географії і екології. Вико-
ристання ГІС дає змогу з достатньою точністю проводити 
обчислення площ закартованих земель та здійснювати їх 
просторовий аналіз. 

У ході реалізації даного дослідження гостро відчутною 
була проблема обмеженого доступу до різночасових карто-
графічних даних, від повноти укомплектування якими до-
слідника залежить успіх подібних пошуків. Додаткові труд-
нощі постали із дешифруванням космознімків, зокрема з 
ідентифікацією деяких ділянок лісів, доріг, водотоків чи 
каналів. Це потребувало перевірки результатів дешиф-
рування і проведення вимірів безпосередньо на території 
дослідження. Дане дослідження можна доповнити залучен-
ням аналізу топографічних карт польського періоду (20-
ті рр. XX ст.) і радянського періоду (40–60-ті рр. XX ст.). 

У басейні р. Желдець гостро стоїть проблема замулюван-
ня і вчасної очистки меліоративних каналів. Як наслідок, 
рівень води піднімається, спричиняючи затоплення. Особ-
ливо дошкуляє воно ділянкам із новою сільською забудо-
вою, яка в наш час охоплює осушені заплавні землі 
р. Желдець.  

В полі візуально легко можна виявити і відрізнити части-
ни села із старою і новою забудовою. Отже, з процесами 
підтоплення потрібно боротися шляхом проведення 
періодичної очистки каналів. Проте, як видається, не завжди 
такі заходи необхідні. Так, для земель без забудови і ріллі 
допускаємо підтоплення для відновлення типових для те-
риторії екосистем заболочених лук і лісів. 
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В ході дослідження виявилось, що сумарні площі земель 
як під дорогами, так і під водоймами (переважно каналами) 
залишаються на одинаковому рівні (близько 2 %) протягом 
останніх кількох десятиліть. Частка земель під шосейними 
дорогами не змінилася, незважаючи на постійний приріст 
забудованих земель, який відбувся за рахунок розростання 
існуючих сіл.  

Територія потребує оновлення доріг, а також заміни ста-
рого асфальтованого покриття, що цілком можливе без 
залучення нових земель. Згідно результатів дослідження, 
подаємо рекомендації щодо подальшого розвитку земель-
ного менеджменту басейну р. Желдець. Вважаємо, що пер-
спективним є створення сосново-дубових насаджень на 
землях, які в наш час перестали використовуватись в сільсь-
когосподарському виробництві, не допускаючи заростання 
їх малоцінною деревиною.  

Подібного висновку дійшли автори [14], обґрунтовуючи 
можливість збільшення лісистості Кам’янка-Бузького райо-
ну на 6,7 % за рахунок низькопродуктивних сільсь-
когосподарських земель. Також доцільним вважаємо залу-
чення заліснених земель басейну р. Желдець до державної 
екомережі. Тому пропонуємо скласти робочі проекти щодо 
додаткового заліснення басейну. 
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LAND-USE DYNAMICS 
IN ZHELDETS RIVER BASIN 

Roman Dumych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Physical Geography 

 
The land-use changes were determined and analyzed for the 

Zheldets river basin using topographic maps and space images 
from three time points (1892, 1989, 2015). The changes were 
investigated in a GIS-environment through digitalization of land 
boundaries with similar usage modus, followed by calculation of 
areas associated with each land-use class, and finally analysis of 
land-use differences over time. 

 
Key words: land-use, Zheldets river basin, Geo-Infomation 

Systems (GIS), overlay analysis. 
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Кафедра раціонального використання природних ресурсів  

та охорони природи 
 

Розглянутий новітній метод дослідження – дрон зйомки, 
в боротьбі з проблемою поширення борщівника Сосновсь-
кого. Виявлено особливості поширення борщівника Сос-
новського на модельній ділянці у Турківському районі 
Львівської області, завдяки дешифруванню знімків отрима-
них з дрона. Сформульовано основні переваги використання 
безпілотника для вирішення екологічних проблем. 

Ключові слова: борщівник Сосновського, інвазійні види, 
бур’ян, дрон, метод дрон-зйомки. 

 

На сьогоднішній день для вирішення екологічних про-
блем, зокрема визначення їх масштабів та вибору макси-
мально ефективних методів боротьби, доцільно використо-
вувати новітні методи досліджень, зокрема такі, як метод 
дрон-зйомки.  

Проблема поширення борщівника Сосновського є 
надзвичайно актуальною і потребує якомога швидшого 
вирі-шення, адже загрожує природному біорізноманіттю, 
розвитку господарства та здоров’ю людей. Особливу небез-
пеку борщівник Сосновського становить для вразливих 
гірських геосистем Українських Карпат та їх компонентів, 
що мають низьку стійкість до впливу агресивних інвазійних 
видів. Тому, для дослідження нами обраний Турківський 
район Львівської області, де склались сприятливі природні 
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умови для поширення борщівника Сосновського. Сучасний 
занепад сільського господарства та відсутність контролю за 
поширенням небезпечних бур’янів сприяють швидкому 
захопленню ним нових територій. Серед інших районів 
Львівської області у Турківському районі площі під борщів-
ником Сосновського є одними з найбільших [4]. 

Турківський район розташований в південно-західній ча-
стині Львівської області, на заході межує з Республікою 
Польща. Саме тому проблема поширення борщівника Сос-
новського в даному районі має транскордонний характер. 

Борщівник Сосновського належить до інвазійних видів. 
Інвазійні види – алохтонні види із значною здатністю до ек-
спансії, які розповсюджуються природним шляхом або за 
допомогою людини і становить значну загрозу для флори і 
фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними ви-
дами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель 
місцевих видів [2]. 

Рід борщівника (Heracleum) включає в себе до 70 видів, з 
яких п’ять природньо зростає на території України. 
Найбільш поширений (майже по всій Україні – на луках, 
берегах річок, біля доріг) борщівник сибірський (Heracleum 
sibiricum). В Карпатах зустрічаються борщівник карпатський 
(Heracleum carpaticum), борщівник європейський (Heracleum 
spotilium) і рідко борщівник пальчастий (Heracleum 
palmatum). В Криму росте борщівник Стевена (Heracleum 
Steveni). Борщівник Сосновського (Heracleum Sosnovski) росте 
на всій території України, але на відміну від природних 
видів він становить велику загрозу для природного різно-
маніття, оскільки як інтродукований вид немає природних 
ворогів і конкурентів. 

Борщівник Сосновського дуже активно поширюється те-
ренами України, оскільки кліматичні умови є сприятливими 
для цієї рослини, а боротьба з його поширенням практично 
не проводиться. 

Культура, яку вирощували на корм для тварин у 50-ті ро-
ки минулого століття, у зв’язку зі змінами соціально-
економічних умов у країні та реформами в аграрному сек-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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торі (зміни власності на землю, перепрофілювання сілсько-
господарських підприємств та ін.) втратила свою кормову і 
господарську цінність. Через вміст у ньому фурокумаринів 
(у тому числі бергаптен, ізобергаптен, ізо-пімпінелін та ін.), 
які викликають під час контакту зі шкірою людини важкі 
дерматити, схожі на опіки, борщівник пере-стали культи-
вувати вже понад 40 років. 

Науковці вважають, що є всі підстави занести борщівник 
Сосновського до списку карантинних бур’янів поки він не 
зайняв усі терени України. Адже рослина, яку раніше куль-
тивували втратила ознаки культурної рослини, росте й 
поширюється стихійно (повсюдно), а також зайнятись об-
меженням його поширення і остаточним знищенням [5]. 
Адже відповідно до Закону України «Про захист рослин» 
бур’яни – небажана рослинність в угіддях, посівах, насад-
женнях культурних рослин, яка конкурує з ними за світло, 
воду, поживні речовини, а також сприяє поширенню шкід-
ників та хвороб [3].  

Для дослідження поширення борщівника Сосновського 
ми використовували метод дрон-зйомки, який був доповне-
ний польовими дослідженнями та соціологічним опитуван-
ням.  

Дрон (англ. Drone – джміль) – Безпілотний літальний 
апарат (БПЛА) військового чи цивільного призначення, різ-
новид військового робота; в ширшому сенсі – мобільний, ав-
тономний апарат, запрограмований на виконання якихось 
завдань [1]. Дрон-зйомка дозволяє не лише під новим кутом 
подивитись і усвідомити масштаби екологічної проблеми, 
але й надає фактаж для проведення дослідження, складання 
карт, опису масштабу екологічних проблем. 

Під час дослідження нових територій зайнятих борщів-
ником Сосновського та його впливу на довкілля ми про-
понуємо використання сучасних методів дрон-зйомки, у то-
му числі організацію і проведення режимних моніторинго-
вих екологічних спостережень у комплексі з геоінфор-
маційними технологіями.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Фотозйомка, проведена дроном, також дозволяє відтво-
рити детальну панораму досліджуваної териорії, що є важ-
ливим для наукових досліджень та формулювання ефектив-
них заходів щодо вирішення проблеми. 

Обробка інформації, отриманих шляхом дрон-зйомки, 
відбувається завдяки дешифруванню. Методика дешиф-
рування знімків схожа до опрацювання космічних ма-
теріалів. Головною відмінністю космічних знімків від отри-
маних внаслідок дрон-зйомки є їх набагато більша огля-
довість, яка залежить від висоти літаючого безпілотника.  

Дешифрування полягає в аналізі прямих і непрямих де-
шифрувальних ознак. Аналіз прямих ознак передбачає вияв-
лення тону (чи кольору), структури, форми та розміру фото-
зображення, і навіть тіні, яка падає від об’єктів Але за пря-
мим ознаками можуть бути дешифрировані лише компо-
ненти, безпосередньо зображені на знімках (рослинність, 
рельєф на безлісих ділянках, водні об'єкти, ділянки без ґрун-
тового покриву). 

Непрямі ознаки різноманітні, тому виявлення їх вимагає 
знання природних умов досліджуваного району, уважного 
вивчення взаємозв'язків між окремими компонентами гео-
систем. Непрямі ознаки зазвичай виявляються шляхом на-
земного дешифрування фотознімків на ключових ділянках. 
Наприклад, рослинний покрив служить для визначення гли-
бини залягання ґрунтових вод у пустелі, а у лісовій зоні 
перехід від заплавних лук до соснових лісів свідчить про змі-
ну заплави терасою тощо. Поєднання цих двох методів де-
шифрування дозволяє дуже детально описувати та мо-
ніторити наявну ситуацію пов’язану з поширенням бур’яну. 

Використання безпілотника під час польових досліджень 
дозволило нам з іншої сторони подивитись на масштаби 
екологічного лиха. В результаті дрон-зйомки ми змогли 
створити комплексний знімок території зайнятої борщівни-
ком Сосновського (рис. 1). 

Ареали борщівника дешифруються на даному знімку за 
допомогою різних відтінків кольорів, ми можемо чітко по-
бачити зрілі рослини,що цвітуть, що відцвіли, та молоді 
рослини. 
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Аналізуючи отримані результати ми можемо зробити 
висновок, що ареали рослини є практично суцільними і 
обмежуються територіями, де здійснюється господарська 
або інші види людської діяльності, тобто пасовищами, ріл-
лею, дорогами та стежками. 

Оскільки культура вологолюбна і добре росте на запла-
вах, низинах, осушених торфовищах та на зрошуваних зем-
лях, але разом з тим не витримує перезволоження, близько-
го залягання (ближче 1,5 м) рівня підґрунтових вод, на 
території заболочених ділянок рослин практично немає. 

 
Рис. 1. Комлексний знімок отриманий в результаті  

дрон-зйомки (с. Явора) 
 

Цикл розвитку борщівника Сосновського становить від 2 
до 7 років і більше. Культура належить до монокарпічного 
типу, тобто кожна рослина за своє життя цвіте лише один 
раз: на другий, п’ятий, або сьомий рік життя [2]. Тому на фо-
то ми бачимо, що немає суцільного цвітіння всього ареалу, 
рослини що не цвітуть цього року, просто ще не досягли 
зрілості. 
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Очевидно, що на ріст, розвиток і розповсюдження рослин 
також впливають структура та механічний склад ґрунту, про 
що свідчать окремі невеликі ділянки, де щільність  рослин є 
меншою. Завдяки дрон-зйомці ми не лише побачили сучасні 
ареали поширення борщівника Сосновського, але й можемо 
спрогнозувати подальше збільшення територій його зрос-
тання. Для того щоб ефективно боротися з борщівником 
Сосновського передусім необхідно ретельно дослідити і 
виявити сучасні його ареали. Відсутність інформації про 
реальні площі та умови зростання борщівника унеможлив-
люють розробку ефективних заходів і виділення коштів на 
їх реалізацію.  

Існує багато методів боротьби з борщівником Сосновсь-
кого: механічні (скошування, обрізання квітів, викопуван-
ня), фізичні (спалювання), хімічні (використання пести-
цидів), біологічні (комахи, які пошкоджують рослини). 

Проте необхідно враховувати природні особливості Тур-
ківського району, і використовувати різноманітні методи, 
залежно від конкретних умов кожного ареалу. 

Висновки. Еколого-географічні дослідження поширення 
борщівника Сосновського є надзвичайно важливими для 
збереження біорізноманіття. Проблемою поширення цього 
бур’яна займається багато науковців, зокрема, в Україні, 
Польщі, Росії та Прибалтиці, але єдиних підходів до бороть-
би із небезпечним буря’ном поки не вироблено.  

Специфіка морфологічної будови борщівника Сосновсь-
кого дозволила використати новітній метод еколого-
географічних досліджень – дрон-зйомку.  

Використання безпілотника дозволяє: 
- побачити масштаби екологічн проблеми, визначити 

реальні площі зайняті під борщівником Сосновського; 
- проаналізувати особливості його поширення та 

місцезростання; 
- обрати найбільш дієві методи боротьби з рослиною 

залежно від умов та специфіки зростання; 
- в майбутньому здійснювати аналіз ефективності 

проведеної боротьби.  
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Лише регулярні, цілеспрямовані, добре підібрані методи 
дозволять побороти дану проблему і матимуть довготрива-
лий ефект. 
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RESULTS OF PHOTO SHOOTING FROM DRONE  

OF SPREADING OF HERACLEUM SOSNOWSKYI ON  
THE TERRITORY IN TURKIVSKYI DISTRICT OF LVIV REGION 

Regina Shtoiko 

Ivan Franko National University of Lviv 
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Considered the latest method of research – photo shooting 

from drone, in the fight against the problem of spreading the 
Heracleum Sosnowskyi. The peculiarities of distribution of Sos-
novskiy dwarf on a model site in Turkivskyi district of Lviv re-
gion are revealed, due to the decryption of images obtained from 
the dron. The main advantages of the use of a drone for the 
solution of environmental problems are formulated. 

Key words: Heracleum Sosnowskyi, invasive species, weed, 
drone, method photo shooting from drone.  
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У статті розглянуто роль історико-географічного чинни-

ка в формуванні політичної ролі регіонів України. Визначено 
специфічні особливості громадсько-політичної активності 
населення в Галичині та Закарпатті. Виявлено домінування 
політичних маніпуляцій над історичними та етнічними 
передумовами. 

Ключові слова: територіально-політичні процеси, гро-
мадська активність, історико-географічний регіон, вибори. 

 
Актуальність. Зараз Україна перебуває у дуже непросто-

му історичному періоді, який супроводжується рядом полі-
тичних, економічних і соціальних проблем. Дуже часто мож-
на почути тези про те, що,в силу свого відмінного істо-
ричного розвитку, регіони нашої держави настільки різні, 
що не можуть бути повноцінною цілісною державою. І 
справді, на сучасному етапі регіони України можливо є недо-
статньо консолідовані. Проте вони все одно є складовою 
єдиної української держави. Намагання демонстративно по-
ділити регіони нашої держави зацікавленими особами пот-
ребує ґрунтовного дослідження характеру впливу історико-
географічних відмінностей на загальний облік регіонів. 

Таким чином актуальність нашої статті полягає у спробі 
ґрунтовного і ретельного дослідження політико-географіч-
ної значущості проблем історико-географічних відмінностей 
регіонів України. 
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Вивченість теми: регіональними політико-географічни-
ми та історико-географічними дослідженнями в останні ро-
ки займалися В. П. Круль, М. С. Дністрянський, Б. П. Яценко, 
С. Василенко. 

Об’єктом нашого дослідження є такі історико-географічні 
регіони України як та Галичина і Закарпаття в розрізі су-
часних політико-географічних процесів. 

Предметом є місце цих районів в сучасних територіаль-
но-політичних процесах, особливості впливу історико-гео-
графічних відмінностей на політичну активність населення. 

Джерельну базу дослідження складали дані Центральної 
виборчої комісії, статистичні дані Держкомстату та різно-
манітних громадських організацій і інститутів, аналі-тичні 
матеріали політологів та економістів, наукові праці з 
суміжних тем. 

Основний виклад матеріалу. Історично-географічний 
регіон – це частина території країни, що за історичною до-
лею та етнічною структурою населення є самобутнім ра-
йоном. Його назви зафіксовані в історичних документах, 
крайовій символіці та в історичній пам'яті людей. Це – ос-
новна одиниця в системі районування, оскільки пов'язана із 
давнім історичним корінням, ґрунтуючись, як правило, на 
давній культурній основі, оскільки її історично-етнографічні 
особливості визначалися і певною своєрідністю природних 
умов [3]. 

Помітна етногеографічна диференціація характерна не 
лише для поліетнічних, але й для більшості переважно моно-
етнічних і особливо молодих, ще недостатньо консолі-
дованих, національних держав, у т. ч. й для України. 

Так, в Україні, попри помітний вплив багатьох чинників, 
все ж основним, який визначив регіональні відмінності, є іс-
торико-географічний чинник, тобто особливості розвитку 
українських земель у складі різних держав. Водночас вияв-
лення районних відмінностей значною мірою суб’єктивний 
процес, який визначається метою, завданням та методич-
ними підходами дослідника, що зумовлює необов’язкову 
тотожність схем районування, зокрема, й плюралізм моде-
лей районування. 
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Аналізуючи сучасні суспільні процеси в Україні можна 
помітити наскільки чітко вони диференціюються за терито-
ріальною ознакою. Можна яскраво побачити як характер 
таких процесів відрізняється в різних регіонах держави. 
Багато політиків та суспільних діячів пояснюють це різними 
умовами історичного розвитку, різною ментальністю меш-
канців тощо. 

Результатом методологічної недосконалості в дослі-
дженні політико-географічної ситуації в Україні є низка 
невірних установок, лише окремими прикладами яких є:  

1) абсолютизація історико-географічних відмінностей, за 
якою іноді наголошують на нібито штучності об’єднання 
регіонів України в межах єдиної державної території і браку 
об’єктивних історико-географічних передумов її цілісності;  

2) гіперболізація поліетнічності і полірелігійності Украї-
ни, яка також закладає нерозуміння чинників територіаль-
но-культурної і територіально-політичної цілісності держа-
ви й уявлення про величезні іманентні міжрегіональні супе-
речності, а відтак і обмежені перспективи;  

3) прагнення здійснити реформу адміністративно-тери-
торіального устрою України на основі територіальних схем 
інших держав (як історичних, так і сучасних) та ін. [4]. 

Водночас об’єктивний аналіз всіх історико-географічних 
передумов засвідчує, що Україна як держава має складений 
характер лише в тому сенсі, що різні її регіони у минулому 
були у складі різних держав (такий самий історико-скла-
дений характер мають ті ж Польща, Румунія, Болгарія та 
деякі інші), але за основним чинником формування євро-
пейських держав, етнонаціональним, Україна – це цілісна, 
єдина країна, приблизно 95% державної території якої – 
ареал переважаючого розселення державоформуючої ук-
раїнської етнічної нації. А тому аргументація щодо прина-
лежності окремих регіонів України до різних у минулому 
держав, річкових басейнів чи басейнів морів може мати 
сьогодні лише другорядне значення, особливо, за умови 
етнокультурної консолідації української нації [3, ст.120]. 
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Якщо узагальнювати умови перебування українських ет-
нічних територій в межах різних держав то можна просте-
жити певні тенденції політики щодо українців, які сформу-
вали подальші особливості цих територій. 

Так, Галичина за часів перебування в межах Австро-Угор-
щини та Польщі мала дещо простіші умови для націо-
нального розвитку та формування національної ідентич-
ності. В той час як території, що були під Російською імпе-
рією всіляко пригнічувалися в етнічному плані, зазнавали 
потужної русифікації та деукраїнізації.  

Не надто активним було українське культурно-політичне 
життя і в Закарпатті та Буковині. Різноманітні культурні та 
політичні організації, що сприяли підвищенню національної 
самосвідомості найбільш активно діяли саме на галицьких 
землях.  

В часи коли Буковина входила до складу Румунії, ук-
раїнське самовизначення було неможливим, єдиною дер-
жавною мовою визначалася румунська. На Закарпатті про-
водилася постійна політика насадження всього угорського, 
вівся значний наступ на українську культуру та церкву. Слід 
зазначити, щопроугорська політика, яка дуже довго тривала 
породила дуже вагомі наслідки, які відчуваються в регіоні 
дотепер.  

Ряд історико-географічних відмінностей впливають не 
лише на ментальність, спосіб життя чи погляди місцевого 
населення. Вони можуть мати і досить значний вплив на 
політичну активність та політичні вподобання населення. 
Підтримка мешканцями певного району тих чи інших партій 
та політиків, активність в політичному житті можуть багато 
про що говорити. 

Вплив історико-географічного фактора на політичну си-
туацію у державі проявляється під час виборів. У демокра-
тичних країнах вибори, будучи однією з головних форм 
народного волевиявлення, дають змогу народу виступати 
реальним джерелом влади, а громадянському суспільству – 
контролювати державу.  
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«Вибори – це найважливіший інструмент легітимації 
державної влади, вони забезпечують відбір політичної 
еліти, є однією з визначних характеристик державного жит-
тя» [6]. Вибори до парламентів виконують функцію репре-
зентації  різнобічних інтересів населення. Нами було про-
аналізовано особливості виборчої активності серед насе-
лення за результатами парламентських виборів 2014 року. 

Галичина в плані виборчих симпатій завжди залишалася 
осередком підтримки партій національно-демократичного 
напряму. Так на виборах 2014 року найвищі показники тут 
отримали «Народний Фронт», «Блок Петра Порошенка» та 
об’єднання «Самопоміч» (рис. 1). Високі показники останнь-
ої партії переважно зумовлені значним впливом у регіоні 
мера Львова А. Садового, який є засновником даної політич-
ної сили. Важливим фактом є те, що Галичина впродовж 
останніх років на всіх виборах показувала найбільшу явку 
виборців. Це пояснюється значною політичною активністю 
мешканців регіону. 

 

 
Рис. 1. Парламентські вибори 2014 р. 

Партії-лідери за виборчими округами [6] 
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Проте, на нашу думку, Галичина недостатньо вико-
ристовує свій громадсько-політичний потенціал для онов-
лення владної структури. Адже більшість новаторських 
ініціатив в політичній сфері почасти залишаються лише на 
місцевому рівні і не проявляються на рівні всеукраїнському. 
Впродовж останніх років так склалося, що невисокий еко-
номічний рівень галицького регіону, порівняно з централь-
но- і східноукраїнськими, не дозволяє в принципі реа-
лізувати належним чином його потенціал. Можна ствер-
джувати, що Галичина має значні перспективи в розвитку 
полі-тичної сфери і впливу на цю сферу в загально-
українському масштабі. 

Дуже специфічною у плані громадсько-політичної актив-
ності є Закарпаття. Область відзначається вищим ступенем 
поліетнічності. Основним і корінним населенням є українці 
(80,5%). Проживають також угорці (12,1%), румуни (2,6%), 
росіяни (2,5%), цигани (1,1%), словаки (0,5%), німці (0,3%), 
всього понад 30 національностей. Наразі в області діє 60 на-
ціонально-культурних товариств зі статусом обласних, 
зокрема: 13 – угорської, 17 – ромської, 9 – русинської, 5 – ро-
сійської, по 4 – словацької та румунської, по два німецької та 
єврейської і по одному – польської, вірменської, білоруської, 
грецької спільнот. 

Така строкатість етнічних спільнот накладає свій відби-
ток на електоральні симпатії місцевого населення. Впро-
довж багатьох років Закарпатська область відома тоталь-
ним пануванням адмінресурсу на всіх видах виборів. Пар-
ламентські вибори 2014 року не стали виключенням – 
лідерство в регіоні отримав Блок Петра Порошенка, при 
чому, що на попередніх парламентських виборах перше міс-
це мала інша провладна партія. Також Закарпаття є регіо-
ном з найбільшою підтримкою Опозиційного блоку на Захід-
ній Україні (рис. 2). 

У Закарпатській області діє дві партії, які фактично є 
національно-політичними утвореннями: Товариство угорсь-
кої культури (КМКС) та Демократичний союз угорців Украї-
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ни. Відносини між цими двома політичними силами є до-
статньо конфліктними, оскільки вони конкурують за фінан-
сування від уряду Угорщини та право надавати рекомен-
дації для спрощеної процедури оформлення угорської візи. 
На поточний момент правом надавати візову рекомендацію 
володіє Товариство угорської культури (КМКС). 

 

 
Рис. 2. Географія виборців Опозиційного блоку [8]. 

 

Явка на голосування у Закарпатській області традиційно 
є однією з найнижчих по Україні. Це пов’язано як з великою 
кількістю заробітчан, так і з природними умовами в регіоні. 
У 2006 році на виборах до Верховної Ради України явка 
виборців складала 55,26%, на позачергових виборах до 
 українського парламенту 2007 р. – 47,61%. 

Загалом Закарпатська область виступає об’єктом ма-
ніпуляцій найрізноманітніших як політичних, так і націо-
нально-політичних об’єднань. Серед населення домінує 
прагматичний погляд на політику і виборчі процеси, де ос-
новною є орієнтація на особисту вигоду. 
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Висновки. Можна стверджувати, що два сусідні регіони, 
маючи різні історичні передумови і соціально-політичну 
ситуацію пішли по різних шляхах територіально-полі-
тичного розвитку. 

Політичний розвиток сучасного українського суспільства 
характеризується істотним переважанням процесів дифе-
ренціації над процесами соціальної інтеграції і політичній 
консолідації. Це можна спостерігати не лише за результата-
ми сучасних політологічних і соціологічних досліджень, але і 
на рівні політичної діяльності. 

Регіональні відмінності щодо складності територіально-
політичної ситуації в Україні актуалізують необхідність 
здійснення й таких напрямків регіональної політики, які ма-
ли б універсальний вплив, знімаючи якомога більше наяв-
них регіональних і міжрегіональних суперечностей. Таку 
ефективність, з огляду на всі позитивні приклади, безпереч-
но, може забезпечити об’єднання суспільства навколо націо-
нальної ідеї. Необхідним є передусім пізнання, відбір і усві-
домлення таких регіонально-історичних особливостей та 
цінностей, які, відзначаючись історичною об’єктивністю, 
мали б водночас загальнонаціональне значення, відоб-
ражали б втягнутість усіх регіонів України в єдиний загаль-
ноукраїнський історичний процес. 
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Ключові слова: рівень життя, населення, захворювання, 
заробітна плата, забезпеченість житлом, рівень безробіття, 
стан. 

 

Аналіз життєвого рівня населення регіону є важливим 
етапом регіонального аналізу як для подальшого прогнозу-
вання, так і при виявленні регіонів з напруженою соціаль-
ною та екологічною ситуацією. У 2015 р. загальна чисель-
ність наявного населення Волинської обл. становила 1 042,7 
тис. осіб, з яких 545,6 тис. осіб проживали в міських посе-
леннях, а 497,1 тис. осіб – у сільській місцевості. Щільність 
населення – 51,8 осіб на 1 км2 (рис. 1) [2].  

Згідно з критеріями оцінки основних демографічних по-
казників, загалом в області показник народжуваності оці-
нюють як "низький" (менше 15 на 1 000 населення) [1]. Ви-
соким показником характеризуються: Камінь-Каширський 
(17,1 ‰), Ківерцівський (15,5 ‰) та Маневицький (15,1 ‰) 
райони. 

У 2015 р. в області померло 13 747 осіб (13,2 ‰). Високим 
показником смертності населення характеризуються: Турій-
ський (17,7 ‰), Володимир-Волинський (17,1), Старо-
вижівський (16,7) і Ковельський (16,3 ‰) райони [1]. Серед 
причин смертності переважали хвороби системи кровообігу 
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– 9 345 осіб (71 %), новоутворень – 1 597 осіб (12 %), травми, 
отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників – 850 
осіб (6 %) та інші [2]. Середня тривалість життя волинян 
становить 71 рік. 

 

 
Рис. 1. Щільність населення Волинської області [2] 

 

У структурі поширеності захворювань населення перева-
жаючими є хвороби: органів дихання (49,3 %), шкіри та 
підшкірної клітковини (6,4 %), сечостатевої системи (5,9 %), 
ока та придаткового апарату (5,0 %), кістково-м’язової сис-
теми (4,8%) та органів травлення (3,5 %). 

При медико-демографічній оцінці Волинської обл. вико-
ристано: загальний рівень поширеності хвороб; рівень по-
ширеності ендокринних захворювань, патологій щитовид-
ної залози, онкозахворювань, хвороб серцево-судинної сис-
теми, органів дихання; первинної захворюваності на хворо-
би органів травлення; загальний рівень смертності населен-
ня, рівень смертності від: онкозахворювань, хвороб системи 
кровообігу, органів дихання і травлення (рис. 2). 
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Рис. 2. Рейтингова оцінка адміністративно-територіальних 
утворень Волинської області за медико-демографічними 

показниками 
 

До районів з критичним станом належить Старовижівсь-
кий; незадовільним – Маневицький, Ківерцівський, Турійсь-
кий та Луцький; нейтральним – Рожищенський, Горохівсь-
кий, Локачинський, Шацький, Любомльський, Володимир-
Волинський, Іваничівський та м. Нововолинськ і Луцьк; за-
довільним – Ковельський, м. Володимир-Волинський та Ко-
вель; добрим – Любешівський, Ратнівський і Камінь-Ка-
ширський райони. 

Житловий фонд Волинської обл. у 2015 р. становив 23,4 
млн. м2 загальної площі, на одного мешканця області припа-
дало 22,5 м2. Найкраще забезпечені житлом мешканці Луць-
кого (28,1 м2), Горохівського (27,1 м2), Ковельського (26,3 
м2) та Володимир-Волинського (26,1 м2) районів, а найгірше 
– м. Нововолинськ (18,5 м2), Луцьк (19,0 м2), Ковель (19,2 м2) 
та Володимир-Волинський (20,1 м2) [2].  
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У 2015 р. доходи населення Волинської обл. становили 
33695 млн. грн. Зокрема, на заробітну плату припадало 
10630 млн. грн. Більшу середньообласної середньомісячну 
заробітну плату простежено в м. Луцьк (3383 грн), Ковель 
(3379 грн), Нововолинськ (4 104 грн) та Луцькому районі 
(4216 грн). У решти районів – нижча від середньообласної. 
Найнижчою вона є в Турійському (2 249 грн), Шацькому (2 
473 грн), Камінь-Каширському (2 591 грн) і Ратнівському (2 
599 грн) районах. 

У 2015 р. на території Волинської обл. серед економічно 
активного населення (15–70 років) налічували 43 100 без-
робітних осіб (9,8 %). Найбільшу їхню кількість заре-
єстровано в містах Луцьк (2 367 осіб), Ковель та Ковельсь-
кому районі (1 546 осіб), м. Нововолинську (966 осіб), Ківер-
цівському районі (717 осіб) та м. Володимир-Волинському 
(664 осіб) [2]. Рівень зайнятості населення працездатного 
віку Волині в 2015 р. становив 53,1 %.  

 

 
Рис. 3. Рейтингова оцінка адміністративно-територіальних 
утворень Волинської області за екологічними показниками 
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Для проведення екологічної оцінки вибрано такі показ-
ники: викиди забруднювальних речовин в атмосферу; част-
ку забруднених вод у загальному обсязі відведення зворот-
них вод у природні поверхневі водні об’єкти; внесення міне-
ральних добрив; обсяги накопичення промислових відходів 
(рис. 3).  

Критичний стан характерний лише для Луцького району; 
незадовільний – м. Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, 
Нововолинськ та Горохівського; нейтральний – Рожищенсь-
кого, Володимир-Волинського та Іваничівського; задо-
вільний – Ківерцівського, Любешівського, Любомльського, 
Старовижівського, Ковельського та Локачинського; добрий 
– Шацького, Ратнівського, Турійського, Камінь-Каширського 
та Маневицького районів. 
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Вивчено функціонування хостелів у Львові як важливої 
складової готельного господарства міста. Проаналізовано 
історію розвитку хостелів у світі та Україні. Розглянено 
готельне господарство нашого міста. Досліджено вартість 
проживання в хостелах міста; розташування хостелів у 
розрізі адміністративних районів Львова.  

Ключові слова: ринок готельних послуг, хостел, готель.  
 

Важливим чинником, що сприяє розвитку молодіжного 
внутрішнього та в’їзного туризму, є мережа засобів розмі-
щення, які б за невисоку ціну забезпечили можливість про-
живання для молоді та дітей під час мандрівок туристични-
ми центрами України.  

У зарубіжних країнах серед туристів молодшого віку ко-
ристуються популярністю відносно недорогі заклади для 
подорожуючих – хостели (молодіжні готелі) [1]. Кількість 
хостелів в Україні постійно зростає, зокрема, в найбільшому 
туристичному центрі Західної України – Львові, тому ви-
вчення їх діяльності на ринку готельних послуг є актуаль-
ним.  

Засновником хостелів прийнято вважати німецького 
вчителя Річарда Ширманна, який у 1909 році, подорожуючи 
зі своїми учнями, зупинявся для ночівлі в школах, які пусту-
вали під час канікул. На ніч меблі в класі зсувалися в один 
кут, або ж взагалі виносилися, а на підлогу клалися мішки з 
соломою, на яких, власне, й ночувала молодь. У 1912 році 
Ширман організував перший повноцінний хостел (Jugend-
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herberge) в замку, збудованому в ХХст. в Алтенах (Вестфа-
лія), який діє і сьогодні. 

В Україні хостели почали з'являтися орієнтовно у 2005 
році, коли у Києві відбувалось «Євробачення». Перші хосте-
ли з’являлися у великих містах, пізніше вони з’явилися і в 
обласних центрах. Проте станом на 2015 рік кількість хосте-
лів поза великими містами є невеликою. Більшість україн-
ських хостелів розміщується у житлових будинках [2].  

У Львові хостели почали масово виникати напередодні 
Євро-2012. Деякі з них припинили свою діяльність після 
чемпіонату з футболу. Проте більшість продовжили функці-
онувати. Їхня кількість зростає, оскільки Львів – місто тури-
стів. Послугами хостелів користується чимало мандрівників. 
Отже, є попит на цей вид послуг. 

В Україні діє Всеукраїнська хостел асоціація, яка є офіцій-
ним представником міжнародної сітки Hostelling Inter-
national та пропонує підприємствам здійснювати продажі у 
їхній системі бронювання. До їхньої мережі входять 47 хос-
телів у Києві, 23 хостели у Львові, 12 хостелів в Одесі, 3 
хостели в Ужгороді, 2 хостели у Харкові.  

Метою нашої статті є розглянути діяльність хостелів на 
готельному ринку міста Львова. 

Для проведення дослідження ми опрацювали дані сайту 
www.booking.com , який зараз є одним із найпопулярніших 
інтернет-порталів для пошуку закладів розміщення у світі. 
Зокрема, хостели у Львові, які пропонують послуги прожи-
вання як для вітчизняних, так і іноземних туристів, ефекти-
вно використовують цю платформу для продажу. 

Поняття «хостел» та основні вимоги до розміщення. 
Хостел (англ. Hostel – гуртожиток) – європейська система 
розміщення, що надає своїм відвідувачам на короткий або 
тривалий термін житло, яке являє собою, як правило, спаль-
не місце без додаткових зручностей в кімнаті [3].  

У перекладі з англійської "хостел" – це гуртожиток. За-
звичай, економні готелі мають номери різної місткості (від 
2-х до 7-ми місць) зі зручностями в номері або в блоці на 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

54 

 

кілька кімнат, і так звані dormitories – кімнати, розраховані 
на 10-20 осіб (із загальними зручностями в коридорі). 
Відповідно до правил, установлених Міжнародною федера-
цією хостелів, наявність у хостелі гарячої і холодної води 
обов'язкова. Постільна білизна часто видається за додатко-
ву плату. 

Сніданок може бути включений у вартість проживання, 
або в хостелі буде кухня, де відвідувачі зможуть приготува-
ти їжу самостійно. Одна з важливих деталей – у хостелі 
повинні бути шафки, що замикаються, або приміщення, яке 
охороняється, де можна залишити речі, і до якого клієнт 
буде мати доступ у будь-який час. 

У багатьох хостелах за кордоном не можна курити, поде-
куди чоловіків не пустять на один поверх із жінками, у де-
яких – не можна приходити після 12 ночі, а в інших – зали-
шатися після 11 ранку.  

Практично у всіх хостелах виділяються окремі номери 
для проживання чоловіків і жінок, хоча в деяких з них може 
бути запропоноване і змішане розміщен-ня "mіх". "Високий 
сезон" для хостелів триває з травня по ве-ресень, оскільки 
основні відвідувачі – студенти, які подорожують під час 
канікул.  

В цей час хостельна база розширюється за рахунок вико-
ристання для розміщення туристів студентських гурто-
житків. Зазвичай в хостелі зупиняються на два-три дні, а по-
тім їдуть далі, у наступне місто чи країну. Не всі відвідувачі 
хостелів – студенти. Це можуть бути активні мандрівники, 
які просто звикли до самостійного вивчення країни.  

Хостели відрізняються від готелів не тільки ціною, але й 
атмосферою. На відміну від готелю, де люди розходяться по 
номерах, у хостелі така ситуація просто неможлива. Там є 
спеціальні кімнати для спілкування, куди може прийти 
будь-який відвідувач, щоб познайомиться з ким-небудь.  

Хостел-рух поєднує всіх прихильників подорожей без 
нічого, незалежно від їх віку, національності, кольору шкіри, 
релігії, статі чи політичних переконань [4].  
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Загальна характеристика готельного господарства 
Львова. Хостели конкурують з готелями у пошуку клієнтів. 

Готелі – найпоширеніший стаціонарний тип розміщення 
туристів, який характеризується високим рівнем матеріаль-
но-технічної бази і сервісу. 

Готелі – це заклади, які мають не менше 10 номерів, з них 
не більше 20 відсотків нічліжних місць може бути в кімна-
тах, більших за двомісні (під готельним закладом розуміють 
об'єкт, в якому надають готельні послуги, тобто тимчасове 
винаймання кімнат або надання послуг, пов'язаних з 
ним) [5].  

Інтернет-портал www.booking.com на сьогодні нараховує 
243 готелів, 85 хостелів та 10 мотелів у Львівській області .  

В офіційному Статистичному щорічнику міста Львова за 
2015 рік ми знаходимо дані про те , що у 2012 році у місті 
Львові нараховувалося лише 3 хостели, а у 2015 – вже 9 
закладів (розміщено впродовж року 14620 осіб) [6]. Проте 
вважаємо, що ці дані не відповідають дійсності, насправді 
кількість хостелів була значно вищою. У Львові знаходиться 
112 готелів, з яких 47 розташовані у центральній частині, 3 
мотелі знаходяться на виїзді із міста. Кількість хостелів 
становить 84, з них 57 знаходяться в центрі [7].  

Переночувати у Львові можна й на орендованій на добу 
квартирі. Такі квартири зараз складають велику конкурен-
цію готелям. Точні дані про їх кількість в офіційних статис-
тичних джерелах відсутні. За даними сайту www.dobovo.com, 
таких квартир є 1400 [8]. Вони знаходяться у різних районах 
міста, проте найбільшою популярністю користуються по-
мешкання у центрі. 

Вартість проживання в хостелах. Вартість ночівлі в хос-
телі залежить від багатьох показників. Наприклад, від того, 
на  скількох осіб розрахована кімната та санвузол, чи вона 
змішаного типу, чи призначена для мешканців однієї статі, 
наявністю комунікацій, близькістю до центру міста та інше. 
Ці чинники впливають на якість проживання в хостелі. 

http://www.booking.com/
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Таблиця 1 
Кількість закладів та місць у них 

 
Ціна добового проживання у багатомісній кімнаті у хос-

телах Львова коливається від 70 до 360 грн. Середнє її зна-
чення становить 140 грн. 

Хостели мають також двомісні номери. Вартість добового 
проживання в них у Львові становить більше 200 грн. Сере-
дня ціна – 370 грн. 

Географічне розташування хостелів у Львові. За дани-
ми www.booking.com, у Львові  налічують 84 хостели, у Києві 
– 96. Різниця незначна. Це свідчить про те, що Львів конку-
рує зі столицею у кількості потенційних користувачів хосте-
лів.  

У Кракові їхня кількість становить 117 одиниць. Польське 
місто має трохи більш розширену мережу хостелів, що пояс-

 

Кількість закладів Кількісь місць (ліжок) 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Усього 67 63 78 73 6016 5963 6430 6109 

 у т. ч. готелі 
та інші 
засоби 
розміщу-
вання 

59 56 72 70 5403 5400 6055 5953 

з них  

готелі 42 41 52 52 4678 4706 5097 5147 

мотелі 2 1 1 - 38 30 30 - 

хостели 3 3 9 9 98 67 427 370 

інші місця 
тимча-
сового 

розміщу-
вання 

 
589 597 501 436 

http://www.booking.com/
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нюється більшою кількістю споживачів та мобільністю 
туристів у межах ЄС. 

 

 

Рис. 1. Розташування хостелів у м. Львові 
 

Більшість львівських хостелів знаходяться у Галицькому 
районі (49). Туристів приваблюють численні архітектурні 
пам’ятки центральної частини міста, численна мережа за-
кладів розваг та ресторанного господарства. Саме тому вони 
надають перевагу ночівлі в центрі. Зменшення кількості 
хостелів з віддаленістю від центру ми можемо спостерігати 
на рис. 1. 

В інших районах міста також наявні хостели: у Залізнич-
ному – 13. Головними перевагами їхнього розташування в 
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цьому районі є, насамперед, близькість до залізничного 
вокзалу та аеропорту. У Шевченківському районі нарахову-
ється 10 хостелів, у Личаківському – 5, Франківському – 5, 
Сихівському – 1. Також є 2 хостели у Брюховичах. 

 

59%

6%

12%

16%

6%
1% Галицький район

Франківський район

Шевченківський район

Залізничний район

Личаківський район

Сихівський район

Рис. 2. Розташування хостелів у м. Львові відповідно до 
адміністративних районів 

 
TripAdvisor®, один із авторитетних та популярних сайтів 

про подорожі у світі, подає наступну ТОР-10 найпопулярні-
ших хостелів Львова [9]: 

1. Хостел Post House (вул. Словацького, 8); 
2. Хостел Львів Old City (вул. Беринди, 3); 
3. Хостел Козаки (вул. Театральна, 6); 
4. Хостел Georgehouse (вул. Устияновича, 8); 
5. Хостел «Космонавт» (пл. Ринок, 5); 
6. Хостел "Дель Позітіфф" (пл. Ринок, 13); 
7. Арт Хостел (пл. Ринок, 3, кв. 4); 
8. CoffeeHome (вул. Театральна, 10); 
9. GHOSTel – Medieval Hostel (вул. Коперника, 9); 
10.  Hollywood Home (вул. Друкарська, 3). 

http://lviv.vgorode.ua/reference/khostely/266176-Old-City-Hostel#rpi=620
http://lviv.vgorode.ua/reference/khostely/266105-Hostel-del-Pozitiff
http://lviv.vgorode.ua/reference/khostely/265946-Coffee-Home-hostel#rpi=620
http://lviv.vgorode.ua/reference/khostely/265946-Coffee-Home-hostel#rpi=620
http://lviv.vgorode.ua/reference/khostely/266146-serednovichnyi-khostel-GHOSTel
http://lviv.vgorode.ua/reference/khostely/269372-Hollywood-Home-Hostel
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У цей рейтинг, як бачимо, увійшли хостели із зручним ро-
зташування у центрі місті, що є однією із найважливіших 
переваг для туристів. 

Висновки. 
1. Діяльність хостелів прямо неврегульована законодав-

ством в Україні. Також в нашій державі немає своїх 
стандартів щодо хостелів. Об'єкт від 8 номерів і вище 
повинен вже пройти категоризацію як готель і відпо-
відати ряду формальних вимог, тому хостели в Україні 
відкривають, як правило, на 1-7 номерів. 

2. В Україні використовуються Хостел-стандарти, прийн-
яті Міжнародною асоціацією молодіжних хостелів у 
1994 р. та Державні стандарти щодо засобів розміщен-
ня.  

3. За кількістю хостелів в Україні, Львів знаходиться на 
другому місці після Києва. Кількість таких закладів у 
нашому місті постійно зростає, що свідчить про зрос-
тання попиту на ці послуги. 

4. Хостели – бюджетний варіант для ночівлі у Львові. 
Вартість цієї послуги значно менша за місце в готелі. 
Проте ціна відповідає умовам. 

5. Більшість хостелів знаходяться у центрі. Така тенден-
ція спостерігається не тільки у Львові, а й в будь-якому 
іншому місті. 
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The functioning of hostels in Lviv as an important component 

of the hotel economy of the city is studied. The history of 
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та охорони природи 
 

Дано загальну характеристику експлуатацій атомних 
електростанцій. Охарактеризовані переваги атомної енерге-
тики в контексті використання її Україною. Проаналізовано 
основні проблемні питання, які виникають під експлуатації 
атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької атомної 
електростанції) та запропоновані рекомендації для їх вирі-
шення. 

Ключові слова: ядерна енергія, атомна електростанція, 
радіаційні відходи, техногенні викиди, санітарно-захисні 
зони. 

 

Прискорені темпи зміни кліматичного балансу та непе-
редбачувані наслідки цього поставили людство перед пи-
танням інтенсивного та якомога скорішого впровадження 
технологій, які б дозволили відмовитися від викопного 
палива та припинити використовувати атмосферу Землі як 
смітник для викидів парникових газів. І саме для України 
наразі одним із найвигідніших способів видобування енергії 
є атомні електростанції. Усього за сто років атомна енерге-
тика пройшла шлях від перших лабораторних експеримен-
тів і установок до будівництва та експлуатації великих 
атомних електростанцій різних типів і потужностей. Атомні 
електростанції викидають набагато менше парникових 
газів, ніж теплові станції, які працюють на вугіллі, мазуті чи 
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газі. Враховуючи повний цикл, включаючи виробництво 
ядерного палива, атомна станція викидає парникових газів в 
два з половиною рази менше ніж станція, що працює на 
природному газі. [1] Але водночас, в атомній енергетиці 
також існують ризики інших можливих екологічних або еко-
номічних проблем. Саме техногенні впливи атомних елект-
ростанцій при їх експлуатації є значно вразливими для 
навколишнього середовища. Ці впливи мають різноманіт-
ний характер: фізичного, хімічного, радіаційного й інших 
видів забруднень.  

Далі розглянемо наступні проблеми роботи атомної еле-
ктростанцій на прикладі Хмельницької атомної електроста-
нції  (ХАЕС). Хмельни́цька АЕС (ХАЕС) — атомна електроста-
нція, яка розташована на території Хмельницької області в 
місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реакто-
ри (підключені у 1987 і 2004 роках відповідно, та наразі 
триває будівницто 3 та 4 енерглоблоків. Основне призна-
чення станції — покриття дефіциту електричних потужнос-
тей в Західному регіоні України. [2] 

Перша проблема. Пов’язана з радіоактивними відхода-
ми. Радіація, як відомо, має надзвичайно згубний вплив на 
природне середовище та на здоров’я людини загалом. А 
атомні електростанції напряму пов’язані з виробництвом 
радіаційних відходів. І, зазвичай, саме це питання постає 
найпроблемнішим у роботі станцій.  

Розпадаючись, ці радіаційні відходи виділяють тепло, і 
тому їх потрібно охолоджувати ще довго після закінчення 
керованого процесу розщеплення. Проблема в тому, що на 
сьогоднішній день не існує загальноприйнятого способу 
зберігати відходи, які залишаються високорадіоактивними 
протягом довгого часу. 

У виробництві ХАЕС, на даний час, шляхом вирішення цієї 
проблем є зберігання  рідких та твердих радіоактивних 
відходів, що утворюються в процесі експлуатації станції, пе-
реробляти їх на установках кондиціювання і зберігати у спе-
ціальних сховищах рідких і твердих радіоактивних відходів.  



63 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2017 р.) 

 

Друга проблема. На ХАЕС декілька років тому постала 
проблема з охолоджуванням реакторів. Адже у ставках-
водосховищах, звідки постачалась вода, під впливом клімату 
виникли сприятливі умови для розведення там мушлі дрей-
ссена, яка в короткий термін часу значно поширила свої 
популяції в цих водоймах. Тим самим ускладнила процес 
охолодження реакторів, які знаходились в експлуатації. 
Проте, для цієї проблеми знайшли доволі цікаве вирішення 
– у водоймах почали розводити рибу амур, яка поїдала муш-
лі дрейссена, забезпечивши нормальне функціонування та 
постачання води для охолодження реакторів. Цей спосіб 
виявився ефективним, тому його запозичили і інші вітчиз-
няні електростанції. 

Третя проблема. Постає у вигляді всіх техногенних ви-
кидів, які так чи інакше, є результатом діяльності атомних 
енергоблоків. Техногенні викиди найбільш негативно впли-
вають саме на ґрунтовий покрив та водні ресурси.  

На ХАЕС основним джерелом таких забруднень є пуско-
резервна котельня, виробляє 85-90% річних забруднюючих 
викидів від ХАЕС. Проте, ведеться ряд контрольних робіт та 
спостережень, щоб контролювати цей негативний вплив та, 
по можливості, його зменшувати, шляхом обробки та очист-
ки стічних вод, які використовуються при виробництві, але 
не зливаються в водойми загального користування. 

Четверта проблема. Полягає у необхідності створення 
спеціальних захисних зон у районах знаходження атомних 
електростанцій. Розміри санітарно-захисної зони навколо 
ХАЕС, згідно за наказом Хмельницької держобладміністрації 
та за відповідними проектами землеустрою становить 2,7 
км за межами населених пунктів та території, що повністю 
відповідає нормам та вимогам. Проте, станом на 2017 р. вона 
потребує підсадження нових порід та більш ретельного 
догляду. 

П’ята проблема. Характеризується одним словосполу-
ченням – «людський фактор». Тобто полягає у відборі для 
роботи на електростанціях лише висококваліфікованих 
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працівників. Враховуючи важливість своєчасної підготовки 
персоналу різних професійних груп і категорій в умовах 
наближених до виробничих, на ХАЕС у 1987 році був створе-
ний, і функціонує і досі, навчально-тренувальний пункт 
(НТП), який забезпечує координацію та організацію учбово-
го процесу. [2] У НТП проводяться заняття з підтримки 
кваліфікації оперативного персоналу. Навчальний пункт є 
сертифікованим в органах державного нагляду і щорічно 
одержує дозвіл на підтримку кваліфікації. 

Шоста проблема. Полягає у необхідності реконструкції 
атомних енергоблоків. Модернізація існуючих систем безпе-
ки та створення нових – є нагальною проблемою. 

На даний час ХАЕС продовжує побудову третього і четве-
ртого енергоблоків, які вже будуть функціонувати згідно 
оновлених стандартів. .а два енергоблоки, які знаходяться в 
експлуатації, підлягають обґрунтованому продовженню 
терміну їх використання, що дозволяє функціонувати ще 10-
15 років, не підлягаючи реконструкції. 

Отже, розвиток людського суспільства нерозривно 
пов’язаний зі споживанням різних видів енергії. Теоретично 
атомна енергетика близька до ідеальної. Вона ефективна і 
недорога. Проте, як ми бачимо, з виробництвом ядерної 
енергії пов’язано чимало проблем. Але не існує якогось уні-
версального виду енергії, також не можна відмовитися від 
одного виду енергії, не замінивши його іншими видами. Тож 
доводиться балансувати між вигодами і ризиком, і проблеми 
атомної енергетики повинні розв’язуватися саме в такому 
контексті. 
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BENEFITS AND THREATS TO USE NUCLEAR POWER  
(FOR EXAMPLE KHMELNITSKY NUCLEAR POWER PLANT) 
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Given the general description of the operation of nuclear 

power plants. We characterize the benefits of nuclear energy in 
the context of its use Ukraine. The basic issues that arise during 
the operation of nuclear power plants (for example Khmelnit-
sky nuclear power plant) and proposed recommendations to 
address them. 
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На підставі аналізу карт, космознімків та теоретичних 
джерел виокремлено та охарактеризовано морфодинамічні 
типи русла річки Случ у межах Березнівського району. За 
морфологічними особливостями русла, наявністю руслових 
форм,проявом динамічних процесів виокремлено 

3 морфодинамічні типи русла: врізане, адаптивне та ши-
рокозаплавне. Проаналізовано морфологію русла, руслових 
форм та процесів для кожного типу русла. 

Ключові слова: русло річки, морфодинамічні типи русла, 
руслові форми, річка Случ. 

 
Дослідження морфології русел річок та їхньої динаміки у 

певних природних умовах мають велике теоретичне зна-
чення, оскільки дають змогу виявити ступінь впливу тих чи 
іншихруслоформуючих чинників у різних умовах. Окрім 
того, якщо закономірності зміни русел рік у рамках певних 
типів руслових процесів великих рік вивчено достатньо і їх 
використовують для прогнозування руслових деформацій, 
то для середніх та малих водотоків рівнинних річок такі 
дослідження практично не виконують. Однак саме вони 
найяскравіше відображають зміни природних умов і най-
швидше на них реагують. Також недостатньо вивченими за-
лишаються причини і закономірності зміни типів руслових 
процесів, тоді як локальні антропогенні взаємодії суттєво 
впливають на характер природних процесів у річкових 
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долинах, що необхідно враховувати за різних умов природо-
користування.  

Отож метою дослідження є вивчення морфодинамічних 
типів русла Случі та визначення процесів, що їхзумовлюють 
у межах Березнівського району. 

Об’єктом дослідження є русло Случі та його багаторічні 
зміни на території Березнівськогорайону. 

Предметом дослідженняє морфологія та динаміка русла, 
а також чинники,  що впливають на  їхню просторово-часову 
динаміку у долині річки Случ. 

Головні завдання: 
1. вибір науково-методичних засад та методики дослі-

джень русла річки Случ; 
2. дослідження природно-географічних умов функціо-

нування та динаміки річки Случ у межах Березнівського 
району; 

3. виокремлення відтинків із різним проявом руслових 
процесів та визначення головних типів русла Случі на підс-
таві аналізу дешифрування космічних знімків та аналізу 
топографічних карт масштабу 1:50 000; 

4. вивчення морфології та морфометрії руслових форм і 
прояву горизонтальних руслових деформацій досліджува-
ного відтинку русла за космознімками; 

5. визначення закономірностей поширення типів русла 
та руслових форм річки Случ у межах Березнівського р-ну; 

6. аналіз переформування меандр Случі у межах запла-
ви та оцінка динаміки русла Случі за космознімками. 

Дослідження руслових систем, типізація русел та теоре-
тичні засади досліджень русел рівнинних річок вивчалиР. С. 
Чалов [9; 10].  

М. І. Макавеєв[4], І. П. Ковальчук [2], О. Г. Ободовський [6], 
Ю. С. Ющенко[12], О. В. Чернов [11] та інші. Типізація русла 
здійснено за класифікацією Р. Чалова (1997) [9]. 

Для вирішення поставлених завдань застосовано загаль-
нонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: ана-
літико-синтетичний, що ґрунтувався на опрацюванні літе-
ратурних джерел та існуючої інформації щодо об’єкта, пред-
мета і території досліджень;картографічний – для аналізу 
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різночасових топографічних карт масштабу 1:100 000 та 
1:50 000; дешифрування – для опрацювання аерокосмічних 
знімків із застосуванням ГІС-технологій. 

Березнівський район у геологічному відношенні знахо-
диться у межах двох геоструктурних елементів Східноєвро-
пейської платформи: Українського кристалічного щита 
(УКЩ) і Волино-Подільської плити (ВПП), зокрема  на пог-
раниччі УКЩ і східної окраїни ВПП, відомої в літературі як 
західний схил УКЩ [5]. Річка Случ є визначальним ландшаф-
тним стрижнем району і має тектоніко-розломний родовід. 
Згідно з геофізичними даними, р. Случ успадковує у межах 
досліджуваного району так званий Корецький (Сарненсь-
кий) розлом у поверхні кристалічної основи ВПП [8]. З гео-
логічної точки зору досліджуваний відрізок річки розташо-
ваний у межах двох геоструктурних елементів Східноєвро-
пейської платформи: на відрізку від с. Більчаки до смт. Сос-
нове річка протікає в межах Українського кристалічного 
щита, а на відрізку від смт. Соснове – у межах західного 
схилу УКЩ [8]. Річка Случ є правою притокою р. Горинь, 
загальна довжина Случі сягає 451 км. У межах Березнівсько-
го району річка протікає по Поліській низовині з південного 
сходу на північ. Річка має багато приток: Комарня, Бобер, 
Видринка, Вілля (праві) та Стави, Сергіївка, Бомбилівка 
(ліві). Загальна площа басейну – 13800 км² [3]. 

Для Случі характерні паводки, які протягом теплої пори 
року зумовлені інтенсивними опадами, а взимку – коротко-
часним таненням снігу, періодом відлиг і загального танен-
ня снігового покриву. У річному циклі змін водності річки 
спостерігаються два маловодні сезони: літньо-осінній та 
зимовий. У ці періоди в живленні річки домінує підземне; 
режим стоку характеризується відносно малими, стійкими 
за величиною витратами води. Весняна повінь є важливою 
фазою гідрологічного режиму. Водність річки у цей період 
забезпечується величиною снігозапасів, інтенсивністю сні-
готанення та кількістю сезонних атмосферних опадів. 

Важливим чинником руслових процесів є параметри вод-
ного потоку, які зумовлені характером водного режиму річ-
ки. Взаємодія геолого-геоморфологічної будови басейну та 
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потоку демонструється формуванням та стоком наносів, що 
відображає прояв руслових процесів та формує стан русла та 
заплави. Під час паводків і водопіль найактивніше проявля-
ються процеси русло формування, а в меженний період 
активність руслових процесів знижується. 

Дослідження морфології сучасного русла Случі на тери-
торії Березнівського району Рівненської області дали змогу 
виокремити його 3 типи: врізане, адаптивне та широкозап-
лавне (табл.1; рис. 1). Типізацію здійснено за класифікацією 
Р. Чалова (1997) [9]. 

 

 

Рис. 1. Головні типи русла Случі в межах території дослі-
джень: A – B(1) – врізане русло;B – C (2) – адаптивне русло;C 

– D (3) – широкозаплавне русло 
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На відрізку від с. Більчаки до смт. Соснове простежуємо 
врізаний тип русла. Тут річка має відносно прямолінійний, 
нерозгалужений характер та врізається у корінні породи 
УКЩ, що виходять на денну поверхню. На цій ділянці річка 
має високі береги, вузьку заплаву, чітке русло зі швидкою 
течією. Характерною особливістю долини є чергування зву-
жених і розширених відрізків, що зумовлене висотою заля-
гання докембрійських кристалічних порід, які формують цю 
територію [7; 8]. Ширина русла змінна і становить у серед-
ньому 15–30 м, глибина – 0,5–3м. У звужених ділянках доли-
ни, де кристалічні породи безпосередньо виходять на денну 
поверхню, у руслі поширені брили кристалічних порід, що 
утворюють пороги і перекати, зокрема, в околиці сіл Більча-
ки та Губків, смт. Соснове [7]. 

Заплава у межах УКЩ вузька, а на ділянках відшарування 
кристалічних порід інколи взагалі відсутня. Тут простежу-
ється заплава лише низького рівня, висотою 1–2,5 м. Перша 
надзаплавна тераса у межах УКЩ, розвинута на обох берегах 
річки, має висоту 5–6 м, ширину 0,5–1 км, добре виражена у 
рельєфі. Друга надзаплавна тераса у межах УКЩ ерозійно-
акумулятивна, має висоту 16–30 м, ширину 2–3 км й утворе-
на, здебільшого, піщаними відкладами потужністю 3–4 м [8]. 

На врізаній ділянці поширені острови вимушеної акуму-
ляціїта невелика кількість боковиків. Утворення акумуля-
тивних форм зумовлене особливостями дна русла, сповіль-
ненням течії на вигинах та акумуляцією принесеного при-
токамиматеріалу. Острови видовжені, їхня довжина у кілька 
разів перевищує ширину, середня площа близько 5000 м2. 
Часто острови розташовані групами. Боковики більші, ніж 
острови, їхня середня площа 19000 м2. Боковики простягаю-
тьсявздовж русла і формують заплаву цього відрізка. 

Адаптивний тип русла сформувався на відрізку від 
смт Соснове до с. Хотин. Тут русло характеризується перехо-
дом від врізаної в УКЩ ділянки до вільного меандруючого 
русла. Зазначена ділянка в геологічному відношенні розта-
шована в межах ВПП, відомої в літературі як західний схил 
УКЩ [5]. Тут простежується неотектонічне підняття [8]. ВПП 
складена давньопалеозойськими пісковиками, які піддають-
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ся розмиванню, на відміну від кристалічних порід УКЩ. 
Отож на правому березі поблизу с. Вілля утворилось однобі-
чне розгалуження на рукави русла [5]. Ширина долини на 
цьому відрізку становить 0,7–1,5 км. Заплава має коритопо-
дібну форму з пологим днищем і доволі крутими схилами. 
Простежуються 2 рівні заплави: низька по обидва боки від 
русла і шириною 0,7–1км та висока, яка розвинута у вигляді 
останця поблизу с. Адамівка та має ширину до 2,5 км. Висока 
заплава випукла і полога, має пологі схили [8]. 

На ділянці адаптивного русла поширені невелика кіль-
кість островів, утворених унаслідок акумуляції та розгалу-
жень русла, та значна кількість боковиків, утворення яких 
зумовлене акумуляцією на вигинах русла та акумуляцією 
матеріалу, принесеного притоками. Середня площа цих 
форм близько 14000 м2. На боковиках  простежуємо різнові-
кові генерації, які ідентифікують на космознімках за наявні-
стю рослинного покриву. 

Широкозаплавний тип русла простежується на відрізку 
від с. Хотин до північної межі району. Ця ділянка охоплює 
неотектонічне опускання в межах західного схилу УКЩ. Тут 
річка утворює багато меандр та приймає багато приток. 
Долина річки характеризується заболоченістю та заліснені-
стю, значною потужністю алювію. Ширина долини колива-
ється у межах 7–10 км.Заплава представлена двома рівнями: 
низька заплава присутня по обидва боки і досягає 2,5–3,5 
км, відносна висота над рівнем води коливається в межах 
0,1–3 м. Висока заплава розвинута фрагментарно [8]. У до-
лині р. Случ багато стариць, параболічної форми і протяжні-
стю від кількох метрів до кількох десятків метрів, а глиби-
ною – близько 0,7–1,5 м. 

На широко заплавній ділянці річки поширені острови, 
доволі значних розмірів (середня площа 17000 м2), порівня-
но з островами інших ділянок, та доволі велика кількість 
боковиків і осередків. Середня площа боковиків становить 
25 000м2, найбільшого – понад 85 000 м2. Для руслових форм 
цієї ділянки характерне акумулятивне походження, акуму-
ляція зумовлюється сповільненням течії внаслідок меанд-
рування, розширенням русла, принесенням матеріалу при-
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токами. На формах за наявністю рослинного покриву та 
особливостями морфологіїможна визначити напрям акуму-
ляції (зазвичай, за течією) та їхній відносний вік.  

За умовами розвитку в межах досліджуваного відрізка рі-
чки Случ можна виокремити такі типи меандр:  

а) врізані – спостерігаються поблизу с. Маринин, де русло 
контролюють високі незатоплювані береги, складені корін-
ними породами; конфігурація русла в плані повторює форму 
вузької, беззаплавної долини; 

б) вільні – спостерігаються на широкозаплавній частині; 
меандри розвиваються у межах широкої заплави; 

в) адаптовані – спостерігаються на відрізку с. Майдан – 
с. Губків – смт. Соснове, де русло частково контролюють 
корінні береги (в районі с. Губків правий берег складений 
скельними породами, а на лівому сформувалася вузька 
заплава). 

За морфодинамічною класифікацією Р.Чалова[9] для дос-
ліджуваної ділянки характерні сегментні меандри з поздов-
жнім переміщенням, інколи трапляються петлеподібні з 
поздовжньо-поперечним переміщенням.  

Водний потік у звивистому руслі прагне до спрямлення. 
Такі спрямлення можуть відбуватися внаслідок прориву 
шийки меандри та начастіше трапляються на ділянці широ-
козаплавного русла. 

На території дослідження можна виокремити три типи 
розгалуженостірусла за рівнем прояву. На рівні грядових 
форм руху алювіальних відкладів розгалуженість виража-
ється у формі осередків і проявляється лише в межень. Цей 
тип простежується на відрізку широкозаплавного русла. 
Розгалуження на рівні форми русла в межах меандр за роз-
ділення потоку островом чи групою островів утворює рус-
лову багаторукавність. Така розгалуженість русла спостері-
гаємо у межах усього досліджуваного відрізка. Якщо ж роз-
галуження відбувається у межах заплави, йдеться про за-
плавну багаторукавність, яка простежується у районі 
с.Тишиця [7]. 
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Висновки. Отже, за особливостями морфології русла, ши-
риною долини, проявом руслових процесів на річці Случ у 
межах Березнівського районувиокремлено врізане, адапто-
ване та широкозаплавне типи русла. Простежується чітка 
залежність типу русла від геолого-геоморфологічних умов 
території. Врізане русло поширене в межах УКЩ, на відріз-
кус. Більчаки – смт Соснове; адаптоване – у межах ВВП, на 
відрізкусмт Соснове – с. Хотин; широкозаплавне – у межах 
ВПП, на відрізку с. Хотин – с. Тинне. Протягом історії існу-
вання річка Случ зазнавала постійних змін, які визначають її 
динаміку. Головними проявами динаміки русла є: утворення 
та переформування меандр, розгалуження русла, вертика-
льні руслові деформації. Найменших змін русло річки зазна-
ло в межах УКЩ, адже кристалічні породи майже не підда-
ються ерозії та транспорту. Значну динаміку русла виявлено 
у межах ВПП.  У межах досліджуваного русла  виявлено 
кілька рівнів  (етапів) формування акумулятивних форм –
боковики, осередки, острови. 
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ANALYSIS OF MORPHODYNAMIC TYPES OF RIVERBED OF 
SLUCH WITHIN BEREZNIVSKY DUSTRICT OF RIVNE REGION 

Natalia Solovey 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Geomorphology and Paleogeography 

 
Based on the analysis of maps, cosmographs and theoretical 

sources, the morphodynamic types of the Sluch river bed within 
the Bereznivsky region are identified and characterized. Accord-
ing to the morphological features of the riverbed, the presence of 
river-bed forms, the dinamical processes manifestation is singled 
3 morphodynamic types of the river-bed: intersected, adaptive 
and widely-floodplain. The morphology of the river-bed, river-
bed forms and processes for each type of riverbed is analyzed. 

Key words: riverbed, morphodynamic types of river-bed, riv-
er-beds forms, river Sluch.  
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На основі власних польових досліджень встановлено, що 
основними формами новоутворень заліза у дерново-підзо-
листих поверхнево-оглеєних ґрунтах Передкарпаття є орт-
штейни. Встановлено особливості профільного розподілу 
ортштейнів, представлено результати валового хімічного 
аналізу ортштейнів і дрібнозему в межах генетичних гори-
зонтів, обраховано значення коефіцієнту накопичення 
хімічних елементів. 

Ключові слова: ортштейни, дерново-підзолисті поверх-
нево-оглеєні ґрунти, валовий хімічний склад. 

 

Ортштейни (марганцево-залізисті конкреції) – новоутво-
рення в ґрунтах, що характеризуються сезонно-спора-
дичними глейовими процесами, чергуванням окислюваль-
них і відновних умов. Ортштейни збагачені, порівняно з 
ґрунтом, несилікатним залізом, марганцем, фосфором, вони 
мають біологічну, головним чином мікробіологічну, приро-
ду утворення. У фонових ґрунтах Передкарпаття за рахунок 
зміни окисних і відновних умов формуються ортштейни, але 
особливості їхньої генези і профільного розподілу недо-
статньо вивчені, тому їхнє дослідження є актуальне. Ортш-
тейни – Mn-Fe конкреційнігрунтові новоутворення округлої 
або овальної форми з максимальним розміром від 0,5 до 20 
мм. Ортштейни є індикатором глеєутворення, що виникає в 
результаті перезволоження ґрунтів поверхневими водами в 
умовах застійно-промивного водного режиму. Вони при-
сутні, в основному, в гумусо-акумулятивних (НЕ), елювіаль-
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них (Е) і, в меншій мірі, в елювіально-ілювіальних (ЕІ) гори-
зонтах[2;3]. 

Специфіка чинників грунтотворення,в межах Прибески-
дського Передкарпаття поєднання реліктових і сучасних 
грунтотворних процесів зумовили формування різкодифе-
ренційованого елювіально–ілювіального типу профілю дер-
ново-підзолистих поверхнево–оглеєних ґрунтів. Переважна 
більшість дослідників однаково виділяють ряд морфо-
логічних елементів і особливостей фонових грунтів, відзна-
чають вплив реліктового і сучасного оглеєння на формуван-
ня профілю цих ґрунтів та відзначають наявність практично 
у всіх горизонтах новоутворень заліза у формі вохристих 
плям,пунктуацій та ортштейнів. 

З метою дослідження ортштейнів дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних  ґрунтів нами був закладений розріз  
на межиріччі Колодниці – Стрий в межах четвертої надза-
плавної тераси р. Стрий, він розташований на північ від 
с. Гірне Стрийського району на відстані 850 м., на схід від 
дороги Гірне-Довголука. Угіддя – переліг. Поблизу розташо-
ваний кар’єр, де добувають сировину для виробництва цег-
ли. Географічні координати розрізу: 49°10'31.6"пн. широти 
23°42'27.1"сх. довготи.  

У польових умовах ми дослідили морфологічні особли-
вості, відібрали зразки ґрунту та новоутворення для по-
дальших лабораторно-аналітичних досліджень. Нижче по-
дано опис ґрунтового розрізу. 

Переважна більшість дослідників, що вивчали дерново-
підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти Прибескидського 
Передкарпаття, відзначали наявність в них значної кількос-
ті ортштейнів. Детальну характеристику залізистих новоут-
ворень подано у статті Канівця В. І, де автор зазначає,що ос-
новна кількість ортштейнів знаходиться вмежах наділювіа-
льної частини ґрунту, а їхній максимум в елювіальному го-
ризонті вочевидь пов'язаний з найсприятливішими умова-
ми для розвитку в цьому горизонті бактерій, які розклада-
ють органо-мінеральні сполуки та концентрують Fe i Mn[3]. 
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Но 
0-5 см 

Дернина 

НЕ gl 
5-30 см 

Гумусово-елювіальний оглеєний горизонт, сірий з 
слабо помітним сизуватим відтінком, з глибини 20 
см білесуваті плями діаметром до 1 см, вологий, 

грудкувато-зерниста структура, слабо ущільнений, 
копроліти, червоточини, присипка SiO2 невеликі до 
2-3 мм діаметром ортштейни, охристі плями нерів-
номірно розсіяні по всьому горизонті, чисті пунк-
таціїмаргелю, дрібне коріння, грубо пилуватий 
середньосуглинковий перехід різкий, хвилястий. 

E(h)gl 
30-43 см 

Елювільний гумусовий оглеєний горизонт, білесу-
вато- сірого кольор, в нижній частині нерівномірно 
розкладені ржаво-бурі плями, вологий грудкувато-
невиразно-пластинчаста структура, слабо ущільне-
ний, рихліший за попередній, ортштейни у формі 
рясних скупчень до 4 мм у діаметрі , натіки гумусу 
по ходах коріння та дрібних тріщинах, коріння, чер-
воточини, копроліти, перехід ясний, язикуватий. 

ЕІgl 
43-59 см 

Елювіально-ілювіальний оглеєний горизонт, стро-
катого забарвлення у формі чергування багато 
чисельних гнізд та затіківSiO2 збуро-вохристими 
плямами, горіхувато-дрібно-призматичних струк-
турних окремостейнатіки аморфної кремнекислоти 
до 33 мм. Поверхня агрегатів бурувато-білувата, на 
зрізі ржаво–бура , ущільнений, тонко тріщинува-
тий, ортштейни діаметром до 4-8 мм, вохристі 
плями, дендрити, червоточини з копролітами, 

перехід поступовий , язикуватий. 

Іеgl 
 

59-86 см 

Ілювіальний слабо елювійованийоглеєний гори-
зонт, строкатого забарвлення, бурого кольору з 
темно-бурими натікамиR2О3  в між агрегатних 

тріщинах. На гранях натік аморфної кремнекислоти 
до 33 мм, зріз агрегата бурий  з ржавими плямами, 
щільний, тріщинуватий, Fe – Mn бобовини та кон-
креції, дендрити, рідкі червоточини , заклинки SiO2 

рідкі камінці, перехід ясний хвилястий. 
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Іgl(fr) 
 

86-135см 
 

Ілювіальний оглеєний горизонт строкатого за-
барвлення світло-бурий з бурими натікамиR2О3 та 
білесуватими плямами тріщини виповнені аморф-

ною кремнекислотою, при горизонтальному 
зрізізабарвлення має полігональний характер 

світло-бурі багатогранники розташовані білясими 
лініями, грубо призматична структура, щільний, 
тріщинуватий Fe  – Mnбобовини, дендрити, рідкі 

червоточини , перехід поступовий . 

РІgl 
 

135-163см 

Ілювійована порода оглеєна, світло-бурого забарв-
лення,вологий, брилуватий , в’язкий ,ортштейни, 

плями ржавого кольору, SiO2  по тріщинах, щільний, 
рідке коріння, дедрити, перехід ясний, хвилястий. 

Р(і)gl 
 

163-214 см 

Слабоілювійована порода, бурго забарвлення з 
рідкими сизуватими плямами, ржаві плями, рідкі Fe  
– Mn конкреції , примазки та плями, безструктур-
ний, щільний, перехід ясний, до 2-3см  концентрич-

ної будови у вигляді бобовин, плями ржавого 
кольору, SiO2  по тріщинах, щільний, рідке коріння, 

дендрити, перехід ясний, хвилястий. 

Р(і)gl 
 

>214см 
 

Делювіальний суглинок, буруватого забарвлення з 
сизуватим відтінком, більш ущільнений, злитий, Fe  
– Mn плями та конкреції, до 2-3 см концентричної 
будови у вигляді кілець чорного та бурого кольору  

всередині пустотілі. 

 

З метою вивчення ортштейнів нами проводилося їхнє 
вивчення в лабораторних умовах. У відібраних ґрунтових 
зразках проводилося відмивання ортштейнів на ситі отво-
ром 0,5 мм. 

Проведені дослідження дозволили встановити що, досить 
високий вміст ортштейнів (6,2%) спостерігається в елю-
віальному горизонті дерново-підзолистих поверхнево-
оглеєних ґрунтів, що співпадає із максимальною концентра-
цією конкрецій в аналогічних дослідженнях. Проте під час 
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наших досліджень було виявлено, що концентрація орт-
штейнів з глибини 50 см зменшується до нуля, але ми впер-
ше встановили різке збільшення їхнього вмісту ортштейнів 
в Р(і) горизонті – близько 16 %. Цю особливість профільного 
розподілу не зазначає ні один з попередніх дослідників 
дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів Перед-
карпаття. 

 
Рис. 2. Профільний розподіл марганцево-залізистих кон-

крецій у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах 
Прибескидського Передкарпаття. 

 
Найбільші конкреції утворюються в Р(і)gl горизонті, їхні 

розміри складають 2-5см в діаметрі. В елювіальному гори-
зонті їхні розміри менші і становлять 0,5-1,2см. Ще дрібніші 
ортштейни утворюються в гумусово-елювіальному та ілюві-
ально-елювіальному горизонті, і їх розмір варіює від 0,1до 
1,0 см в діаметрі. 

З метою дослідження генези новоутворень заліза у дослі-
джуваному ґрунті ми визначили валовий хімічний склад 
залізистих новоутворень та дрібнозему в межах генетичних 
горизонтів методом Арінушкіної (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Валовий хімічний склад у залізистих новоутвореннях дерново-
підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів, % у перерахунку на 

прожарену наважку 

 
Результати валового хімічного аналізу свідчать, що орт-

штейни в основному складаються із оксидів заліза (Fe2O3) та 
мангану(MnO). Вміст заліза у конкреціях коливається від 
12,01% (у гумусово-елювіальномугоризонті) до 12,45 % (у 
елювіальному горизонті). Вміст оксиду мангану коливається 
від 1,01% до 1,37%. 

Таблиця 2 

Коефіцієнт накопичення (Сх) для дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних ґрунтів Прибескидського                 

Передкарпаття 

Генетичний 
горизонт 

Глибина, 
см 

SiО2 AI2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O MnO 

HEgl 10-25 0,9 1,2 2,8 1,15 1,43 0,40 0,85 0,76 1,4 

E(h)gl 25-40 0,88 1,9 2,74 1,04 1,73 0,47 0,91 0,86 1,61 

IEgl 40-88 0,89 1,09 2,7 1,02 1,2 0,76 0,81 0,82 1,45 

P(i)gl >140 0,92 0,99 2,65 0,92 0,79 0,57 0,84 0,83 1,6 

Гене-
тичний 
гори-
зонт 

Глибина, 
см 

SiО2 AI2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O MnO 

HEgl 10-25 69,97 12,03 12,01 0,59 1,2 0,49 1,43 0,91 1,25 

E(h)gl 25-40 70,38 12,12 12,45 0,67 1,25 0,59 1,57 0,98 1,37 

IEgl 40-88 70,13 12,21 12,21 0,63 1,18 0,68 1,3 0,89 1,01 

P(i)gl >140 70,95 12,23 12,34 0,63 1,06 0,43 1,46 0,9 1,3 
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Результат обчисленого коефіцієнту накопичення дозво-
ляє встановити, що для ортштейнів дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних ґрунтів Передкарпаття характерне 
накопичення алюмінію, феруму, мангану та кальцію. Орт-
штейни в нижньомуперехідномугоризонті є реліктовими. 

 
Список використаноїлітератури: 

1. Канивец В. И. О буроземах и дерново-подзолистых 
почвах. - Почвоведение. – 1978. - № 5. – С. 150-159.  

2. Паньків З. П. Дерново-підзолисті  поверхнево-оглеєні 
ґрунти північно-західного Передкарпаття /З. П. Паньків, С. П. 
Позняк. – Львів: Меркатор, 1998. – 132 с. 

3. Никифорова А. С. Генезис и диагностическое значение 
новообразований почв лесной и лесостепной зон / А. С. 
Никифорова, Ф. Р. Зайдельман. – М.: Издательство МГУ, 2001. – 
216 с.  

 
ORTSHTEINES OF SODDY-PODZOLIC SOILS  

OF PRYBESKYDSKII CARPATHIANS  

Solomiya Prytulyak  

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Soil Science and Soil Geography 

 
Based on their own field studies, it was found that the main 

forms of iron formation in soddy-podzolic soils of Precarpathians 
are ortsteins. The peculiarities of the profile distribution of 
ortsteines are determined. The results of the gross chemical 
analysis of the ortsteins within the genetic horizons are present-
ed. The value of the coefficient of accumulation of chemical 
elements was calculated 

Key words: ortstein, soddy-podzolic soils, gross chemical 
composition 
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Кафедра економічної і соціальної географії 

 

Проаналізовано зміни в кількості сільських населених 
пунктів України впродовж 2004-2014 р.р. Графічно відобра-
жено динаміку сільської поселенської мережі України 2004-
2014 р.р. Досліджено особливості процесу знелюднення 
українських сіл та його географію. Виявлено області з особ-
ливо кризовою демографічною ситуацією, яка спричинить 
подальшезникнення сільських поселень. Визначено небез-
пеки, які можуть поглибити занепад сільської місцевості. 
Запропоновано низку рекомендацій щодо усунення найгос-
тріших кризових явищ у сільській місцевості.  

Ключові слова: сільські поселення, сільська місцевість, 
знелюднення сіл, народжуваність, депопуляція, статево-ві-
кова структура. 

 

Сільські поселення – це важливий культурний, соціаль-
ний, економічний, а також і політичний фундамент україн-
ського суспільства. Відповідно скорочення сільських посе-
лень створює політичні, культурні, соціальні та економічні 
загрози. Депопуляційні процеси в Україні відображаються в 
більшій мірі у сільській місцевості. Порушення статево-
вікової структури людності сільських населених пунктів в 
подальшому призводить до їх зникнення. Проводити моні-
торинг змін сільської поселенської мережі особливо актуа-
льно в період активних політичних змін. 

Отже, за даними державного реєстру за період 2004 – 
2014 рік з карти України зникло 200 сіл. Проте географія 
цього процесу далеко не однорідна. 
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Рис. 1. Динаміка сільської поселенської мережі 
України 2004–2014 рр. 

 
Так само й кількість виключених сіл з реєстру поселень 

ще не відображає всієї кризовості ситуації через неоперати-
вність самого процесувиключення сільського населеного 
пункту з адміністративно-територіального обліку. З огляду 
на це, для оцінки реальної ситуації потрібно враховуватиі 
кількість сіл, де не залишилося жодного жителя. При аналізі 
картосхеми можна побачити, що різко відділяються регіони, 
в яких сприятлива демографічна ситуація – це Закарпатська, 
Чернівецька області. Там змін ніяких фактично не відбулося. 
Найгірша ситуація в Північно-Східних та центральних обла-
стях – це Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська 
області.  

Знелюднення сіл супроводжується і процесом здрібнення 
сіл, скорочення кількості багатонаселених сільських населе-
них пунктів та в подальшому їх зникнення. 
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Рис. 2. Розподіл сільських населених пунктів по групах за 

чисельністю жителів на початку року, %[3] 

 

 
Рис. 3. Розподіл сільських поселень, де протягом                  

2011-2013 років не було народжених 
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Підставою того, що це явище буде розвиватисяза умов ві-
дсутності відповідної політики свідчить статево-вікова 
структура сільського населення кризовихобластей, а також 
показник народжуваності. У35% сіл Сумської, 32% сіл Черні-
гівської, 24% сіл - Полтавської, Харківської та Херсонської та 
20% сіл - Житомирської областей не було народжених в пе-
ріод 2011-2013 років. Для порівняння, у Закарпатській обла-
сті цей показник становить 0,3%, а в Чернівецькій – 0,5% [3]. 

 

 
Рис. 4. Кількість сіл, в яких не було народжень протягом 
2011-2013 років, у розрізі різних за людністю поселень 
 
Розглянемо розподіл сільських населених пунктів без на-

роджень у різних за людністю поселень. Тут вражає той 
факт, що не зафіксовані випадки народжень в селах з кількі-
стю населення більше 1000 осіб.  

Це села Одеської та Донецької області. Проте слід зверну-
ти увагу на розподіл по областях кількості дрібних сільських 
населених пунктів без народжень з людністю до 50 осіб.  
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Рис. 5. Розподіл сільських поселень з людністю менше                 
50 осіб, де не було народжень в період 2011-2013 років 

 
На гістограмі можна побачити, що таке кризове явище 

найбільш поширене в Сумській, Полтавській, Чернігівській-
та Харківській областях. 

На такий розподіл суттєво впливає насамперед демогра-
фічна ситуація в регіонах, а також співвідношення різних за 
людністю поселень. Найдрібніші села поширені в Чернігів-
ській, Сумській, Полтавській, Харківській та Житомирській 
областях (рис. 6). Більша людність спостерігається в Кірово-
градській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській 
областях. Найбільш поширені багатонаселені села у Закар-
патській, Чернівецькій та Івано-Франківській області [2].  

414 

362 
359 343 

212 
194 

159 
157 156 

119 
109 109 104 99 97 

75 
61 

33 31 29 22 20 
2 1 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

С
у
м
сь
к
а 

П
о
л
т
ав
сь
к
а 

Ч
ер
н
іг
ів
сь
к
а 

Х
ар
к
ів
сь
к
а 

Д
н
іп
р
о
п
ет
р
о
в
сь
к
а 

Ж
и
т
о
м
и
р
сь
к
а 

Л
у
га
н
сь
к
а 

К
ір
о
в
о
гр
ад
сь
к
а 

Д
о
н
ец
ь
к
а 

В
ін
н
и
ц
ь
к
а 

К
и
їв
сь
к
а 

М
и
к
о
л
аї
в
сь
к
а 

З
ап
о
р
із
ь
к
а 

О
д
ес
ь
к
а 

Л
ь
в
ів
сь
к
а 

Х
м
ел
ь
н
и
ц
ь
к
а 

Ч
ер
к
ас
ь
к
а 

Х
ер
со
н
сь
к
а 

Р
ів
н
ен
сь
к
а 

В
о
л
и
н
сь
к
а 

Т
ер
н
о
п
іл
ь
сь
к
а 

Ів
ан
о

-Ф
р
ан
к
ів
сь
к
а 

З
ак
ар
п
ат
сь
к
а 

Ч
ер
н
ів
ец
ь
к
а 

Сільські населені пункти з людністю до 50 осіб, де не було народжених 
протягом 2011-2013рр 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

88 

 

 
Рис. 6. Сільська поселенська мережа України 2014 рік 

 

В результаті проведеного аналізу очевидним є висновок, 

що потрібно негайно вводити заходи для підтримки україн-

ського села. Демографічна ситуація, яка склалася на сьогодні 

є відлунням попередніх епох, а також сучасних соціально-

економічних процесів. Щоб зупинити скорочення людності 

сіл та підвищити добробут селян, потрібно сприяти підви-

щенню зайнятості серед сільського населення, а також 

розбудовувати інфраструктуру сільських населених пунктів.  

Якщо говорити про сучасні реформи, то їхня практична 

реалізація абсолютно не пристосована до українських реа-

лій. Зокрема реформа децентралізації може ще більше погі-

ршити ситуацію, адже в ній передбачено, що громади фінан-

суватимуть самостійно об’єкти соціально-культурної інфра-

структури. Через сучасну недостатню економічну базу сіль-

ської місцевості робити це громадам буде надто складно. 

Якщо врахувати досвід Польщі в проведенні таких реформ, 

то найвагомішою причиною їх успіху були субвенції ЄС, яких 
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Україна немає. Так само зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення може спричинити за-

непад сільської місцевості та втрату Україною основного 

національного багатства. Поширювані уявлення про те, що 

всі небезпеки усуне заборон продажу земель іноземцям чи 

обмеження на кількість куплених гектарів, в сучасних полі-

тико-правових умовах є ілюзорними. За словами українсь-

ких фермерів для економічного зміцнення сільської місце-

вості більш ефективним буде впровадження низки пільг. 

Наприклад, зменшення ПДВ на продукцію сільського госпо-

дарства, зокрема на молочні продукти. В Україні є вже бага-

то успішних фермерських господарств, але які потребують 

державної підтримки [1]. З цією ж метою, на нашу думку, 

необхідно більше диверсифікувати зайнятість у сільській 

місцевості.  

До позитивних зрушень призведе не лише розвиток сіль-

ськогосподарського виробництва, але й створення підпри-

ємств з переробки сільськогосподарської сировини, вироб-

ництва та ремонту сільськогосподарської техніки. Цього 

можна досягнути низкою податкових пільг для інвесторів у 

ці галузі. А для селян такі рішення зможуть зменшити тиск 

сезонності праці. 
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REGIONAL DIFFERENCES IN THE STRUCTURE OF RURAL 
SETTLEMENTOF UKRAINE 

Irina Dnistrianska 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Social and Economic Geography 

 
The changes in the number of rural settlements of Ukraine for 

2004-2014 was analyzed. Dynamics of rural settlement network 
of Ukraine 2004-2014 was displayed graphically. The specificity 
of population decline in Ukrainian villages and its geography was 
investigated. Regions with particular demographics crisis was 
found. Demography situation in this region can deepen the crisis 
in rural areas. A number of suggestions about removing the acute 
crisis in the countryside was recommended. 

Key words: rural settlements, rural areas, population decline 
in villages, fertility, depopulation, sex and age structure.  
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ҐРУНТ І МУРАХИ: ЕКОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ 

Ольга Садула 

Науковий керівник: 
доктор географічних наук, 
професор Гаськевич В. Г. 

Львівський національний університет імені івана Франка 
Кафедра ґрунтознавства та географії грунтів 

 
Наведено результати дослідження біогенної турбації лу-

чних ґрунтів мурахами виду Lasius flavus. Встановлено, му-
рашки змінюють фізичні властивості ґрунтів, зокрема, 
сприяють покращенню мікроагрегатного складу ґрунтів, 
загальних фізичних властивостей, поліпшують їхній струк-
турно-агрегатний стан.  

Ключові слова: ґрунт, мурахи, гранулометричний та мік-
роагрегатний склад, загальні фізичні властивості, структура.  

 
Роль тварин у кругообігу речовин у природі і формуванні 

ґрунтів є надзвичайно важливою і неповністю дослідженою. 
Педобіота часто привертає увагу дослідників ґрунтів у кон-
тексті ґенези, їхньої еволюції, трансформації властивостей, 
агрофізичного та агроекологічного стану ґрунтів. Для чис-
ленних живих організмів ґрунт – це середовище їхнього 
життя, у ньому завжди є їжа і захисток від ворогів. На думку 
М. С. Гилярова, ґрунт – це особливе середовище існування, 
яке для багатьох груп тварин виявилось перехідним від 
водного способу життя до надземного [1]. 

Мурахи виду Lasius flavus суттєво впливають на біотурба-
ційні процеси у ґрунтах. Значимість мурах обумовлена їх-
ньою численністю. Але не тільки цим. Важливими є й особ-
ливості способу життя мурах, їхнє харчування та зв'язки з 
іншими тваринами, рослинами, ґрунтом [2]. 

Біотурбаційним процесам в ґрунтах присвячено відносно 
небагато наукових публікацій. Деякі відомості є і про вплив 
термітів, мурашок на властивості ґрунтів. Зокрема, резуль-
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тати досліджень впливу термітів і мурах на фізико-хімічні 
властивості ґрунтів викладено у наукових працях В. Кірбі, М. 
О. Холодковського, Н. О. Дімо, І. А. Крупенікова, А. А. Котової, 
І. М. Малиновської, В. А. 3ряніна, Н. Едвардса та ін. Водночас, 
вивченість впливу мурах на біотубаційні процеси та фізичні 
властивості ґрунтів є недостатнім, що визначило актуаль-
ність проведення даних досліджень. Такі дослідження в 
Україні проведено нами вперше. 

Мета досліджень – схарактеризувати біотурбаційні про-
цеси у ґрунтах під впливом мурах виду Lasius flavus. Для 
досягнення поставленої мети було виконано наступні за-
вдання: проведено польові та лабораторні дослідження 
непорушених і біогенно-трансформованих ґрунтів. Об’єктом 
дослідження є лучні ґрунти, зайняті під перелогами. Пред-
мет досліджень – гранулометричний, мікроагрегатний та 
структурно-агрегатний склад ґрунтів та мурашників, сфор-
мованих на них.  

Дослідження біотурбаційних процесів у ґрунтах під впли-
вом мурах виду Lasius flavus проводились в межах Розтоць-
ко-Опільської горбогірної фізико-географічної області, 
Немирівсько-Брюховицького природного району [3], на те-
риторії Бірківської сільської ради Яворівського району 
Львівської області. При проведенні досліджень було засто-
совано польові та лабораторні методи, зокрема, порівняль-
но-географічний, порівняльно-профільний, порівняльно-
аналітичний, статистичний. Аналітичні дослідження вико-
нано у сертифікованій лабораторії кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка.  

Лучні ґрунти (Umbrisols Gleyic) приурочені до понижень 
рельєфу, окраїн боліт, долин річок і днищ балок, шлейфів 
схилів. Вони складають основу земель меліоративного фон-
ду, використовуються переважно як перелоги, сіножаті і 
пасовища. Такі місця є характерними для поселення колоній 
мурах виду Lasius flavus. Оскільки мурашники займають 
велику частину площі пасовищ і перелогових земель, за 
їхньою участю відбуваються значні за масштабами ґрунтові 
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процеси, постало необхідним детальне вивчення трансфор-
мованих мурашниками ґрунтів, що підтверджує актуаль-
ність проведених досліджень. 

Аналізуючи гранулометричний склад, ми мали на меті 
виявити ступінь впливу мурашків виду Lasius flavus на його 
зміни, встановити напрямки розвитку та інтенсивності 
прояву окремих елементарних ґрунтових процесів. Дані 
гранулометричного аналізу лучного глибокого глеюватого 
піщано-легко-суглинкового ґрунту та мурашників наведені 
на рисунках 1-2. 

Гранулометричний склад лучних ґрунтів, сформованих 
на делювіальних відкладах, відзначається відносною одно-
рідністю в межах профілю і характеризується як легкосуг-
линковий та середньосуглинковий. Вміст фракцій фізичної 
глини (частинки розміром <0,01 мм) у гумусово-акумуля-
тивному горизонті Нgl становить 27,4-39,8%. Спостерігаєть-
ся переважання фракції дрібного піску (частинки розміром 
0,25-0,05), вміст якого коливається від 40,8 до 56,4%. Фрак-
ція мулу (частинки розміром <0,001 мм) становить 14,6%, 
зберігаючи тенденцію до зростання із глибиною.  

 
Рис. 1. Гранулометричний склад лучних ґрунтів 

 

Життєдіяльність мурах виду Lasius flavus вплинула на 
гранулометричний склад ґрунтів, хоча одно направлених 
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змін не виявлено. Спостерігається як полегшення грануло-
метричного складу, так і його поважчання порівняно з не-
порушеними ґрунтами (рис. 2). Вміст фізичної глини коли-
вається у межах 14,0-43,7%, що характеризує гранулометри-
чний склад як супіщаний і середньосуглинковий. 

 
Рис.2. Гранулометричний склад мурашників. 

 

У досліджуваних мурашниках, порівняно з непорушени-
ми ґрунтами, зберігається переважання фракції дрібного 
піску та простежується тенденція до зростання вмісту круп-
ного і середнього піску (частинки розміром 1-0,25 мм). Отже, 
біотурбаційні процеси за участю мурах виду Lasius flavus 
спричинили класифікаційну зміну приналежності грунтів за 
гранулометричним складом.  

Мікроагрегатний аналіз ґрунтів, відображаючи ступінь 
міцності зв'язків між елементарними ґрунтовими частинка-
ми, визначає співвідношення виділених фракцій, що дає 
можливість судити про формування мікроструктури, шпа-
руватого простору і структури ґрунту загалом.  

У складі мікроагрегатів лучного непорушеного ґрунту у 
гумусово-акумулятивному горизонті Нgl переважають фра-
кції розміром більше 0,01 мм, що є характерним для ґрунтів 
легкого гранулометричного складу. В гумусово-акумуля-
тивному орному горизонті фракція 1-0,25 мм становить 
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47,8%, а в гумусово-акумулятивному підорному горизонті 
Hglп\ор домінують фракції розміром 0,25-0,05 мм - 61,3% 
(табл. 1). Вниз по профілю переважають мікроагрегати 
дрібного піску. Вміст активного мулу у верхній частині 
ґрунтового профілю становить 4,0-8,0% і з глибиною зали-
шається незмінним. 

Мікроагрегатний склад мурашників характеризується 
подібною тенденцією розподілу ґрунтових агрегатів в межах 
профілю, як у лучного непорушеного ґрунту. Проте суттє-
вою відмінністю є значно менший вміст мулу (таблиця 1). 
Низький вміст мулистих частинок позитивно позначається 
на процесах мікроструктуроутворення, а, отже, і на процесах 
макроструктуроутворення. Водночас, мікроструктура хара-
ктеризується невисокою міцністю, що зумовлено домінуван-
ням у складі мікроагрегатів розміром більше 0,01 мм неаг-
регованих зерен кварцу (пісок і грубий пил). 

Для оцінки гранулометричного і мікроагрегатного стану 
ґрунтів і мурашників розраховано низку показників, зокре-
ма, фактор дисперсності за Качинським; фактор структурно-
сті за Фагелером; ступінь агрегованості за Бейвером і Роаде-
сом та інші (таблиця 2). В основі розрахунків цих показників 
лежить порівняння вмісту різних фракцій, одержаних при 
гранулометричному і мікроагрегатному аналізах, в одних і 
тих самих зразках ґрунту.  

Мурашники, порівняно з непорушеними лучними ґрун-
тами, характеризуються кращою водостійкістю мікрострук-
тури, здатністю до оструктурення, протиерозійною стійкіс-
тю. За результатами розрахунків, фактор структурності за 
Качинським у лучних ґрунтів дорівнює 27,40, мікроострук-
туреність ґрунтів оцінюється як задовільна, тоді як у мура-
шників мікрооструктуреність характеризується як висока, 
фактор структурності становить 2,38-5,4. Висока потенційна 
здатність до оструктурення і стійкість до руйнівної дії води 
більшості досліджених підтверджується іншими розрахова-
ними показниками – фактором структурності Фагелера, 
ступенем агрегованості Бейвера-Роадеса, числом агрегації 
Пустовойтова тощо (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Оцінка гранулометричного і мікроагрегатного  

стану ґрунтів та мурашників 
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о
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т
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ст
і, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лучний неглибокий глеюватий піщано-легкосуглинковий 

на делювіальних відкладах (переліг) 

1 
Нgl 3-26 27,40 72,60 9,55 37,17 -21,7 10,5 0,62 
Нglп
/ор. 

26-37 25,64 74,36 35,41 55,27 18,5 28,7 1,77 

Мурашник 1 

– – – 2,38 97,62 16,95 31,58 18,5 19,4 6,05 

Мурашник 2 

– – – 5,40 94,60 5,43 8,58 -16,5 -4,5 0,71 

Мурашник 3 

– – – 2,04 97,96 39,13 54,56 28,6 36,8 11,95 
 

Мурашники, порівняно з лучними ґрунтами, характери-
зуються вищою протиерозійною стійкістю. Розрахований 
показник протиерозійної стійкості за Вороніним і Кузнєцо-
вим для лучних ґрунтів становить 0,62% і характеризується 
як низький, тоді як у мурашників його величина коливаєть-
ся від 0,71 до 11,95%, тобто, протиерозійна стійкість низька, 
середня і висока. Очевидно, висока здатність до острукту-
рення, водостійкість та протиерозійна стійкість зумовлена 
виділеннями мурахами – слина, слиз, які вони використову-
ють для “будівництва” своїх осель.  

Макроструктура ґрунту тісно пов’язана з його мікроагре-
гатним складом. Для лучного ґрунту вміст повітряно-сухих 
агрегатів розміром 0,25-10 мм в орному гумусово-акуму-
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лятивному горизонті Hgl становить 36,27 % і зменшується із 
глибиною (табл. 3). За шкалою оцінки структурно-аг-
регатного стану характеризується як незадовільний. Відпо-
відно, коефіцієнт структурності становить 0,56, що підтвер-
джує незадовільний структурно-агрегатний стан ґрунтів. 

 

Таблиця 3 
Структурно-агрегатний склад ґрунтів і 

мурашників сухе просіювання 

Г
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и
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Розмір агрегатів у мм, вміст агрегатів у % 
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т
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>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 
1-
0,5 

0,5-
0,25 

<0,25 
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р
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ів
 

р
о
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о
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 0
,2
5

-1
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Лучний неглибокий глеюватий піщано-легкосуглинковий 

на делювіальних відкладах (переліг) 
Н
gl 

3-26 60,45 5,63 6,41 8,10 4,43 5,77 2,83 3,10 3,28 36,27 0,56 

Нglп
/ор. 

26-37 75,83 7,36 3,82 4,21 2,00 2,11 1,20 1,93 1,51 22,63 0,29 

Мурашник 1 
 5-10 6,54 4,15 4,80 7,23 4,32 7,28 9,07 22,43 34,18 59,28 1,45 

Мурашник 2 
 5-10 6,40 3,04 3,70 6,09 4,23 13,87 10,95 30,72 21,0 72,60 2,64 

Мурашник 3 
 5-10 – 0,47 0,37 0,95 1,01 3,95 6,28 40,00 46,97 53,03 1,12 

 

Поліпшення структурно-агрегатного стану спостеріга-
ється в усіх досліджуваних зразках відібраних з мурашників. 
Вміст агрономічно-цінних агрегатів в мурашниках зростає, 
досягаючи значень 53,03-72,60%, структура характеризу-
ється як задовільна і добра. Коефіцієнт структурності коли-
вається у межах 1,12-2,64, що також свідчить про задовільну 
і добру оструктуреність ґрунтів (таблиця 3).  
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До загальних властивостей відносять щільність твердої 
фази, щільність будови та загальну шпаруватість. Дані яких 
наведено в таблиці 4. Щільність твердої фази є одним з 
найбільш стабільних параметрів ґрунту. В гумусово-акуму-
лятивному горизонті непорушених лучних ґрунтів величи-
ни щільності твердої фази становить 2,42-2,43 г/см3.  

 

Таблиця 4 
Загальні фізичні властивості ґрунтів і мурашників 

Генетичні 
горизонти 

Глибина 
відбору 
зразків, 

см 

Щільність 
твердої 
фази, 
г/см3 

Щільність 
будови, 
г/см3 

Загальна 
шпаруватість, 

% 

1 2 3 4 5 

Лучний неглибокий глеюватий піщано-легкосуглинковий 
на делювіальних відкладах (переліг) 

Нgl 3-26 2,43 1,41 41,97 
Нglп/ор. 26-37 2,42 1,44 40,49 

Мурашник 1 

– 0-10 2,34 0,80 65,81 
– 20-30 2,37 0,80 66,24 

Мурашник 2 

– 0-10 2,38 0,82 65,54 

Мурашник 3 

– 0-10 2,49 0,78 68,67 
 

В мурашниках не виявлено одно направлених змін щіль-
ності твердої фази, її величина має тенденція як до змен-
шення, так і до зростання (таблиця 4). Це, очевидно, зумов-
лено кількістю принесених мурахами органічних решток, 
ступенем їхньої мінералізації і віком самого мурашника.  

Щільність будови у горизонті Нgl непорушених ґрунтів 
становить 1,41-1,41 г/см3, ґрунт характеризується як сильно 
ущільнений (Качинський, 1965). В мурашниках простежу-
ється суттєве зменшення величини щільності будови до 
0,78-0,82 г/см3, ґрунт характеризується як розпушений і 
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багатий на органічні рештки. Величина загальної шпарува-
тості у горизонті Hgl становить 40,49-41,97% і характеризу-
ється як незадовільна (Качинський, 1965). В мурашника 
величина загальної шпаруватості коливається у межах 
65,54-68,67%, тобто, характеризується як відмінна.  

Отже, мурашки виду Lasius flavus спричинили зміну фізи-
чних властивостей лучних ґрунтів, які можна оцінити як 
позитивні. Зокрема, покращується мікроагрегатний склад 
ґрунту, щільність будови, збільшується вміст агрономічно-
цінних агрегатів водостійкість структури, загальна шпару-
ватість. Як зазначає Н. Едвардс, ці невтомні маленькі труді-
вники здатні переробити і структурувати до 80 кг трудівни-
ки здатні переробити і структурувати до 80 кг ґрунту на рік, 
знищують шкідників культурних рослин [4]. Проте, ґрунти 
зайняті мурашниками для людини і її сільськогосподарської 
діяльності є негативним явищем,оскільки ускладнює вико-
ристання земель, особливо для сінокосіння. Водночас мура-
шники, при обробітком сільськогосподарською технікою, 
зокрема дисковими боронами, легко руйнуються, залишаю-
чи у ґрунті позитивні компоненти своєї діяльності.  

Враховуючи стан вивченості даної проблеми в ґрунтоз-
навстві, потрібно деталізоване дослідження мурашників та 
їхній вплив на властивості ґрунтів.  
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SOIL AND ANTS: ECOPHYSICAL ASPECTS 

Olga Sadula 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Soil Science and Soil Geography 

 
Results over of research of biogenic transformation of mead-

ow soils of by ants to the kind are Lasius flavus. It is set, ants 
change physical properties of soils, in particular, assist the im-
provement of microaggregate composition of soil, general physi-
cal properties, improve their structural-aggregate state.  

Key words: soil, ants, granulometric and microaggregate 
composition, general physical properties, structure.  
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КАРСТОВИЙ РЕЛЬЄФ ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Володимир Загрійчук 

Науковий керівник: 
кандидат географічних наук,  

доцент Брусак В. П. 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра геоморфології та палеогеографії 

 
Охарактеризовано карстовий рельєф на території Тлума-

цького району Івано-Франківської області, де розвинутий 
переважно сульфатний і частково карбонатний карст. Серед 
поверхневих форм найпоширенішими є карстові лійки та 
провалля («вертеби»), трапляються карстово-суфозійні 
блюдця, сліпі долини, понори, а з підземних форм – печери 
(Покутянка, Одаївські печери). Карстові форми рельєфу 
поширені уздовж Дністра по лінії сіл Кутище–Локітка–
Олеша–Петрів–Гавриляк–Гончарів, їхня густота сягає до 11-
13 форм на 1 кв.км.  

Ключові слова: карстовий рельєф, Тлумацький район, 
Придністровське Покуття, лійка, печера. 

 
Вступ. Під поняттям «карст» розуміють комплекс харак-

терних форм рельєфу, особливостей поверхневої і підземної 
гідрографії, які властиві областям розвитку тріщинуватих і 
розчинних, а тому легкопроникних для води, гірських порід 
[8]. Основною умовою розвитку карстових процесів є наяв-
ність гірських порід, які розчиняються у воді. За цією озна-
кою вирізняють сульфатний (водорозчинні породи – гіпси, 
ангідрити, барит та інші), карбонатний (вапняки, доломіти, 
магнезит) і сольовий (кам’яна і калійна сіль) карст.  

Карстові процеси інтенсивніші за наявності оптимальних 
геологічних, гідрогеологічних, геоморфологічних і кліма-
тичних умов та потужних джерел вуглекислого газу.  
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За типом прояву виділяють поверхневий (відкритий, «го-
лий») та підземний (закритий) карст. Кожний із цих різно-
видів утворює специфічний комплекс від’ємних і додатніх 
форм рельєфу. До від’ємних належать карстові лійки, 
блюдця, колодязі, понори, полья і «сліпі» долини. Закритий 
карст представляють печери (горизонтальні, похилі та вер-
ти-кальні), у яких формуються натічні форми – сталакти-
ти, сталагміти і сталагнати [10].  

Карстові явища завжди ускладнюють інженерно-геомор-
фологічну ситуацію території, адже за сприятливих умов 
вони перебувають у постійному розвитку і можуть призве-
сти до порушення стійкості та навіть повного руйнування 
інженерних споруд. Такі ділянки вимагають детальніших 
досліджень та впровадження додаткових інженерних за-
ходів при господарському освоєнні території. Окрім того 
карстові форми рельєфу становлять інтерес як об’єкти не-
живої природи, які, з одного боку, потребують охорони, а з 
іншого – популяризації, використання у туризмі та еколо-
гічній освіті населення. 

Актуальність дослідження полягає у детальному вив-
ченні поширення карстових форм рельєфу на території 
Тлумацького району Івано-Франківської області, які мають 
важливе значення у господарській діяльності людини зага-
лом, так і в рекреаційній зокрема. 

Об'єкт дослідження – карстовий рельєф на території 
Тлумацького району, а предмет – різноманіття поверхневих 
і підземних форм карстового рельєфу та особливості його 
просторового поширення й інтенсивність розвитку. 

Мета роботи – встановити закономірності прояву і по-
ширення карстових форм рельєфу та виявлення їхнього 
зв’язку з морфологією рельєфу на території Тлумацького 
району Івано-Франківської області.  

У ході дослідження вирішувались наступні завдання: 
1. Охарактеризувати природні умови території до-

слідження, з’ясувати основні чинники карстоутворення. 
2. Створити цифрову базу даних поширення різних кар-

стових форм рельєфу у межах Тлумацького району та 
здійснити їхній ГІС аналіз.  
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3. Скласти карту ступеня «закарстованості» досліджу-
ваного району. 

Методи дослідження. Період дослідження включав три 
основні етапи: підготовчий, польовий і завершальний (ка-
меральний), під час яких використовувалися такі методи 
дослідження: генетичний, картографічний, порівняльний, 
просторового аналізу та геоінформаційний. 

Під час підготовчого етапу зібрано матеріали про при--
родні особливості району, опрацьовано низку літера-турних, 
геологічних та картографічних матеріалів. Підібрано топо-
графічні карти масштабу 1:50000, які стали основою для 
складання карт у середовищі ГІС. 

Польові дослідження проводилися під час виробничої 
практики на трьох ключових ділянках, на яких вивчалася 
морфологія карстових форм рельєфу методами візуального 
спостереження, описового, інструментального і фото-
фіксації, картографувались місця розташування карстових 
форм рельєфу. Опис карстових лійок здійснювався за мето-
дикою О. Спірідонова [9]. 

Камеральний етап полягав в аналізі та узагальненні ре-
зультатів дослідження. На цьому етапі використано метод 
морфологічного аналізу для кількісної характеристики 
форм рельєфу, його елементів, визначення їхніх основних 
параметрів, встановлення особливостей поширення карсто-
вих форм та їх приуроченості до тих чи інших характеристик 
топографічної поверхні. Використання морфометричного 
методу полягало у створенні морфометричних карт за мето-
дикою О. Спірідонова (1970), які наведені у роботі Я. Крав-
чука [6]. 

За допомогою пакету ESRI ArcGIS Desktop обчислено низ-
ку параметрів та побудовано серії морфометричних карт. На 
основі оцифрованих на топографічних картах горизонталей 
побудовано 3D-модель рельєфу застосовуючи команди Cre-
ate TIN From Features для їх об’єднання у один масив. Отри-
мана цифрова модель рельєфу стала основою для створення 
комплексу карт: 1) крутості земної поверхні, 2) поширення 
карстових форм на тлі нахилу земної поверхні, 3) щільності 
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карстових форм (карта «закарстованості» території). Карту 
крутості земної поверхні побудовано за допомогою команди 
3D Analyst/Surface Analysis/Slope, а кар-ту «закарстованості» – 
за допомогою модуля Spatial Join у розділі Analysis Tools 
панелі інструментів «ArcToolbox». Об’ємну модель рельєфу 
перетворено в растровий формат GRID за допомогою команд 
3D Analyst/Convert/TIN to raster [1, 7]. 

Результати дослідження. Тлумацький район знахо-
диться на Прут-Дністерському межиріччі у межах фізико-
географічної області Придністровське Покуття [3]. В оро-
графічному відношенні Покуття є крупногрядовою височи-
ною. Гряди і понижені рівнини, які їх розділяють, простяга-
ються паралельно до долин Дністра і Пруту. На території 
району виокремлюють три природні підрайони Покуття: 
Бистрицько-Тлумацька височина, Олешанська височина та 
Гостів-Обертинська рівнина. Також як окремий підрайон 
можна виділити долину річки Дністер. Середні висоти коли-
ваються в діапазоні 250 – 300 метрів. В межах Олешанської 
височини та Гостів-Обертинської рівнини близько до по-
верхні залягають гіпси, ангідрити та вапняки, які сприяють 
утворенню карстових форм рельєфу, що суттєво урізно-
манітнюють рельєф Тлумацького району, на-дають йому 
певних регіональних відмінностей [2, 4]. 

Результати вивчення рельєфу Тлумацького району 
викладені у монографіях «Природа Івано-Франківської 
області» [3] і «Рельєф України» (2010), у праці Й. Гілецького 
«Географія Івано-Франківської області» [4], а також певні 
дані містяться на інтернет-ресурсах. Карстовий рельєф і 
процеси на території Тлумацького району розглянуті в 
дисертації Л. В. Ковальської «Геоморфологія сульфатного 
карсту Прут-Дністерського межиріччя» [5]. Проте ця інфор-
мація є досить загальною і не відображає детальних особли-
востей рельєфу території району, на якій поширений як 
карбонатний, так і сульфатний типи карсту, а закарстування 
охоплює майже весь розріз неогенових відкладів. Яскравіше 
і різноманітніше виражений саме сульфатний карст, оскіль-
ки в гіпсах і гіпсоангідритах карстування відбувається ак-
тивніше, ніж у вапняках. 
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Карстові форми рельєфу на території Тлумацького райо-
ну найчастіше трапляються на ділянках поширення гіпсів в 
межах району вздовж Дністра по лінії сіл Кутище–Локітка–
Олеша–Петрів–Гавриляк–Гончарів (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Поширення карстових форм рельєфу на тлі карти 
крутості земної поверхні території Тлумацького району 
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Серед підземних карстових форм на території Тлумаць-
кого району трапляються печери, утворені у гіпсових поро-
дах. Печери Тлумаччини характеризуються незначною 
глибиною. Це пов’язано з порівняно невеликою потужністю 
гіпсових масивів, проте незважаючи на це, на території 
утворилися як горизонтальні, так і вертикальні печери. 
Найбільшою є печера Покутянка між селами Хотимир і Жа-
бокруки. Довжина ходів печери складає 935 метрів. Вона 
складається з системи вузьких проходів та залу. Поблизу 
села Одаїв неподалік уступу Дністровського каньйону 
знаходиться комплекс Одаївських печер. Майже всі з них 
горизонтальні. Єдина вертикальна печера – Думка. Її довжи-
на – 170 метрів. 

Серед поверхневих форм карстового рельєфу найпоши-
ренішими є карстові лійки та провалля. Останні мають 
місцеву назву «вертеби». Вони поширені на усіх досліджу-
ваних ключових ділянках на вододілах і при вододільних 
схилах крутістю до 8°. Подекуди їхня густота (щільність) 
сягає до 11-13 форм на 1 км2 (рис. 2.). 

На вирівняних вододілах і привододільних ділянках те-
риторії дослідження в околицях сіл Жабокруки, Олеша, 
Грушка та Озеряни трапляються карстово-суфозійні пони-
ження – блюдця. Окрім них, на цій ділянці є сліпі долини, що 
характеризуються значною протяжністю і незначною гли-
биною, які обов’язково закінчуються понором. 

Незначне поширення мають карстові озера. Найбільше 
їхнє скупчення спостерігається поблизу с. Хотимир в межах 
Хотимир–Чортовецького зниження. Це вирівняна ділянка з 
слабохвилястим рельєфом. Багато улоговин карстових озер 
обезводнені, на їхньому місці утворилися заторфовані по-
ниження. При інтенсивних опадах вони часто заповнюються 
водою, проте, через невеликий об’єм води – швидко знову 
обезводнюються. 

Окрім печер, на території Тлумацького району є багато 
дрібних підтемних порожнин та заглиблень. Вони переваж-
но утворились у результаті розмиву тріщин в гіпсах. Ці 
форми часто слугують житлом для кажанів та інших тварин. 
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Отже, карстові процеси є негативним явищем для госпо-
дарської діяльності, оскільки проявляються на вирівняних 
поверхнях вододілів та привододільних схилах. Саме ці 
ділянки є найбільш придатними для рільництва і виро-
щування продукції сільського господарства. Наявність по-
верхневих карстових форм ускладнює обробіток полів, а 
також зменшує їхню реальну корисну площу. 

 

 

Рис. 2 Картограма густоти форм карстового рельєфу  
Тлумацького району 
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Вивчення карстового рельєфу необхідне для встановлен-
ня інтенсивності розвитку карсту і детального прогно-
зування його розвитку на території Тлумацького району. 
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KARST RELIEF OF THE TLUMACKYI DISTRICT 
OF IVANO-FRANKIVSK REGION 

Volodymyr Zahriychuk 
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The karst relief is described on the territory of the Tlu-

machdistrict of the Ivano-Frankivsk region, where sulphate and 
partially carbonate karst are developed. Among the surface 
forms, the most common are sink holes and linns (vertebites), 
karst-sufozyne minor depressions, blind valleys, ponors, and 
among underground forms – caves (Pokutanka, Сaves of Оdaiv). 
Karst forms of relief are distributed along the Dniester along the 
lines of the villages of Kutishche-Lokitka-Olesha-Petriv-
Gavrylyak-Gonchariv, their density reaches 11-13 forms per 1 sq. 
Km. 

Key words: karst relief, Tlumach district, Transnistrian Occu-
pation, sinkholes, cave. 
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Кафедра раціонального використання природних 

ресурсів та охорони природи 
 

Розглянуте питання якості питної води, яку споживають 
львів’яни та її вплив на здоров’я. Соціологічне опитування 
мешканців міста Львова з метою дізнатися, яку питну воду 
вони споживають показало, що більшість респондентів ро-
зуміють, як неякісна питна вода впливає на їх здоров’я, 
проте не надають цьому питанню належної уваги.  

Ключові слова: споживання питної води, централізоване 
водопостачання, соціологічне опитування, мешканці міста 
Львова. 

 

Питання якості питної води важливе з погляду безпосе-
реднього впливу на здоров’я людини. За даними UNICEF та 
Всесвітньої організації охорони здоров'я у даний момент 
доступ до якісної питної води мають 89% населення Землі. 
Близько одного мільярда жителів планети змушені пити 
забруднену воду. Переважна їхня кількість – близько 40% – 
проживає в Африці на південь від Сахари. Експерти фран-
цузької благодійної організації Solidarities International на-
водять ще більші цифри – кожен четвертий житель земної 
кулі без доступу до питної води. Україна відноситься до кра-
їн, малозабезпечених водними ресурсами, з дуже нерів-
номірним їхнім розподілом територією. Особливо актуальні 
питання питної води для м. Львова, що розташований на 
головному європейському вододілі, і своїх джерел питної 
води має мало. Все питне водопостачання здійснюється з 
підземних водоносних горизонтів водозаборів з різних 

https://news.dt.ua/ARCHIVE/oon_rezolyutsiey_zakrepila_pravo_cheloveka_na_chistuyu_vodu-62820.html
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частин області. Воду спеціально готують і доводять її якість 
до норм питного водопостачання і водоганами (найдовший 
близько 120 км) постачають мешканців водою у об’ємах 
250-350 л за добу на одну особу. Історія водогону у Львові 
давня, у більшості випадків якість труб незадовільна, тому 
до мешканців часто доходить вода, яка не відповідає стан-
дартам якості. Тим не менше, мешканці платять як за якісну 
питну воду, при цьому багато львів’ян додатково купляє 
воду для пиття (бутильовану або на розлив), двічі 
здійснюючи плату. Тому дослідження видів питної води, що 
використовують львів’яни та місць її забору є актуальними.  

В рамках вивчення курсу «Методи геоекологічних до-
сліджень» студенти географічного факультету Львівсь-кого 
національного університет імені Івана Франка (ГРФ – 34) 
провели соціологічне дослідження актуальної те-ми, акцен-
туючи увагу місцевих жителів на те, яку воду вони спожи-
вають для пиття та приготування їжі. Для даного до-
слідження було вибрано метод анкетування  шляхом пись-
мових відповідей респондентів на систему стандартизова-
них запитань попередньо підготовлених бланків – анкет. Це 
дало змогу опитати велику кількість людей із різних рай-
онів Львова.  

Анкета складалась із 13 основних запитань. У першому 
блоці, ми поцікавились чи усвідомлюють люди, що якість 
питної води впливає на стан їхнього здоров’я, а також яку 
воду вони споживають як для пиття, так і для приготування 
їжі. Уточнюючими запитаннями були: чи перевіряли якість 
води, що споживаєте. Також для тих хто набирає воду з 
джерела, ми уточнили з якого саме і чи впевнені вони в його 
якості. Наступний блок був зосереджений на питаннях, що 
стосується здоров’я людей. Зокрема, чи знають респонденти 
про негативний вплив хлору, що присутній у воді цен-
тралізованого водопостачання, і чи вважають, що така вода 
відповідає санітарним нормам. Важливим завданням було 
вияснити чи населення додатково очищує воду і як саме. 
Останній блок запитань був присвячений покращенню 
якості води централізованого водопостачання. Ми вияснили 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
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думку людей щодо найбільш оптимальних заходів, також 
скільки грошей мешканці витрачають на питну воду та чи 
готові витрачати більше за кращу якість питної води. 

Нами було опитано 111 респондентів із шести районів 
Львова: Шевченківський (27 осіб), Личаківський (26), Заліз-
ничний (21), Сихівський (17), Франківський (13), Галицький 
(7). Більшість з них проживає у квартирах – 76%, і лише 24%  
у приватних будинках. Переважну кількість становили 
жінки – 58% . Більшість опитуваних складала молодь до 25 
років – 72%, 25-45 років – 18% і лише 10% – старші 45 р. 

 
Рис. 1. Яку питну воду споживають мешканці міста Львова?  

 

Більшість опитаних (36%) споживають для пиття бути-
льовану воду. Для готування їжі 67% респондентів викори-
стовують воду з-під крану. Найбільше довіряють якості води 
в крані мешканці Залізничного і Шевченківського районів. В 
Сихівському районі мешканці переважно купляють воду для 
пиття на розлив, що привозять у цистернах під будинок із 
різних джерел. У Личаківському районі 20% опитаних ре-
спондентів використовують для пиття воду з найближчих 
джерел (поблизу Винниківського озера, Медової Печери або 
ж мають власну свердловину). Воду із джерел загалом вико-
ристовують 13 % жителів міста Львова. 

67% 
5% 

16% 

12% 

з-під крану бутильована 

на розлив з джерела 
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Рис. 2. Яку воду використовують для приготування їжі 

мешканці міста Львова? 

Таблиця 1 
Рівень обізнаності респондентів про значення  

якісної питної води 

Запитання ТАК НІ 

Чи усвідомлюєте ви, що якість питної води 
впливає на стан вашого здоров’я? 

96% 4% 

Чи перевіряли ви якість води яку спожи-
ваєте? 

16% 84% 

Як ви вважаєте, чи відповідає санітарним 
нормам вода з-під крану (централізованого 

водопостачання)? 
20% 80% 

Чи знаєте ви, що хлорована вода центрально-
го водопостачання негативно впливає на 

ваше здоров’я? 
92% 8% 

Чи очищуєте ви додатково воду з-під крану? 51% 49% 

Чи готові ви витрачати більше коштів за 
кращу якість питної води? 

75% 25% 

28% 

36% 

23% 

13% 

з-під крану бутильована 

на розлив з джерела 
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За результатами нашого опитування ми бачимо, що ве-
лика частина мешканців Львова, а саме 96% усвідомлюють 
значення якісної  питної води для їхнього здоров’я. Саме 
тому найбільше мешканців для пиття воду купують 59% 
(бутильовану або на розлив), ще 13% – набирають воду з 
джерел. Хоча, 28% львів’ян довіряють якості води з-під 
крану, що підтверджують дані таблиці. 

Цікаво, що лише 16% львів’ян перевіряли якість води, яку 
спочивають для пиття (незалежно чи з крану, чи з джерела). 
Більшість з них були власниками приватних джерел чи 
свердловин. Решта опитаних не перевіряли і не впевнені в її 
якості. 

 
А)                                                              Б) 

Рис. 3. А) Які методи додаткової очистки питної води вико-
ристовують мешканці міста Львова? 

     Б) Використання інших методів очищення води цен-
тралізованого водопостачання 

 

Половина опитаних респондентів не використовують 
жодних методів додаткової очистки питної води. Хоча 92% 
опитаних знають про негативний вплив хлорованої води 

43% 

8% 

49% 

фільтрування 

відстоювання 

не використовують жодного 

33% 

49% 

18% 

заміна труб 

встановлення очисних фільтрів 

використання інших методів 
знезараження 
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централізованого водопостачання на їхнє здоров’я. Проте 
лише половина додатково очищує воду, використовуючи 
для цього, в основному (43%), метод фільтрування. Попри 
те, що воду від хлору найкраще очищувати методом 
відстоювання, це роблять лише 8% опитаних. 

Якість води на думку жителів покращить встановлення 
очисних фільтрів, решта респондентів розуміють комплекс-
ність проблеми і, відповідаючи на запитання, обирали 
декілька способів покращення якості води.  

 

 
Рис. 5 Кошти, які витрачають львів’яни на питну воду 

протягом місяця на одну особу 
 

Опитування показало великі відмінності у вартості пит-
ної води для мешканців. Найменше витрачають власники 
приватних свердловин або ті, хто безкоштовно набирають 
воду в джерелах. 59% респондентів вказали, що вони витра-
чають на питну воду до 100 грн на особу в місць.  Переважно 
це витрати на купівлю фільтрів, що мешканці встановлюють 
на кранах та вартість води по лічильнику. Від 100 до 200 грн 
витрачають львів’яни, що купляють воду на розлив. Більше 

59% 24% 

13% 

3% 1% 

до 100 грн 100 - 200 грн 200 - 300 грн 

300 - 400 грн 400 - 500 грн 



117 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2017 р.) 

 

200 грн на особу в місяць платять 17% опитаних, оскільки 
купують бутильовану воду і для пиття, і для приготування 
їжі. Велика частка респондентів, а саме 75%, готові витрача-
ти більше коштів для споживання води кращої якості.  

Отже, питання якості питної води актуальне для меш-
канців Львова. Дане опитування акцентувало увагу львів’ян 
на цій проблемі та спонукало опитаних переглянути своє 
відношення до питної води. Більшість львів’ян усвідомлю-
ють шкідливий вплив неякісної води на стан їхнього здо-
ров’я, проте через брак часу та бажання, не надають цьому 
належної уваги. Відсутність інформаційної кампанії, щодо 
найпростіших способів покращення якості питної води, 
призводить до перевитрат коштів або неефективної очист-
ки. Тому, окрім активізації роботи Львівводоканалу щодо 
різних методів покращення якості води, потрібно проводити 
широкі екоосвітні заходи серед громади Львова. 

 
SPECIALTY OF DRINKING WATER BY INHABITANTS OF THE 

CITY OF LVIV: RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY 

Maryana Dorosh 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Natural Resources Rational Use and Conservation 

 
The question of drinking water quality, which is consumed by 

inhabitants and its influence on health, is considered. A sociolog-
ical survey of the inhabitants of the city of Lviv in order to find 
out what drinking water they consume showed that most re-
spondents understand how poor drinking water affects their 
health, but do not give due attention to this issue. 

Key words: drinking water consumption, centralized water 
supply, sociological survey, inhabitants of the city of Lviv.  
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ЗАГРОЗИ ВПЛИВУ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ                  
НА ДОВКІЛЛЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Лідія Галянта 

Науковий керівник: 
доктор географічних наук,  

професор Назарук М. М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра раціонального використання природних ресурсів та 

охорони природи 
 

Розглянено основні загрози впливу добувної промисло-
вості на довкілля області. Проаналізовано екологічні наслід-
ки видобутку корисних копалин в межах області. Охаракте-
ризовано особливості поширення несприятливих екзоген-
них процесів,що спричинені гірничодобувною промисловіс-
тю  

Ключові слова: загрози,небезпека,вплив, добувна про-
мисловість,екологічні наслідки 

 
Об’єктом дослідження роботи є комплекс добувної про-

мисловості як основний об’єкт забруднення довкілля. 
Предмет дослідження – особливості впливу добувної 

промисловості на довкілля Львівської області. 
Мета дослідження: проаналізувати загрози впливу до-

бувної промисловості на довкілля  у Львівській області. 
Можна виділити такі види впливу гірничодобувної про-

мисловості на довкілля: 
– геомеханічні (зміни природної структури гірського 

масиву, рельєфу місцевості, поверхневого шару землі, ґрун-
тів, зокрема вирубування лісів, деформація поверхні); 

– гідрогеологічні (зміна запасів, режиму руху, якості 
та рівня фунтових вод, водного режиму фунтів, винесення у 
ріки та водойми шкідливих речовин з надр землі); 

– хімічні (зміна складу атмосфери та гідросфери, під-
кислення, засолення, забруднення вод, збільшення фітоток-
сичних елементів у воді та повітрі); 
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– фізико-механічні (забруднення повітря, його підіг-
рів, та ін.); 

– шумове забруднення, вібрація ґрунту та гірського 
масиву, викиди породи під час вибухів. 

Зараз в межах Львівської області відбувається вирубу-
вання лісів та порушення рослинності в місцях відкритих 
розробок, що сприяє процесу арідизації (це природний і 
водночас антропогенний процес, що полягає у поступовому 
зменшенні зволоження території, незворотній зміні ґрунто-
вого і рослинного покриву в бік ксерофітизації і зниження 
біологічної продуктивності). 

Порушення земної поверхні відбувається за підземного 
добування корисних копалин унаслідок осідання поверхні. 
Гірничодобувна промисловість у Львівській області пред-
ставлена Червоноградським вуглевидобувним регіоном. На 
території цього регіону, внаслідок багаторічного видобутку 
вугілля шахтним способом, виникла низка проблем техно-
генно-екологічного характеру, оскільки видобуток супро-
воджувався винесенням на поверхню землі великої кіль-
кості вуглемістких порід та значним шахтним водовідливом, 
який в середньому досяг 6,5млн.м3 в рік. За весь період 
експлуатації шахт розміщено на земній поверхні 200 млн. м3 
шахтних вод з мінералізацією 6-8 і більше г/л. 

Геологічне середовище на дослідженій території пред-
ставляє собою техногенно-природну систему з переважним 
впливом господарсько-промислової діяльності, в першу 
чергу, вуглевидобувної. Порушено гідрогеологічний режим 
підземної гідросфери, триває нагромадження териконів, 
відбувається процес просідання земної поверхні з наступ-
ним підтопленням, утворенням техногенного рельєфу 
(значна зміна поширення боліт та заболочених земель, 
зміна характеру гідромережі, підтоплення орних земель, 
лісових масивів).  

Головною із зазначених проблем є утворення відвалів 
гірської породи – териконів, різнома-нітних хвостосховищ, 
нагромадження котрих зумовлює наступні небезпечні тех-
ногенні зміни: накопичення в териконах пухких і нестійких 
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відходів гірської породи, що містять агресивні хімічні суб-
станції; зміна балансу грунтових вод і виснаження водонос-
них горизонтів через порушення природної циркуляції; 
втрата значних площ земельних ресурсів через підтоплення 
та їх забруднення; забруднення атмосфери, грунтів та 
підземних вод, зокрема важкими металами; штучне утво-
рення нехарактерного. 

З метою мінімізації негативного впливу на довкілля 
наслідків вуглевидобування на території Червоноградсько-
го гірничо-видобувного регіону, відновлення та збереження 
природної екосистеми в районі гірничих виробіток розроб-
лено «Комплексний проект екологічної реабілітації Сокаль-
ського району Львівської області», яким передбачається 
вирішення техногенно-екологічних і еколого-геологічних 
проблем та сприяння відновленню природного ландшафту 
на території Львівсько-Волинського кам’яно-вугільного 
басейну. 

Однією з головних проблем гірничо-видобувної галузі 
Львівщини є стабілізація та відновлення екологічної рівно-
ваги в зоні впливу гірничих робіт підприємств гірничо-
хімічної промисловості Львівщини та мінімізації техноген-
ного впливу гірничо - видобувних робіт на довкілля. При 
природно-історичних умовах активізація зсувних процесів 
відмічається в місцях розповсюдження давніх зсувів. Новітні 
зсуви утворюються за техногенних обставин.  

Активізація процесів донної та бічної ерозії на території 
області спостерігаються в основному по площі Передкар-
патського прогину та Складчастих Карпат. Це басейни рік 
Дністер, Стрий, Опір та їх чисельні притоки.  Основні причи-
ни активізації процесів: частково або повністю відсутні 
берегові укріплення, неврегульованість водотоків та мала 
пропускна спроможність колекторів, техногенне порушення 
берегів, прокладення комунікацій без протиерозійних за-
ходів, використання водотоків для трелювання лісу, відбір 
гравійно-галечникового матеріалу з русел рік. У 2015р. 
зсувонебезпечні ділянки в основному стабілізовані, ак-
тивізації процесу в значних масштабах не виявлено. 
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Активізація зсувного процесу спостерігалась по наступ-
них ділянках: по правому борту р. Опір, в районі околиць та 
під'їзної дороги до с. Кам’янка та на південній його околиці; 
в с. Ямельниця на зсувних схилах струмка Ямельничанка; в с. 
Підгородці на зсувних схилах струмка Уричанка Сколівсько-
го району. Спостерігалась активізація зсувів в с. Кам’яне по 
лівому берегу р. Дністер, по правому берегу р. Свіча біля села 
ДемівкаЖидачівського району, на північному борту затоп-
леного Роздільського кар’єру (озеро Глибоке) Роздільського 
ДГХП «Сірка» біля с. Малехів Миколаївського району. В стадії 
активізації знаходиться зсувний схил р. Вишні в с. Рудки 
Самбірського району на Головному європейському вододілі. 
У Дрогобицькому районі в напруженому стані знаходяться 
зсуви в Бориславі та Стебнику.  

На значній частині території Львівській області поширені 
карстові процеси. Динаміка розвитку карсту добре спо-
стерігається в зонах впливу сірчаних гірничовидобувних 
підприємств. Частина родовищ, що залягає на невеликій 
глибині відробляється відкритим способом, а друга більш 
глибока — методом підземної виплавки. Найбільш небез-
печна активізація карсту можлива на ділянках (Яворівський 
гірничопромисловий район), де техногенно порушені існую-
чі гідрогеологічні умови. У 2015 р. у карстонебезпечній зоні 
с. Піски Пустомитівського району спостерігається ак-
тивізація 5 карстових лійок, просадочні процеси зафіксовані 
в межах давніх карстових провалів.  

Прояви відносної активізації спостерігались по карстовій 
лійці на території смт. Шкло біля санаторію Шкло та проса-
док в заплаві ріки Шкло в центральній частині села.  У 
зв’язку з проведенням комплексу робіт в долині р. Вишниці 
в зоні впливу ПАТ Стебницьке ГХП «Полімінерал» ак-
тивізація трьох карстових лійок призупинилась.  Соляний 
підземний карст розвинутий в м. Дрогобич у зв'язку з видо-
бутком розсолів ДП «Солевиварювальний Дрогобицький 
завод».  

В межах Львівської області процеси підтоплення обумов-
лені природними та техногенними факторами. Природно 
обумовлене підтоплення носить сезонно-періодич-ний 
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характер і поширене переважно в межах Надсянської, Верх-
ньодністровської, Стиро-Бугської, Ратинської рівнин. Вна-
слідок підробки території підземними гірничими виробками 
шахт на території Сокальського району відбуваються пло-
щинні просадки земної поверхні. Інтенсивно обводнені 
ділянки з утворенням водоймищ розміром 300-400 м в 
діаметрі відмічені на південно-східній околиці м. Червоно-
града, південно-східній частині шахтного поля ліквідованої 
шахти 1-Червоноградська. В межах Стебницького родовища 
калійних руд максимальні площі підтоплення, викликані 
просіданням земної поверхні, спостерігаються в долині р. 
Вишниця. В результаті затоплення Язівського кар’єру в 
долині ріки Шкло спостерігається ріст кількості ділянок 
підтоплень за рахунок підняття рівня грунтових вод. Іден-
тична ситуація фіксується по в зоні впливу затопленого 
Розвадівського кар’єру глин «Миколаївцемент». 

Отже, загрози впливу промисловості на довкілля регіону 
зумовлені гірничо-технічним впливом людини на рельєф, 
земну кору. В регіоні він представлений шахтним видобу-
ванням кам'яного вугілля, яке зосереджене у Львівсько-
Волинському кам'яно-вугільному басейні (ЛВКБ) з площею 
понад 5 тис. км 2. Найбільш складною є екологічна ситуація 
у Червоноградському гірничо-промисловому районі, де 
функціонує 9 шахт. Видобування вугілля супроводжується 
негативними наслідками – просіданням земної поверхні, 
підтопленням грунтів, сільськогосподарських угідь, комуні-
кацій і будівель, складанням пустої породи , фло-таційних та 
гравітаційних відходів, будівництвом і функціо-нуванням 
ставів-накопичувачів шахтних вод, забрудненням грунтів, 
ґрунтових, підземних та поверхневих вод, повітряного ба-
сейну, рослинного покриву, змінами геохімічної ситуації 
тощо. Важливим наслідком техногенезу є активізація гео-
морфологічних процесів – еолових, ерозійно-акумуля-
тивних, суфозійних посадочних, гравітаційних тощо. 

Просідання поверхні, в т. ч. у населених пунктах, сягає 1.8-
2.2 м при максимальних значеннях до 3.9 м. Вони охопили 
територію з площею понад 60 км2. Усі ці процеси негативно 
впливають на екологічну ситуацію в області. 
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У статті викладено динаміку виїздів української студент-
ської молоді на навчання за кордон. Визначено, що за остан-
ні роки значно зросли темпи росту кількості українських 
студентів, що виїхали на навчання за кордон, що, безумовно, 
матиме негативний вплив на національну економіку, суттє-
во змінилася й географія виїздів. Розглянуто: фактори впли-
ву на міграцію української молоді та її освітньо-наукові 
симпатії стосовно закордонних університетів. 

Ключові слова: українська студентська молодь, освітня 
міграція, навчання за кордоном. 

 

Актуальність: На тлі зростаючої міграційної активності 
українців на сучасному етапі активізується виїзд української 
молоді за кордон: і на навчання, і на роботу. Якщо у 2011 р. 
вид на проживання в країнах Європи отримали 126 тис. ук-
раїнців, то у 2014 р. – 303 тис. осіб [1]; а кількість українсь-
ких студентів з 2009 – 2014 рр. у Західній Європі зросла на 
82% [2].  

Після країн Європи міграційні потоки молоді фокусують-
ся на Канаді. А судячи з регулярності проведення інформа-
ційних компаній на тему: «Освіта в Канаді» в містах України, 
дана країна прийматиме і значні потоки українських студе-
нтів, звичайно ж, платіжеспроможних. 

Наступна хвиля еміграції зробить Україну країною пенсі-
онерів: вже зараз Україна входить в 20-ку найбільш «літніх» 
країн світу – у нас на 10 млн працюючих припадає 12 млн 
пенсіонерів [1]. 
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Вивченість теми: Проблеми міграції населення України 
останніми роками досліджували Е. Лібанова, О. Мали-
новська, С. Пирожков, О. Позняк, У. Садова та інші. Проте, 
постійного моніторингу потребує загрозлива переорієнта-
ція української молоді на здобуття освіти за кордоном. 

Мета роботи: Проаналізувати географічну мотивацію 
української молоді, задля навчання за кордоном, окреслити 
освітні міграційні вектори, охарактеризувати географічні 
зміни освітніх пріоритетів студентів та вибір іноземних 
вузів українськими спудеями. 

Основний виклад матеріалу: Міграцію молоді за кордон 
визначають багато факторів, серед яких: якість та вартість 
освіти, вартість проживання у країнах навчання, культурна 
та територіальна близькість до батьківщини, рівень життя, 
інші. У більшій мірі українські студенти виїжджають у краї-
ни, близькі за мовою та культурою, у ті, де затребуваною 
буде їхня спеціальність, де матимуть перспективи кар’єр-
ного зростання тощо. 

Переважна більшість українських студентів, що навча-
ються за кордоном, мігрували через низьку «віддачу» від 
освіти на батьківщині. Незважаючи на те, що доступ до 
вищої освіти в Україні практично необмежений через суттє-
ве державне замовлення і порівняно низьку вартість на-
вчання на контрактній формі. Згідно дослідження, кожен рік 
вищої освіти в Україні у середньому збільшував місячну 
заробітну плату на 6%, у той час як у 28 країнах ЄС в серед-
ньому на 43% [7]. 

Загалом, українці навчаються у закордонних університе-
тах на денній формі 34 країн світу (у яких громадяни Украї-
ни обліковуються статистикою). 

Аналітичний центр CEDOS, з 2008/2009 по 2014/2015 на-
вчальні роки, збирає та аналізує дані про кількість українсь-
ких громадян, які навчаються у закордонних університетах. 
Його база даних охоплює 33 країни Європи, Північної Аме-
рики та Австралію. Згідно його підрахунків у 2012/2013 н. р. 
за кордоном навчалося – 46 тис. українців, у 2013/2014 н. р. 
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– 40996 тис. осіб, а у 2014/2015 н. р. – 59468 тис. осіб, і це без 
врахування даних Росії, Греції, Туреччини та Хорватії. Серед 
найбільш бажаних для навчання країн були Польща, Німеч-
чина, Росія, Канада, Італія, Чехія, США [7]. 

Динаміка зростання кількості студентів-українців з 2009 
по 2015 роки склала 129%. Найбільший приріст кількості 
українських студентів фіксовано у Польщі: з 14 951 до 22 
833 осіб на денній формі навчання. Також значний 
відносний та абсолютний приріст українських студентів у 
канадських, чеських та італійських університетах [7]. 

Методологія збору статистики українських студентів, що 
навчаються за кордоном, у різних країнах не завжди збіга-
ється, тому подані цифри інколи мають різні значення.  

Студенти-українці закордоном навчається на програмах 
повного циклу або є учасниками різноманітних non-degree 
(програми обміну, стажування, мовні школи та ін.). Геогра-
фія країн є різною [2]. Протягом останніх п’яти досліджува-
них років істотно змі-нився рейтинг країн, куди найчастіше 
виїжджали задля навчан-ня у закордонних університетах, 
українські студенти (рис. 1). 

Найчастіше українці запитують про навчання у Польщі. Із 
усіх охочих поїхати закордон, котрі звертались до рекрутин-
гової агенції, 82% обирали Польщу, 10% – Чехію, 7% – 
Німеччину, 1% – Великобританію [9]. Соціологи пов’я-зують 
популярність вибору Польщі з відносно низькою вар-тістю 
проживання – 208 євро на місяць (рис. 2), з територіальною 
близькістю до батьківщини, а також більшою кількістю 
співвітчизників серед іноземних студентів [8]. Для по-
рівняння, у Німеччині, Франції місячне проживання може 
обійтися приблизно у 700 євро, в Австрії – 450-815 (рис. 2). 

Найчастіше на навчання в іншу країну їдуть дівчата. Се-
ред всіх студентів-українців за кордоном загальна частка 
студенток становить 63%. Найбільш затребувані спеціаль-
ності, на яких навчаються українські спудеї – це туризм та 
готельна справа, фізіотерапія, косметологія, міжнародні 
відносини, філологія, управління, логістика [7]. 
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Рис. 1. Географічна зміна освітніх пріоритетів студентів-ук-
раїнців за період між 2009/2010(а) та 2014/2015 н. р.(б) [2] 
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Рис. 2. Ранговий ряд країн Європи за вартістю проживання 

українського студента/студентки за місяць [8] 
 

За останніх п’ять років студенти-українці змінювали свої 
географічно-освітні пріоритети. У одних країнах поступово 
зменшувалась кількість українських студентів (США, Мол-
дова, Швеція), в інших відбувались змінні тенденції (Росії, 
Франції, Угорщині, Литві, Білорусі, Латвії, Бельгії). Такі краї-
ни як Польща, Німеччина, Канада, Італія, Чехія постійно 
збільшували присутність українських студентів у своїх 
університетах (рис. 3). 

Як засвідчує проведений аналіз, найвищий приріст за пе-
ріод з 2009/2010 по 2014/2015 н. рр. спостерігався у Польщі 
– 652%, Словаччині – 463%, Канаді – 276%, Іспанії – 241%. У 
Росії з 2013/2014 до 2014/2015 н. р. збільшення кількості 
студентів-українців на 155% (коли у попередні роки на рівні 
94-127%), здебільшого є наслідком вимушеної міграції сту-
дентів із ОРДЛО, а також із Криму, м. Севастополя (рис. 3). 

Топ-10 країн-лідерів за часткою студентів-українців у 
2014/2015 н. р. очолює Польща, далі ідуть Словаччина, Мол-
дова, Естонія, Угорщина, Латвія, Німеччина, Фінляндія, 
Білорусь, а закриває Словенія (рис. 4). 
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Рис. 3. Приріст кількості студентів-українців у розрізі країн, 

за період з 2009/2010 по 2014/2015 н. рр. [2] 
 

Станом на початок 2016 року у Польщі навчалось 30 тис. 
українців – 53% з усіх іноземних студентів [3].  

Протягом останніх років польські університети значно 
активізували вербування української молоді: зокрема про-
водять досить активні рекламні кампанії на українському 
ринку вищої освіти, послуговується широкою мережею 
рекрутерів. За приблизними підрахунками прожиткового 
мінімуму та вартості навчання, українці інвестують у поль-
ську вищу освіту кілька десятків мільйонів євро щороку [8]. 

Для українців існує багато можливостей безкоштовного 
навчання у польських університетах, особливо коли отри-
мано карту поляка. Також існує приблизно до двох десятків 
різних стипендіальних програм, які покривають не лише 
вартість навчання, але й забезпечують витрати на прожи-
вання, харчування та ін. Проте, більшість студентів-
українців оплачує за своє навчання як  у державних, так і у 
приватних університетах. Вартість навчання може колива-
тися від 800 до 4000 євро на рік залежно від обраного 
університету, міста та спеціальності [8]. 
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Рис. 4. Ранговий ряд країн навчання за часткою студентів-
українців серед іноземців (за виключенням Польщі (53%)), 

2014-2015 н. р. [9]. 
 
Згідно дослідження CEDOS, у подальшому кількість сту-

дентів-українців у Польщі буде продовжувати зростати, і цю 
тенденцію не змінить навіть девальвація гривні. Адже осві-
та за кордоном – це завжди «гарна» інвестиція. Заможніші 
українці й надалі будуть виїжджати на навчання до Британії, 
Австралії, США, Італії, Польщі, Німеччини, Чехії чи Франції.  

Вагомим чинником, який, зазвичай, мотивує іноземних 
студентів, є можливість безоплатного навчання у ВНЗ. До 
країн, які пропонують саме такі умови, належать Німеччина, 
Чехія та частково Франція.  

Серед країн, де освіта для іноземців є платною, українські 
студенти найчастіше обирають Італію, США, Іспанію, Авст-
рію, Великобританію та Австралію, університети, яких за-
ймають у світових рейтингах провідні місця. Університети 
США, Канади та Великобританії надають достатню кількість 
стипендій для іноземців. В Італії чи Іспанії навчання студен-
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тів-українців часто виступає як інструмент возз’єднання 
сім'ї [8]. 

У Польщі до рейтингу найбільш популярних вишів серед 
українців входять: Краківська Академія імені Анджея-Фрича 
Моджевського (23% українців серед усіх студентів), Еконо-
мічний університет у Кракові (4,3%), Яґеллонський універ-
ситет у Кракові (1,8%), Варшавський університет соціальних 
і гуманітарних наук (1,8%) та інші [3]. 

У Німеччині найбільше студентів-українців навчається в: 
університеті імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (290 україн-
ців), університеті Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (263 
осіб), Гамбурзькому університеті (231 осіб), університеті 
імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (187 осіб), університеті 
імені Йоганна Ґутенберґа у Майнці (159) тощо [10]. 

У Франції велика кількість українців навчаються у Пари-
зькому університеті Сорбонна, Страсбурзькому та Ліонсько-
му університетах тощо. 

У Росії українці здебільшого здобувають освіту у Москов-
ському університеті імені М. Ломоносова та Московському 
фізико-технічному інституті [6]. 

Доволі значна кількість вишів пропонує освітні послуги 
українцям в Канаді. Це зокрема коледжі провінції Онтаріо 
(Conestoga College, Georgian College, Confederation College, 
Seneca College), також університети Саймона Фрейзера, Ма-
нітоби і т. д. Деякі навчальні заклади, демонструють гнуч-
кий підхід до вступних вимог (Georgian College, Confederation 
College, Niagara College, Sheridan College і т. д.) [4]. 

На завершення, слід зазначити, що більшість українських 
студентів все ж залишаються в Україні. Шість університетів 
України увійшли в цьогорічний рейтинг QS World University 
Rankings Світовий Топ-800. Така ж сама кількість була і у 
2015/16  навчальному році.  Українські виші суттєво посту-
паються іншим світовим закладам насамперед за такими 
індикаторами, як кар’єрний потенціал та міжнародні перс-
пективи [5]. 

Висновки. Можна припустити, що й надалі українські 
студенти виїжджатимуть за кордон для навчання. Переваж-
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но це рішуча та раціональна молодь, яка готова залишити 
своїх рідних і переїхати до іншої країни. Як правило, це 
заможні студенти, які готові інвестувати у підвищення свого 
освітнього рівня. Тому: 

1. Кількість студентів-українців, які навчатимуться за ко-
рдоном, залишатиметься стабільно високою. 

2. Прогнозуємо активізацію світового ринку освітніх пос-
луг у боротьбі за українського студента: а) розумного, креа-
тивного; б) платіжеспроможного;  

3. Україна мала б вже зараз створювати умови для реемі-
грації освітніх українців задля власного економічного зрос-
тання. 

4. Географія здобуття освіти залежатиме від того наскі-
льки сприятливі умови будуть сформовані для потенційних 
українських студентів. 
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Вступ. Чорногора – найвищий гірський масив Українсь-

ких Карпат, що розміщений у межах Івано-Франківської та 
Закарпатської областей. Протяжність з північного заходу на 
південний схід складає майже 40 км. У його межах знахо-
дяться шість найвищих вершин Українських Карпат: г. Ребра 
(2001 м.), г. Гутин Томнатик (2016 м.), г. Петрос (2020 м.), г. 
Піп-Іван (Чорна Гора (2022 м.)), г. Бребенескул (2036 м.) і 
найвища вершина – г. Говерла (2061 м.). Крім найвищих 
вершин у Чорногорі знаходяться численні мальовничі скелі, 
кари і трогові долини, карові озера, водоспади, ділянки 
пралісів, рідкісні рослини та інші унікальні об’єкти, які 
притягують рекреантів [7]. Ці об’єкти мають природно-
пізнавальну, рекреаційну і естетичну цінність. 

З метою охорони, збереження, відтворення та ефектив-
ного рекреаційного використання природних комплексів і 
об’єктів Чорногірського гірського масиву створено низку 
природо-заповідних об’єктів, найбільшими з яких є Кар-
патський національний природний парк (КНПП) і Карпатсь-
кий біосферний заповідник (КБЗ). 

Карпатський НПП створений у 1980 р. в Івано-Франківсь-
кій області на території Яремчанської міської ради і Верхо-
винського адміністративного району. Парк розташований 
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на північно-східних схилах Чорногори, охоплюючи тери-
торію північніше Головного Карпатського вододілу до м. 
Яремче, вздовж ріки Прут і західних приток Чорного Чере-
моша. Загальна площа парку складає 50495 га, з яких 38322 
га. – надані у постійне користування, а 12173 га. – землі 
інших землекористувачів (головно території населених 
пунктів – Яремче, Ворохта, Микуличин, Татарів та ін.). На 
території КНПП діє диференційований режим охорони, 
відтворення та використання природних комплексів згідно 
з функціональним зонуванням. Виділено чотири зони: за-
повідна (11401,4 га, 22,6%), зони регульованої (25964,2 га, 
51,4%) і стаціонарної (92,2 га, 0,2%) рекреації та госпо-
дарська (13033,2 га, 25,8%) [6]. 

В організаційно-управлінському плані Карпатський НПП 
розділений на дванадцять природоохоронних науково-
дослідних відділень (ПОНДВ). Найбільш відвідуваним є 
Говерлянське ПОНДВ, територія якого і стала об’єктом 
нашого дослідження. На території Говерлянського ПОНДВ 
знаходиться найвища вершина Українських Карпат – г. 
Говерла, а також вершини г. Туркул, г. Брескул, г. Шпиці, г. 
Данциж, г. Гомул, г. Пожижевська та інші. Також тут є багато 
цікавих гідрографічних об’єктів: р. Прут з водоспадом Гук 
(заввишки 84 м) і порогом Віталій, водоспад під г. Гомул, а 
біля підніжжя г. Туркул на висоті 1750 м знаходиться найви-
сокогірніше озеро Карпатського НПП – Несамовите (0,3 га).  

Рекреаційна інфраструктура Говерлянського ПОНДВ 
та рекреаційний вплив на природні комплекси. На тери-
торії Говерлянського ПОНДВ функціонує низка туристичних 
маршрутів, частиною яких є еколого-пізнавальні стежки «На 
гору Говерла», «На озеро Несамовите», «Припір–Заросляк». 
Тут розміщені зони відпочинку «Тирлич» та «Говерла». 
Важливим рекреаційним об’єктом є спортивна база «Зарос-
ляк» (у міжвоєнний період тут функціонував туристичний 
притулок), звідки беруть початок кілька туристичних 
маршрутів [6]. 

До господарської зони у межах Говерлянського ПОНДВ 
відноситься територія присілку Завоєля біля контрольно-
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перепускного пункту (КПП) парку, Форельне господарство, 
Чорногірський географічний стаціонар (ЧГС) ЛНУ імені 
Івана Франка, метеорологічно-лавинна станція «Пожи-
жевська», стаціонар Інституту екології Карпат НАН України, 
а в межах КБЗ поблизу г. Менчул Квасівський розташований 
Високогірний стаціонар біологічного факультету ЛНУ. 

Чимало видів антропогенного впливу мають негативні 
наслідки для природних комплексів. Лісосіки або суцільні 
вирубки лісу призводять до зменшення їхньої фото-
синтетичної діяльності, порушення цілісності лісової під-
стилки і дернини та розвитку лінійної і площинної ерозії. 
Випасання худоби призводить до зменшення біомаси на 
луках та проявлення дигресії травостою. Окрім того 
значний вплив мають такі види рекреаційної діяльності, як 
збір грибів та ягід, витоптування стежок, яке призводить до 
ущільнення ґрунтів і дигресії трав’яного покриву (зменшен-
ня кількості видів і їхньої рясності) та засмічення ділянок у 
місцях традиційних туристичних стоянок. Зазначені явища 
спостерігаються поблизу озер Бребенескул, Несамовите і 
Марічейка, на вершині гір Говерла, Піп Іван, Петрос та інших 
ділянках. В окремих місцях внаслідок надмірного рек-
реаційного навантаження активізуються процеси лінійної 
та площинної ерозії, відбувається руйнування трас тури-
стичних стежок та ускладнюються умови для проходження 
груп рекреантів. Особливо небезпечним є навантаження на 
стежки під час опадів та навесні, коли завершується танення 
снігу, оскільки насичений водою ґрунт легко піддається 
руйнуванню, що прискорює ерозію і денудацію. З’являються 
нові види рекреаційних послуг, які надаються рекреантам, 
зокрема, це мотоцикли і квадроцикли, що негативно впли-
вають на природні комплекси та прискорюють деградаційні 
процеси. [7]. 

Статистичні дані Карпатського НПП засвідчують, що 
упродовж останнього десятиліття відвідуваність парку і 
зокрема Говерлянського ПОНДВ збільшується (табл.. 1), що 
відповідно призводить до значного навантаження на турис-
тичні маршрути та еколого-пізнавальні стежки. Найбіль-
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шого рекреаційного навантаження зазнають екостежки «На 
Говерлу» і «На озеро Несамовите», околиці спортивної бази 
«Заросляк» і ЧГС, вершини гір і гребені Головного хребта 
Чорногори, днища карів біля озер Несамовите і Бребенескул.  

Проблеми розвитку різних видів туризму і впливу рекре-
аційного навантаження на туристичні маршрути і екостеж-
ки Чорногори вивчались упродовж останніх десятиліть 
такими дослідниками, як Г. Міллер, А. Мельник, І. Рожко, І. 
Койнова, В. Матвіїв, І. Гнатяк, В. Брусак та ін. [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]. 
Зокрема, Гнатяк І. розробив оригінальну методику фотофік-
сації зміни мікрорельєфу туристичних марш-рутів і гірсько-
лижних трас та рекомендації щодо регулювання негативних 
морфодинамічних процесів [1]. 

Динаміка рекреаційного навантаження на тури-
стичні маршрути й екопізнавальні стежки та гео-
графія відвідувачів Говерлянського ПОНДВ. У рамках 
Першого та Другого Всеукраїнських конгресів студентів-
географів, які проходили на базі Чорногірського геогра-
фічному стаціонарі з 20 по 24 жовтня 2016 р. та з 28 квітня 
по 3 травня 2017 р. проведено воркшоп на тему: «Дослі-
дження рекреаційного впливу та розробка плану опти-
мізації інфраструктурних об'єктів на еколого-пізнавальних 
стежках та туристичних маршрутах Карпатського НПП». Од-
не із завдань воркшопу – дослідити величину і динаміку 
відвідування екопізнавальних стежок і туристичних марш-
рутів упродовж різних сезонів року та географію відві-
дувачів Говерлянського ПОНДВ. Дані про кількість рек-
реантів зібрано на КПП «Завоєля», на якому ведеться реє-
страція відвідувачів (реєструються автомобілі, автобуси та 
піші групи). Оплата за перебування на території Говерлян-
ського ПОНДВ становить 20 грн. з особи, пільговий квиток – 
10 грн. Зазначимо, що дані з КПП «Завоєля» не є абсолютно 
точними, адже на територію Говерлянського ПОНДВ, як і 
усього Чорногірського хребта, можна потрапити з КПП 
парку поблизу с. Дзеброня та з КПП КБЗ із Закарпатської 
області. Проте загалом статистичні дані є достовірними і 
засвідчують реальне навантаження на головному вході на 
досліджувану територію. 
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Таблиця 1 
Динаміка відвідування території Говерлянського ПОНДВ 

Карпатського НПП упродовж 2008-2016 рр. 
(за даними відділу рекреаційної діяльності КНПП) 

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К-сть 
відві-
дува-
чів, 
осіб 

20179 17999 13261 15979 16036 18966 23124 35183 29321 

Упродовж роботи конгресів зібрано дані про загальну 
кількість відвідувачів Говерлянського ПОНДВ та різні їх 
категорії за період з травня 2016 по березень 2017 року 
(табл. 2, рис. 1). 

 

Таблиця 2 
Динаміка відвідування території Говерлянського ПОНДВ 

з травня 2016 по березень 2017 року (за даними журналів 
реєстрації на КПП «Завоєля») 
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2428 5910 8560 10255 3505 1100 1140 125 129 201 249 

П
іл
ь
го
в
а 

в
ар
ті
ст
ь

 

200 300 400 1000 1500 500 327 25 29 69 148 

Разом 2628 6210 8960 11255 50051 1600 1467 150 158 270 397 

Чітко простежується два сезони – літній сезон (травень – 
жовтень) з піком у серпні, коли кількість відвідувачів стано-
вила 10255 осіб. Це майже половина річної відвідуваності 
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ПОНДВ. Це пояснюється відносно стійкою теплою і бездо-
щовою погодою, а також «піком» відпусток влітку. Макси-
мум відвідування пільговими категоріями спостерігається у 
вересні. Це пояснюється тим, що з однієї сторони погодні 
умови сприятливі для відвідування (ще досить тепло і мала 
кількість дощових днів), а з іншого – школярі повертаються 
з літніх канікул. Проте загальна інтенсивність відвідування 
парку і Говерлянського ПОНДВ зменшується через скоро-
чення тривалості світлового дня. 

 

 

Рис. 1. Динаміка відвідування території Говерлянського 
ПОНДВ КНПП з травня 2016 р. по березень 2017 р. 

 

Загалом період активного відвідування Говерлянського 
ПОНДВ Карпатського НПП розпочинається на початку трав-
ня, коли погодні умови дозволяють перебувати у горах і 
закінчується у вересні. Туристи практично не відвідують 
Чорногірську ділянку парку з грудня по березень. Зимовий 
період (листопад – квітень) є складним і небезпечним для 
перебування туристів у горах, тому працівники парку і Во-
рохтянський контрольно-рятувальний загін частково об-
межують доступ туристів у високогір’я через небезпеку 
сходження лавин. 

Карпатський НПП загалом та Говерлянське ПОНДВ зо-
крема, відвідують туристи зі всієї України (рис. 2). Без-
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умовним лідером є Івано-Франківська область, також багато 
відвідувачів із сусідніх областей – Львівської і Тернопіль-
ської. Посилюється ефект лідерства Прикарпаття також тим, 
що багато приїзджих потягами груп орендують автобуси і 
мікроавтобуси біля залізничного вокзалу в Івано-Франківсь-
ку. Найменше відвідувачів з Донбасу, Криму і південних 
областей України через їхню віддаленість від КНПП, дещо 
більше з центральних і північних областей. Також відносно 
мало туристів з сусідньої Закарпатської області та Волинсь-
кої області, що є відмінним від загальної ситуації для захід-
ного регіону України. Таке явище можна пояснити тим, що зі 
сторони Закарпаття основним напрямком потоку туристів є 
контрольно-перепускний пункт Карпатського БЗ зі сторони 
Лазещини і Квасів, що мають вигідний доїзд залізницею 
потягом Львів – Рахів, а на Волині є озера в Шацькому НПП, 
які приваблюють місцевих відпочивальників влітку. 

 

 

Рис. 2. Географія відвідувачів Говерлянське ПОНДВ Кар-
патського НПП в розрізі областей (за даними журналів 

реєстрації на КПП «Завоєля») 
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Висновки. Чорногірський масив в Українських Карпатах і 
зокрема Говерлянське ПОНДВ Карпатського НПП, де розта-
шовані г.Говерла, озеро Несамовите, хр. Шпиці та інші цікаві 
об’єкти користуються великою популярністю серед туристів 
особливо влітку. Проте надмірна кількість відвідувачів 
призводить до погіршення екологічного стану туристичних 
маршрутів і екопізнавальних стежок, спричиняє розвиток 
деградаційних процесів (зміну рослинного покриву і пору-
шення стану дернини, ущільнення ґрунтів, активізацію 
площинної і лінійної ерозії, зсувів і опливин та ін.). Для 
покращення ситуації, яка щороку погіршується необхідно 
здійснити інженерне облаштування стежок спеціальним 
покриттям, здійснювати регулювання кількості відвідувачів 
на маршрутах та проводити екоосвітню роботу спрямовану 
на покращення екологічної культури відвідувачів Карпатсь-
кого НПП. 
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У статті розглянуто приклад новоствореної  геоінформа-
ційної системи (ГІС) «Вижницький НПП» для забезпечення 
проектування, управління та функціонування природоохо-
ронної територій «Вижницького НПП». Визначено роль і 
місце ГІС в управлінні НПП, обґрунтовано методику ГІС за-
безпечення природоохоронних територій, та розкрито стрк-
туру розробки ГІС – проекту для даного природного парку. 

Ключові слова: Геоінформаційні системи, база даних, 
природоохорона діяльність, векторна карта, атрибутивні 
дані. 

 
Вступ. Геоінформаційні системи (ГІС) є доволі новітнім, 

сучасним технічним засобом об’єднання та аналізу інфор-
мації. Основою ефективного розроблення таких ГІС є ство-
рення цілісної бази первинних даних, що включатиме як 
просторові так і атрибутивні дані, для яких вико-
ристовується єдина класифікація, що забезпечуватиме 
універсальність роботи ГІС [2]. Отож, метою даного ДОС-
лідження є створення та розробка ГІС – проекту «Вижниць-
кий НПП». Актуальність дослідження полягає у вивченні 
можливостей використання інформаційних технологій (ІТ) 
для вирішення поставлених задач на кшталт керування 
природоохоронними територіями Вижницького району. 

Проблематика створення БД для ГІС та методики й тех-
нологія їх проектування висвітлена в працях багатьох за-
рубіжних вчених, починаючи з праць Роджера Томлінсона, 
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Вілліама Е. Хаксхолда, Аллана Г. Левінсона та ін. Із сучас-
ніших і доступніших читачеві вартими уваги є дослідження 
вітчизняних науковців, зокрема, В. Д. Шипуліна, Є. М. Кри-
жановського, Т. С. Ямелинець та ін., в яких висвітлюються 
загальні принципи проектування, організації й функціо-
нування ГІС, в т. ч. й застосування їх у природо-охо-ронній 
справі [1]. 

Метою статті є аналіз створення пілот-проекту ГІС «Виж-
ницький НПП», визначення наукових підходів до формуван-
ня систем управління територіями природно-заповідних 
фондів (ПЗФ), на основі яких будуть розроблені конкретні 
механізми адаптивного управління ПЗФ даного регіону. 

Виклад основного матеріалу. Розробка ГІС «НПП Виж-
ницький» зорієнтована на ефективне виконання нею біль-
шості інформаційно-дослідницьких й управлінських функ-
цій у природоохоронній діяльності. Власне кінцевою метою 
реалізації ГІС є раціоналізація системи досліджень у НПП та 
оптимізація управління ним на основі задіяння сучасних 
ГІС-технологій моніторингового збору, обробки й аналізу 
просторових даних та їх представлення різно-манітним 
користувачам. 

Одним із завданням даного ГІС-проекта природно-запо-
відного фонду є формування та відображення тематичних 
даних, що містять графічну й атрибутивну інформацію, який 
повинен мати відповідну багату базу вихідних даних.  

Крім того, такий ГІС-проект дозволяє відображати ін-
форма-цію й формувати тематичні карти про природні та 
господарські характеристики території: водні об’єкти, 
рідкісні тварини та рослини, ПТК та його функціональну 
структуру, землекористування, населені пункти, шляхи 
сполучення та інше[3].  

Тому першочерговим етапом побудови будь-якого ГІС-
пректу є його планування, тобто визначення мети, об’єкта, 
завдань та засобів при яких їх буде досягнуто. Базовими 
принципами планування ефективної ГІС стали реальні цілі 
та вихідні дані. Для цього було розроблено загальну схему 
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проектування ГІС, яка дозволить раціонально та ефективно 
виконувати кожне із поставлених завдань, а також повністю 
контролювати процес.  

Такі умови дозволять розробляти принципово нові син-
тетичні карти, що представлятимуть поєднання та 
відповідності і дозволять виявити проблемні ситуації у 
різних видах природокористування.  

Важливою складовою при проектуванні ГІС, є наявність 
картографічної інформації, що є необхідною і диктується як 
вимогами замовника створення об’єкта природно-заповід-
ного фонду (ПЗФ) так і доцільністю використання такої ін-
формації.  

Джерелами даних для даної ГІС виступають матеріали 
топографо-геодезичних робіт, джерела дистанційного зон-
дування землі, звіти польових досліджень, що були надані 
парком та тощо. Базовими картами для даної ГІС виступає 
карта НПП Вижницький та карта функціонального зонуван-
ня території. Для полегшення сприйняття території НПП 
Вижницький було вирішено подати її форму рельєфу в 3D-
моделі, що дозволить значно полегшенно сприймати інфор-
мацію та прогнозувати або досліджувати явища для даної 
території.  

Подальшим етапом є створення векторних карт, саме ви-
користовуючи її можна здійснювати пошук потрібних 
об’єктів, піддається редагуванню, дана карта займає значно 
менший обсяг пам’яті у порівнянні із растровою. При цьому 
утворюється ієрархічна структура подання даних, що засто-
совується під час розв’язання різних прикладних задач.  

Опис усіх можливих видів об’єктів векторних карт, се-
мантичних характеристик (властивостей, атрибутів) 
об’єктів, шарів, умовних позначень, що використовуються 
під час форму-вання карти, зберігається у цифровому кла-
сифікаторі (файлі ресурсів) карти. 

Програмним середовищем розробки даної ГІС було обра-
но АrcGіs 10.5, що зумовлено як проектуванням у цьому ж 
середовищі власне самої ГІС, так і її подальшим функціо-
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нуванням у ньому. Програмна логіка ГІС забезпечує загаль-
ну логіку програми використану в програмному продукті 
АrcGІS для доступу та роботи з усіма геоданими різних 
файлів і форматів. 

Успішна реалізація ГІС «Вижницький НПП» забезпечить 
ефективне виконання фахових функціональних обов’язків 
щодо управління природоохоронними установами і власне 
здійснення моніторингу об’єктами ПЗФ навіть нефахівцям в 
галузі ІТ. 

Висновки. Таким чином, ГІС-технології дають можли-
вість провести проектування національного парку з огляду 
на сучасне використання території з господарській діяль-
ності та рівня її антропогенної зміненості, а з іншого — 
спроектувати парк з урахуванням природних особливостей 
території, зокрема ландшафтного й біологічного різно-
маніття, що є ключовими під час створення природоохорон-
них об’єктів. 
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In the article the example of the accrued geographic infor-
mation system(GIS) "Vyzhnytsкy NNP" is considered for provid-
ing of planning, management and functioning of nature protec-
tion territories of "Vyzhnytsкy NNP". A role and place of GIS are 
certain in the management of NNP, methodology of GIS of 
providing of nature protection territories is reasonable, and the 
structure of development of GIS of -to the project is exposed for 
this natural parк. 

Кey words: Geographic information systems, database, worn-
in activity, vectorial map, attributive data. 
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Розглянуто особливості поширення та розроблення 

гранітних родовищ в межах Рівненської області. Проаналі-
зовано геоекологічний стан родовищ та особливості зміни 
форм рельєфу у процесі проведення гірничодобувних робіт, 
а також рекультиваційні заходи щодо відновлення пост-
майнінгових територій. 

Ключові слова: гранітні родовища, технологія розроб-
лення мінеральної сировини, трансформація форм рельєфу, 
геоекологічний стан. 

 
Рівненська область характеризується значними запасами 

магматичних і метаморфічних гірських порід. Близьке заля-
гання до земної поверхні яких робить цей регіон привабли-
вим для розвитку гірничодобувної промисловості. У свою 
чергу, це спричиняє ряд екологічних проблем, що потребу-
ють організаціїгеоекологічного моніторингу та пошуку 
шляхів оптимізації гірничодобувних і постмайнінгових 
територій. 

Особливістю магматичних гірських порід є їх розташу-
вання в межах Північно-західного мегаблоку Українського 
кристалічного щита, в межах якого поширені граніт-амфі-
боліто-гнейсові геологічні горизонти [2]. Гірські породи 
відносять до осницького комплексу нижнього протерозою, 
вік яких складає біля 2,5 млрд р. (за даними Інституту 
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. Семененка). 
Унікальною є гравітаційна аномалія інтенсивністю 6,0 м Гал, 
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яка знаходиться на північ від смт. Рокитне, співпадає з маг-
нітною аномалією інтенсивністю 1500–2500 нТл та свідчить 
про наявність підвідного каналу основної магми. Існують 
прогнози, що ця аномалія має інші радіологічні показники 
[3]. 

Окрім геологічних особливостей, граніт характеризує не-
схожість із іншими корисними копалинамифізичних і 
хімічних властивостей, зокрема[4]:  
 міцність породи, що зумовлена значною щільністю 

2700 кг/м3; 
 довговічність породиі цілісність його будови понад 

400 років; 
 термостійкість породи із ознаками її плавлення при 

температурі понад 600 °C; 
 морозостійкість породи, яка витримує понад 300 

періодів замерзання; 
 водонепроникність як властивість не вбирати воду; 
 екологічність сировини, тобто здатність не виділяти 

шкідливі речовини у природне середовище внаслідок 
нагрівання; 
 радіоактивність сировини із характерною природ-

ною радіоактивністю, яка здебільшого знаходиться в межах 
норми (0,1–0,2 мЗв/год). 

Технологія видобування граніту має певні особливості. 
Враховуючи існуючі характеристики граніту в Україні най-
популярнішими є три методи видобування[4]: 

1) буро-вибуховий метод, а власне буріння свердловин та 
закладання вибухових зарядів із підриванняммінеральної 
сировини. Даний метод є найдешевшим, однак порушує 
цілісність породи та впливає на її якість; 

2) метод повітряної подушки, коли у свердловину закла-
дають не вибуховий заряд, а подають повітря під високим 
тиском. Такий метод дає можливість виконувати видобу-
вання на невеликій території та з меншими пошкодження-
ми мінеральної сировини; 

3) метод каменерізу, найдорожчий і менше поширений в 
Україні. Обладнання має алмазне напилення, завдяки чому 
структура граніту практично не порушується. 
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Кожен з методів має власні плюси і мінуси. Специфіка ви-
бору методу видобування залежить від спеціалізації під-
приємства, яке розробляє родовище. Наприклад, для вироб-
ництва різнофракційного щебню використовують буро-
вибуховий метод і рідше – метод повітряної подушки. Для 
цих підприємств тріщинуватість породи не впливає на 
якість продукції. У свою чергу, на підприємствах, які виго-
товляють облицювальні блоки використовують метод каме-
неріза через те, що якість продукції залежить від цілісності 
сировини [4]. 

Дослідження стану і функціонування гранітних кар’єрів 
потребує використання геоінформаційних технологій та 
дистанційного зондування Землі. ГІС-технології зменшують 
час на проведення польових робіт, необхідна інформація оп-
рацьовується швидко та постійно оновлюється. Основними 
дешифрувальними ознаками родовищ корисних копалин на 
космічних знімках є: відкриті поверхні (ями), відвали, наяв-
ність доріг (під’їздів) тощо. Специфіка розроблення родо-
вищ граніту полягає у терасованості улоговини, видобуван-
ня проводиться уступами, які чітко можна розрізнити на су-
путникових знімках. Геоінформаційні системи дають змогу 
створити повну базу даних кількісних та якісних характери-
стик досліджуваного об’єкта, проводити різні обчислення та 
візуалізовувати результати [1]. Детальніше розглянемо ви-
користання ГІС на прикладі гранітного кар’єру “Крута Сло-
бода”. Кар’єр знаходиться у північно-західній частині 
Рівненської області, поблизу смт. Томашгород. Видобування 
сировини проводиться чотирма уступами, середня висота 
яких 10–15 м, а ширина захисних бермів 6–8 м. За гео-
логічною будовою в межах кар’єру поширені два види гра-
ніту: рожевий та сіро-рожевий. Колір сировини залежить від 
вмісту у них різних елементів [3]. 

Гранітні кар’єри відносять до складних, оскільки, вони 
складаються з терасованих бортів. Така будова є необхідною 
для безпеки працівників та переміщення техніки по тери-
торії кар’єру. За такою ж схемою розробляють кар’єри із ви-
добування залізної руди чи алмазів. Кількість терас зале-
жить від глибини кар’єру [4]. Під час розроблення родовища 
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відбувається трансформація рельєфу та порушення ланд-
шафтних систем. За допомогою ГІС-технологій досліджено 
зміни рельєфу локального об’єкту – гранітного кар’єру 
“Крута Слобода”. Побудовано шари абсолютних висот і 
горизонталей в межах кар’єру та оточуючих площ. На основі 
яких створено цифрову та тривимірну модель рельєфу 
родовища (рис.1, 2). 

 

 
Рис.1. Цифрова модель рельєфу гранітного карʼєру  

“Крута Слобода” 
 

 
Рис.2. 3D модель рельєфу гранітного карʼєру 

“Крута Слобода” 
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Додатково для аналізу зміни рельєфу побудовано карти 
крутизни та експозиції схилів кар’єру (рис.3, 4). 

 

 
Рис.3. Крутизна схилів гранітного карʼєру  

“Крута Слобода” 
 

 
Рис.4. Експозиції схилів гранітного карʼєру  

“Крута Слобода” 
 

Аналізуючи отримані карти визначено, що найвищі абсо-
лютні висоти становлять приблизно 180 м, а відмітки дни-
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ща кар’єру – 120 м. Територія довкола досліджуваного 
об’єкта є рівнинною, абсолютні висоти коливаються в межах 
177–180 м н. р. м. Крутизна гранітних кар’єрів скельних 
порід, за класифікацією, становить від 55 до 60 °. Схилам 
родовища “Крута Слобода” характерні менші показники кру-
тизни, максимальні значення становлять 48° та спосте-
рігаються на схилах західної і східної експозиції. Ці схили є 
небезпечними, адже є сприятливими для утворення таких 
негативних гравітаційних процесів як обвали та осипи гірсь-
кої породи. 

Також визначено основні морфо метричні показники: 
 площа кар’єру‒ 100 га; 
 максимальна ширина кар’єру – 1 093 м; 
 максимальна довжина кар’єру – 1 019 м; 
 максимальна глибина кар’єру – 58 м; 
 об’єм корисних копалин, що видобуто – 39,16млнм3. 
Якщо класифікувати гранітні кар’єри за місцем положен-

ня, то карʼєр “Крута Слобода” належить до рівнинних, що 
розташований в межах вододілу та привододільних схилів р. 
Льва, а за глибиною відноситься до середніх – глибина яких 
від 50 до 150 м. 

Для гірничопромислових територій характерними є ряд 
негативних процесів, а саме: підтоплення території внаслі-
док неправильних гірничих робіт та порушення рівня ґрун-
тових вод; значна запиленість території під час проведення 
буро-вибухових робіт; формування відвалів непромислової 
сировини; порушення рослинного покриву; обвали гірської 
породи на крутих схилах; зміна цілісності екосистеми те-
риторії [1]. 

В межах Рівненської області є лише декілька прикладів 
раціонального та екологічно орієнтованого використання 
відпрацьованих родовищ ‒ Івано-Долинський базальтовий 
геологічний заказник та рекреаційна територія “Коплище”, 
створена після припинення видобування граніту. Такі прик-
лади показують, що навіть після гірничовидобувних робіт 
території можливо використовувати та покращити їх еко-
логічний стан. 

У подальшому плануємо вирішити такі завдання: визна-
чити рівень радіоактивності в межах родовища, оскільки, 
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гранітам властива підвищена природна радіація; дослідити 
стан ґрунтового і рослинного покривів; оцінити ступінь 
антропогенної трансформації території; побудувати серію 
ландшафтно-екологічних карт кар’єру. 
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course of mining operations as well as reclamation measures for 
the restoration of post-mining areas have been analyzed.  
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В сучасних умовах розвитку туризму в Україні з’явилась 

потреба зменшення туристичного навантаження на деякі 
міста та регіони, зокрема природні об’єкти. Одним з можли-
вих векторів розвитку туристичної галузі є популяризація 
індустріального туризму, який може стати альтернативою 
класичним видам відпочинку.  

Ключові слова: туризм, промисловий туризм, індуст-
ріальний туризм, Миколаїв, Кривий Ріг, промисловість. 

 
Україна визначає туризм, як одну з найважливіших та пе-

рспективних галузей економіки. Показники розвитку галузі 
з кожним роком зростають, підвищується рівень обслугову-
вання, розвиваються нові напрямки туристичної сфери. 
Науковці відзначають зокрема, що інтерес до традиційних 
видів туризму, таких як культурний, історичний, пізнаваль-
ний поступово знижується, тоді як домінуючого значення 
почали набувати екологічний, геологічний, сільський, нау-
ковий, індустріальний, освітній, діловий, що об’єднані спі-
льним поняттям «альтернативний туризм». [1] 

Актуальність даного дослідження зумовлена потребою в 
сучасних умовах перерозподілу туристичних потоків в Укра-
їні, оскільки в містах скупчення туристів на сьогоднішній 
день помітне перевантаження території, нездатність турис-
тичних ресурсів відновлюватись в повному обсязі, що особ-
ливо природніх об’єктів. Одним з можливих векторів розви-
тку туристичної галузі є популяризація індустріального 
туризму, який може стати альтернативою класичним видам 
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відпочинку: історико-культурному, лікувально-оздоровчому 
тощо. В цій роботі розглянуто потенціал м. Миколаєва та м. 
Кривого Рогу для розробки турів по промисловим об’єктам 
та ландшафтам, можливість формування такого напрямку 
галузі як основного, та перспективність піднесення цього 
виду туризму в зазначених регіонах.  

Об’єктами дослідження були діючі та недіючі промислові 
підприємства та промислові ландшафти.  

Мета роботи визначити перспективність розвитку про-
мислового (індустріального) туризму в м. Миколаїв та м. 
Кривий ріг та потенціал для розробки масових турів по 
досліджуваним об’єктам.  

Перш ніж почати розглядати власне індустріальні об’єкти 
в пропонованих містах, варто визначитись із дефініціями 
«індустріальний туризм», «індустріальний ландшафт», 
«об’єкт індустріального туризму».  

Індустріальний туризм - це вид туризму, зосередженого в 
промислових регіонах, що має за мету споглядання індустрі-
альних ландшафтів, ознайомлення з витворами індустріа-
льної архітектури, відвідування працюючих виробничих 
підприємств з метою задоволення пізнавальних, професій-
них, ділових інтересів. 

В даній роботі термін індустріальний туризм розгляда-
ється як синонім до поняття «промисловий туризм», що 
обумовлено спорідненістю понять. 

В той же час, індустріальні ландшафти - це ландшафти, 
що виникли на індустріальному етапі історії і несуть всю 
суму науково-технічних досягнень та інженерних рішень 
свого часу, структурно-функціональних особливостей тех-
нологічних циклів та їх територіальної організації, градобу-
дівник знахідок при територіальному «компонуванні» про-
мислових зон та архітектурних підрахунків при спорудженні 
заводів, фабрик та шахт, тобто всю суму того, що можна 
назвати індустріальною культурою. [3] 

Об’єкти індустріального туризму - тіла та явища видобу-
вної та переробної промисловості, що відображають, відтво-
рюють, імітують розвиток ландшафту, пов’язаного з проми-
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словою діяльність людини та мають ту чи іншу пізнавальну 
цінність.  

Апріорі, при розгляді територіальної організації індустрі-
ального туризму, можна цілком резонно припустити, що він 
розвивається в місцях локалізації промислових підприємств. 
Галузевий аналіз свідчить, що спектр підприємств, в межах 
яких відбувається зародження індустріального туризму, є 
досить широким, тому сконцентруємо увагу на цьому пи-
танні. [2] 

Основна ідея індустріального туризму - подолання нега-
тивного ставлення до промислових міст, ознайомлення 
людей з надбаннями індустріальної епохи, показ кращих 
творінь індустріальної цивілізації. [1] 

Не заважаючи на досить низький рівень розвитку сфери 
промислового туризму в Україні, деякі міста все ж таки 
автоматично асоціюються в свідомості громадян із індустрі-
альними ландшафтами і можливостями відвідати підприєм-
ства. Прикладом такого міста є Кривий Ріг.  

Промисловий туризм ще з минулого століття став самос-
тійною галуззю туризму та видом бізнесу. В Україні він 
тільки починає розвиватися, і одним з найбільших центрів 
чорної металургії є місто Кривий Ріг, Дніпропетровської 
області. 

З історичної довідки – Кривий Ріг починався з невелико-
го козацького поселення, згодом став містечком і був таким 
до того моменту поки Олександр Поль не розвідав величезні 
поклади залізної руди. Відсутність королівських палаців, 
світської давньої архітектури чи релігійних споруд віком 
старше 150-200 років не дозволяє розвивати у місті «класи-
чний туризм».  

Але, місто під яким тягнуться десятки кілометрів шахт, 
величезні площі кар’єрів та заводи розміром з кілька жит-
лових кварталів має перспективи для розвитку туристичної 
галузі, якщо розглянути промисловість під іншим кутом, як 
ресурсноутворюючий чинник, то відкриється маса грандіо-
зних можливостей для розвитку туризму. 
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Більш конкретніше, наявні ресурси для розвитку промис-
лового туризму: 

1. Кар’єри (як залізорудні так і гранітні) – 11 працюю-
чих; 

2. Шахти – 8 працюючих; 
3. Гірничозбагачувальні комбінати – 5 працюючих; 
4. Основне металургійне підприємство – АрселорМітал 

Кривий Ріг; 
5. Музеї при промислових підприємствах та пов’язані з 

історією міста. 
Кар’єри. Всього в місті налічується більш ніж 40 таких 

промислових утворень, проте як було зазначено вище, 11 
працюючих. Найбільшим і найвідомішим є кар’єр ПдГЗК. 
Площа 570 га (Для порівняння площа історичного центру 
Львова занесена в спадщину ЮНЕСКО 120 га), 26 горизонтів, 
404 м глибина, близько 3 тис. м довжина і і2,5 тис м ширина. 
На території обладнано оглядовий майданчик з якого в пев-
ний час можна спостерігати підрив. Вхід здійснюється за по-
передньою домовленістю і виключно для екскурсійних груп. 

Альтернативою є відпрацьовані гранітні кар’єри, таких у 
місті два. Вони користуються попитом як місце для рекреа-
ції у місцевих жителів, хоча потенційно є основою для ство-
рення геологічних музеїв під відкритим небом та організації 
екоосвітніх стежок. 

Шахти. Це закритий варіант видобутку залізної роди і ві-
дповідно він має свою специфіку. До Кривбасу входять 23 
шахти, деякі з них вже відпрацьовані або законсервовані. 
Найвідоміші – Шахта «Родіна» глибиною 1580 метрів. В цій 
шахті є можливість спуску для туристів. 

Гірничозбагачувальні комбінати є підприємствами куди 
потрапляє після свого видобутку на шахті. В місті їх є 5, вони 
виконують важливу роль і як підприємства, і як суб’єкти що 
розвивають заклади індустрії туризму – музеї, виставки, 
оглядові майданчики. 

АрселорМітал Кривий Ріг є найбільшим металургійним 
підприємством України, з повним металугрійним циклом. 
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Потенційно можна було б проводити екскурсії на транспор-
ті, що цілком дозволяє площа підприємства. Тут здійснюєть-
ся виробництво чавуну, сталі, прокату та інших продуктів, 
більшість з них реалізовуються закордон. [8] 

Місто Кривий Ріг має багато музеїв, але власне родзин-
кою є музеї «промислового» профілю: музей ПдГЗК, музей 
історії АМКР тощо. Цікавим місцем є музей гірничої техніки 
під відкритим небом від ПнГЗК, в ньому висвітлені усі осно-
вні машини та техніка яка бере участь у видобутку залізної 
руди та на збагаченні у ГЗК. 

Логічно виникає запитання чи наявні у місті підприємст-
ва іншого профілю? Так, звісно, проте саме металургійні 
підприємства дозволяють створити єдину франшизу, своє-
рідний бренд міста Кривий Ріг. Науковою діяльністю з роз-
витку індустріального туризму в місті займається кафедра 
фізичної географії, краєзнавства та туризму Криворізького 
національного університету. Наразі на туристичному пор-
талі міста налічується 25 повноцінних сформованих екскур-
сій [7]. 

Дуже вигідним є те,що промисловий туризм є орієнтова-
ним на великі маси населення, особливо на школярів і сту-
дентів, яких цікавить процес виробництва металу та сталі.  

Тож, якщо в Кривому Розі вже на сьогоднішній день до-
сить розвинена сфера індустріального туризму, є напрацю-
вання в цьому напрямку та реальні проекти, які реалізують-
ся, то місті Миколаїв допоки що стоїть осторонь розвитку 
такого напрямку відпочинку, хоча має для цього потенціал. 

За офіційною інформацією з сайту Миколаївської ОДА, в 
обсязі галузей виробництва України питома вага виробниц-
тва електроенергії області відповідно займає 3,1%, металур-
гійного виробництва та виробництво металевих виробів – 
2,3%, машинобудування – 5,1%, легкої промисловості – 
7,1%, харчової промисловості – 3,5 % (станом на 2009 р.) [5] 

На території м. Миколаєва, та у найближчих селищних 
пунктах, що входять до Миколаївського району та забезпе-
чуються кадрами з обласного центру розташовані такі кру-
пні підприємства: 
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1. ТОВ «Миколаївським глиноземний завод», що є час-
тиною ОК «РУСАЛ»; 

2. ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; 
3. Пивний завод «Янтар», що є філією ПАТ «САН ІнБев 

Україна», яка належить до міжнародної корпорації Anheuser-
BuschInBev; 

4. ПрАТ «Сандора», що є дочірньою компанією міжна-
родного концерну PepsiCo; 

5. АТ «Лакталіс-Миколаїв», що входить до французької 
групи  Lactalis; 

6. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»; 
7. ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара»; 
8. ТОВ СП «НІБУЛОН»; 
9. ДП «Миколаївський морський торгівельний порт»; 
10. ВАТ «Радсад»; 
11. Дочірнє підприємство «Миколаївський коньячний 

завод» від ПАТ «Коблево». 
Перелік не є вичерпним, а лише пропонує до уваги найбі-

льші підприємства, що мають міжнародні зв’язки, або є 
частинами міжнародних концернів, а також є визнаними 
лідерами в своїй галузі в Україні та закордоном. 

На сьогоднішній день на територію перелічених підпри-
ємств можна потрапити за попередньою домовленістю із 
керівництвом або\та записом у відповідні групи, що прово-
дять екскурсію по території заводів. Про такі публічні захо-
ди можна знайти інформацію  в деяких джерелах ЗМІ.[5],[6] 

Різноманіття галузей, у яких представлені підприємства, 
дає можливість залучати до розвитку промислового туриз-
му міста представників різних професій, а також громадян 
України та іноземців, які цікавляться розвитком промислів в 
цілому. Широка мережа підприємств локалізована в межах 
Миколаєва створює можливість утворювати повноцінні 
тури по промисловим об’єктам, чого на даний момент не 
пропонує жоден місцевий чи всеукраїнський туроператор.  

Пацюк В.С. у своїй статті Особливості становлення індус-
тріального туризму на туристичному ринку України, зазна-
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чив, що найбільш доступними, найбільш відвідуваними та, 
відповідно, найбільш прибутковими з позиції індустріаль-
ного туризму є підприємства харчової промисловості. В 
Миколаєві наявно 6 крупних підприємства цієї галузі. Це 
дозволяє зробити висновки про те, що місто має значний 
потенціал для старту розвитку індустріального туризму. 

На думку автора варто окремо розглянути об’єкти та ви-
робничі процеси, що можуть становити особливу цікавість 
для туристів, зокрема тих, хто не є зацікавленим у відвіду-
вані об’єктів та спогляданні певних процесів з власне про-
фесійної точки зору. 

 «Червоне озеро» на території ТОВ «Миколаївським 
глиноземний завод», – шламосховище №1 

 Історичне місце заснування Миколаєва на території 
ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара» в гирлі р. Інгул, 
музей розвитку суднобудування, крейсер «Україна» 

 Процес ливарного виробництва на ДП НВКГ «Зоря»-
«Машпроект» та зразки турбін виставлені під відкритим 
небом 

 Музей ДП «Миколаївський морський торгівельний 
порт» про історію суднобудування та розвитку порту в м. 
Миколаїв. 

 Музей суднобудування та історії заводу «Наваль» на 
території заводу ПАТ «Чорноморський суднобудівний за-
вод» 

 Технологія вироблення коньяку та вина на території 
ВАТ «Радсад» та «Миколаївського коньячного заводу», а 
також можливість дегустації продукції заводів. 

Базуючись лише на перелічених об’єктах можна сформу-
вати туристичну програму і займатись реалізацією турів з 
індустріального туризму. 

При розгляді перспектив розвитку галузі варто врахову-
вати мультиплікативний ефект туризму і розглядати ту-
ризм, як можливий варіант «переродження» певного підп-
риємства. 
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Станом на сьогоднішній день низка підприємств знахо-
диться або в стані банкрутства або на межі банкрутства, 
зокрема суднобудівні та судноремонтні заводи м. Миколаїв 
«Океан», «Завод ім. 61 комунара», «Чорноморський суднобу-
дівний завод».  

За офіційною інформацією в 2017 році плануються гро-
мадські слухання щодо реорганізації території «Заводу ім. 
61 комунара» під громадський простір, оскільки підприємс-
тво не потребує тієї території, що знаходиться в його відом-
стві. Це означає, що в міста з’явиться можливість використа-
ти її частину для створення нових туристичних ресурсів, 
оскільки місце розташування заводу є історичним – в цьому 
місці була закладена перша верф з якої почалося будівницт-
ва Миколаєва. Наближення заводу до головного бульвару 
міста – Флотського бульвару – робить перспективу реорга-
нізації прибережної території під громадський простір логі-
чною та правильною з точки зору розвитку туристичної 
галузі. Такий проект дозволить поєднати в собі ресурси, що 
висвітлюють основні етапи розвитку Миколаєва: древнє 
кіммерійське городище «Дикий сад», будівлі періоду 19 
століття,  а також історичну місцевість закладання суднобу-
дівної верфі. В реалізації такого проекту найголовнішу роль 
грає використання індустріального ландшафту, фактично 
«друге життя» території заводу.  

Можливість для використання індустріальних будівель 
та ландшафтів, що не використовуються на даний момент  
за призначення,Миколаєві досить велика. На даний момент 
простоюють території колишнього державного підприємст-
ва з виготовлення дорожньої техніки «Дормашина». Розмір 
території дозволяє створити там наприклад торгово-
розважальний центр з повним набором послуг саме розва-
жального сектору, або арт-прості із зоною для активного 
відпочинку (скеледром, картинг, тощо). Ця територія на 
даний момент знаходиться в приватній власності та вистав-
лена на продаж, при залучені іноземних інвесторів місто 
могло б використати її досить ефективно для власного 
розвитку.  
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Ще одним варіантом розвитку промислового туризму в 
місті є використання наявних діючих підприємств. Популя-
ризація екскурсій на промислові об’єкти дозволить підви-
щити загальноосвітній рівень населення, зробить прозорим 
для громадян процес виробництва та дозволить контролю-
вати в певній мірі екологічність виготовлення продукції 
заводів.  

Необхідність розвитку та перспективність промислового 
туризму зазначають не тільки науковці, але і фахівці, що 
працюють у практичній сфері. У своєму інтерв’ю (квітень 
2017) для АІГУ після проведеного воркшопу по туризму 
Директор об'єднання готелів та баз відпочинку "MyKoblevo" 
Анастасія Погосова сказала, що «…на території Миколаївсь-
кої області знаходиться одне з найбільших підприємств 
"Нібулон", компанія "Лакталіс", яка виробляє продукти під 
торговою маркою "President", компанія "Sandora". Поки що 
мало хто про це знає, але ж це і є індустріальний туризм, 
який також потрібно розвивати.»[4]. Таке ставлення прак-
тиків до промислового туризму, у поєднанні з думкою фахі-
вців, дозволяє робити позитивні прогнози на найближче 
майбутнє щодо прогресу в розвитку цього напряму. 

Отже, при відсутності у великій кількості історико-
культурних ресурсів, індустріальний туризм може стати 
хорошою альтернативною для розвитку галузі в країні, 
оскільки може запропонувати об’єкти, що мають історію, 
унікальні технологічні процеси та потенціал для власного 
розвитку.  
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Виявлено зміни в морфології русла, спрогнозовано мож-
ливу поведінку русла в найближчі роки, встановлено сучас-
ний стан русла та процеси, які переважають у прирусловій 
ділянці. 

Ключові слова: р.Стривігор, динаміка, флювіальні явища, 
меандрування, антропогенний вплив. 

 

Дослідження русел є важливим питанням сьогодення, а 
дослідження динаміки – ще важливішим, оскільки показує 
еволюцію русла за певний період. Зафіксувавши зміни, які 
відбувались, можна передбачити майбутнє поводження 
русла та певною мірою запобігти розвитку та формуванню 
найнебезпечніших флювіальних явищ – катастрофічних 
повеней та паводків. Вивчаючи типи русел, які сформува-
лись на сьогодні, можна оцінити їхній вплив на господарські 
об’єкти, розташовані вздовж чи поблизу русла[3]. 

Тема вивчення русел та руслових процесів є досить акту-
альною, оскільки є багато праць на дану тематику, однак 
опубліковані монографії висвітлюють розвиток долини і її 
терас у цілому, не деталізуючи розвиток самого русла про-
тягом певного періоду. Тому тема представленого дослі-
дження залишається відкритою та актуальною для вивчен-
ня, потребує дослідження і збільшення обсягу інформації. 

Мета дослідження – виявити закономірності в меанд-
руванні русла р.Стривігор протягом ХХ ст.; спрогнозувати 
майбутнє поводження русла на основі виявлених закономі-
рностей; встановити сучасний стан русла та виділити існу-
ючі типи русла. 
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Методика дослідження. Оскільки дана робота ґрунту-
ється на вивченні динаміки русла річки, то необхідно озна-
йомитись з прийомом зіставлення знімань різних років – 
методика І. Попова.  

Зіставлення карт різних років зйомки виконується для 
отримання кількісних характеристик деформацій річкового 
русла і заплави. Існує ряд прийомів зіставлення руслових 
знімань. 

Накладання планів і оцінка деформацій ведеться для ко-
ротких ділянок і за відносно короткий термін. Для морфоло-
гічного аналізу разом з тим необхідно мати матеріали зіста-
влень по ділянках більших розмірів і за триваліші періоди. 

Найбільш показовим прийомом порівняння є безпосере-
днє накладення знімань різних років одна на іншу. Суміщати 
зображення слід по ділянках не дуже великих за довжиною, 
щоб по можливості виключити неточність самої зйомки. 
Перш ніж остаточно наложити порівнювані зйомки одна на 
іншу, необхідно переконатися в тому, що в період між зйом-
ками деформації русла були односпрямованим, тобто відбу-
вався стійкий розмив або намивання даної ділянки берега 
русла або островів. Для цього всі отримані по ділянці зйомки 
порівнюються між собою будь-якими прийомами і потім вже 
для остаточного зіставлення вибираються такі з них, в пері-
од між якими деформації були односпрямованим. Після 
цього можна приступити до остаточного накладення зні-
мань[6]. 

Результати дослідження. За даними грунтових профі-
лів, які були викопані в рамках досліджень, було помічено, 
що переважають пухкі породи, які легко піддаються бокови-
ковій та глибинній ерозії, а це, в свою чергу, сприяє помітній  
та швидкій зміні морфології русла, тому протягом порівняно 
короткого періоду будуть наявні відмінності, як в кількісних 
показниках довжини русла, так і в зовнішньому вигляді. 

Для отримання кількісних даних про динаміку русла річ-
ки, було взято карти 1910, 1930, 1950,1980, космознімки 
2000 і 2014 років (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Зміни довжини р. Стривігора протягом ХХ-поч. ХХІ ст. 

Відстань, 
км/роки 

1910 1930 1950 1980 2000 2014 

Хирів- 
Засадки 

11,49 13,27 13,35 13,23 13,56 13,72 

Засадки- 
Бісковичі 

21,59 21,46 
 

19,67 21,52 21,56 

Бісковичі- 
Бабино 

15,98 10,59 
 

10,29 10,58 10,72 

Бабино- 
Долобів 

23,2 
  

18,26 18,23 18,39 

Загальна 
довжина 

72,26 
  

61,45 63,89 64,39 

Зміна 
довжини у 
відсотках 

112,20% 
  

95,43% 99,20% 100% 

 

Ми виділили кілька відрізків, на який помітні зміни рус-
ла. Це ділянки Хирів – Засадки, Засадки –Бісковичі, Бісковичі 
– Бабина, Бабина – Долобів. 

Зіставляючи загальні довжини річки за різні періоди ба-
чимо, що дані відрізняються, особливо різко різницю поміт-
но при порівнянні довжини річки в 1910 з 1980 та 2000 
роками. В загальному довжина не сильно змінилась на відрі-
зку від Хирова до Біскович,  а от від Біскович до гирла вже 
наявні певні зміни в довжині. Якщо порівняти ці відрізки на 
карті, то явно помітні зміни: на карті 1910 року на цій діля-
нці наявне меандруюче русло з нешироким поясом меанд-
рування , а на карті 1980 та 2000 років русло набуло прямо-
лінійного простягання. 

Для ділянки Хирів – Засадки в 1910 рік був характерний 
хвилястий тип русла. Його довжина сягала 11,5 км. Радіус 
декількох невеликих меандр, які утворились на даному 
відрізку русла, становив 50 м. Порівнюючи  кількісні показ-
ники, варто зауважити, що вони збільшуються з кожним 
періодом, що свідчить про початок розвитку русла, його 
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меандрування. На 2014 рік маємо вже явно меандрований 
тип русла з широтою поясу меандрування в середньому 200 
м, радіус меандр становив 130 м, крок меандр 280 м. На 
сучасній карті помітно, що русло розвивається природним 
шляхом, тобто ніяких слідів господарської діяльності люди-
ни не зафіксовано. 

На проміжку Засадки – Бісковичі представлений чітко 
виражений меандрований тип русла. Довжина русла в 1910 
році була 21,59 км. Ширина поясу меандрування була 350 м, 
а радіус – 100 м, крок меандр – 550 м. Зіставляючи кількісні 
параметри з наступними роками, ми можемо помітити, що 
чітко виражених змін на цій ділянці русла не відбулось, 
однак частина русла на відрізку Чаплі – Язи розширилась і 
утворилась заплавна багаторукавність, що ймовірно, було 
спричинене невисокими гіпсометричними рівнями терито-
рії та надмірним об’ємом водного потоку. Також впливає на 
цей процес вирубка лісів, передбачаємо, що масштаби виру-
баних лісів визначають поведінку русла під час повені, а 
саме території оголені, не заліснені, не затримуватимуть 
потоки талої або дощової води, тому повені є більш масшта-
бними, а русло в свою чергу спрямлюються, меандри згла-
джуються, як це сталося на даному відрізку русла [1]. Таким 
чином, русло розвивається природним шляхом, але наявний 
вплив антропогенного чинника, пов’язаний з вирубкою лісів 
на вище лежачій ділянці, що зумовило зміни русла на дано-
му відрізку. 

Відрізок русла Бісковичі – Бабина у 1910 році характери-
зувався меандрованим типом русла з широтою поясу меан-
дрування 420 м, радіусом меандр – 95 м, крок меандр – 180 
м.  Як бачимо, крок меандр був невеликий в порівнянні з 
іншими ділянками русла, а це означає, що частота меандр 
була великою. Якщо порівнювати довжину цієї ділянки 
русла за різні періоди, то зразу помітно різку зміну в довжи-
ні: 1910 рік – 15,98 км, а в 2014 – 10,72 км. Таке різке змен-
шення довжини пов’язане зі зміною морфологічного типу 
русла, з меандруючого до прямолінійного антропогенного 
(бо процес спрямлення русла не був природного походжен-
ня). 
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Довжина частини русла від Біскович до гирла на поч. 
ХХст. становила 23,2 км. Типу русла був хвилястий до Ко-
нюшок та  меандрований далі до гирла. Ширина поясу меан-
дрування складала 240 м, крок меандр – 530 м, радіус – в 
середньому 170 м. Довжина цієї ділянки русла на 2014 рік  
помітно зменшилась в порівнянні з 1910, з 23,2 км до 18,39 
км. Таке значне відхилення також спричинене антропоген-
ною діяльністю, яка спрямовувалась на запобігання розвит-
ку найнебезпечніших флювіальних явищ, які загрожували 
цій території.  

Отже, найбільших перетворень за період 104 роки зазна-
ла ділянка Бісковичі – Долобів (перед гирлом) – русло спря-
млене у меліоративний канал; на переформування русла 
Стривігору найбільше зараз впливають високі паводки 
останніх років (липень 2008, липень 2010, травень 2014 р.) 
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DYNAMICS OF CHANNEL OF RIVER STRIVIGOR                                           

ON THE PRECARPATHIANS HIGHLAND  

Ulyana Kovalchuk 

Ivan Franko National University of Lviv 
Department of Geomorphology and Paleogeography 

 
The changes in the bedrock morphology are revealed, the po-

tential behavior of the channel in the coming years is predicted, 
the current state of the channel and the processes prevailing in 
the wetland region are established. 

Key words: Strivygor River, dynamics, fluvial phenomena, 
meandering, anthropogenic influence. 
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