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КАФЕДРА КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ: 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й СЬОГОДЕННЯ 

 

Євген Іванов1, Іван Ковальчук2, Валерій Петлін1 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка 
2 Національний університет біоресурсів і природо- 

користування України, м. Київ 
 

Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу кафедри гео-
морфології на дві: геоморфології й конструктивної географії і 
картографії. Сьогодні навчальною і науковою роботою на кафедрі 
займаються 13 викладачів (два професори, сім доцентів і чотири 
асистенти) і три співробітника навчально-допоміжного персоналу, 
одночасно навчаються 5–7 аспірантів. У різні часи сумісниками 
працювали спеціалісти-екологи Львівської міської ради й 
Державного управління екології та охорони природних ресурсів 
у Львівській області, геологи й гідрогеологи ВАТ “Геотехнічний 
інститут”, гідрологи Львівського інституту “Діпроводгосп”. У 
структуру кафедри входить навчальна лабораторія геоінформа-
ційного моделювання і картографування, а також кабінет геодезії 
і картографії і кабінет географічної карти (спецкімната). 

Засновником і першим завідувачем кафедри став доктор 
географічних наук, професор І. П. Ковальчук – відомий вчений-
географ, геоморфолог, гідроеколог, академік УЕАН, фундатор 
Львівської еколого-геоморфологічної школи. Під його проводом 
суттєво поповнився спеціалістами склад кафедри, відкрилися 
нові спеціальності на кафедрі та у Природничому коледжі. У 
2007–2008 рр. обов’язки завідувача виконував кандидат геолого-
мінералогічних наук, доцент П. К. Волошин. Від липня 2008 р. 
новим завідувачем став доктор географічних наук, професор 
В. М. Петлін. Сьогодні у складі кафедри працює доктор біо-
логічних наук, кандидати географічних, геолого-мінералогічних і 
технічних наук. 
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Незважаючи на нетривалий період становлення кафедри, її 
склад суттєво змінювався й омолодився. Більшість досвідчених 
викладачів, що працювали на початку заснування кафедри нині 
викладають в інших вищих навчальних закладах України. Професор 
І. Ковальчук сьогодні працює у Києві, завідує кафедрою геодезії і 
картографії Національного університету біоресурсів і природо-
користування України й очолює Науково-дослідний інститут 
землекористування та правового регулювання майнових і зе-
мельних ресурсів цього навчального закладу. В іншому столичному 
вищі – Київському національному університеті − працює Л. Дубіс, 
доцент кафедри землезнавства та геоморфології й старший 
науковий співробітник НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосміч-
ного моніторингу навколишнього середовища”. На геологічний 
факультет Львівського національного університету перейшов 
доцент П. Волошин, який нині очолює кафедру екологічної та 
інженерної геології та гідрогеології. Доцент М. Симоновська на 
жаль переїхала на постійне місце проживання до США й зали-
шила викладацьку роботу. 

Суттєвий вклад у розвиток кафедри внесли досвідчені 
спеціалісти у галузі екології й гідрології, які за сумісництвом 
викладали на кафедрі й сьогодні продовжують займати посади в 
міській раді, обласному управлінні екології та охорони природ-
ного середовища, “Діпроводгоспі”. Це доценти О. Ковальчук і М. 
Колодко, асистенти Т. Бондарчук, С. Желих і В. Чорний. 

Наукові дослідження кафедри проводяться у рамках держ-
бюджетних й госпдоговірних тем конструктивно-географічної, 
геоекологічної і гідроекологічної тематики та спрямовані на 
пошук закономірностей, взаємозв’язків і механізмів розвитку 
природно-антропогенних процесів та явищ з використанням 
системного, комплексного, ландшафтного, басейнового, структур-
ного і динамічного підходів, методів моніторингу, картографу-
вання і моделювання. Колектив кафедри продовжує розпочаті 
професором І. П. Ковальчуком напрями й зосередив увагу на 
таких основних напрямах наукових досліджень: 
 конструктивно-географічні (гідрологічні, гідробіологічні, 

гідрогеологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього 
природного середовища (проф. В. Петлін; проф. Г. Антоняк, 
доц. М. Петровська, доц. Є. Іванов, к.г.н. П. Войтків); 

 геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфо-
логія (проф. В. Петлін, доц. Є. Іванов, доц. Л. Курганевич, 
доц. М. Петровська, доц. А. Михнович, інж. М. Кобелька); 
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 урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафто-
знавство, інженерна та антропогенна геоморфологія 
(проф. В. Петлін, доц. С. Кравців, доц. Є. Іванов, к.г.н.                        
О. Мкртчян, інж. М. Кобелька, інж. В. Клюйник, асп.                       
Л. Семен); 

 системно-структурний, історико-географічний і гео-
екологічний аналіз басейнових систем (доц. Л. Кургане-
вич, доц. А. Михнович, доц. О. Пилипович, ас. Ю. Андрей-
чук, асп. І. Дідич, асп. М. Шіпка); 

 польові, стаціонарні, експериментальні і картографічні 
дослідження геосистем та екзогенних процесів (проф.   
В. Петлін, проф. Г. Антоняк, доц. Є. Іванов, доц. А. Михно-
вич, доц. О. Пилипович, к.г.н. О. Мкртчян, к.г.н. П. Войтків); 

 моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологіч-
ний менеджмент, менеджмент природоохоронних тери-
торій (проф. В. Петлін, доц. А. Михнович, доц. М. Петров-
ська, доц. Л. Курганевич, к.г.н. Д. Кричевська, асп. О. Ко-
белька); 

 інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розроб-
ка шляхів покращення стану навколишнього природного 
середовища (доц. Л. Курганевич, доц. Є. Іванов, доц.                
А. Михнович, інж. В. Клюйник); 

 картографічні і топографо-геодезичні дослідження (доц. 
В. Лозинський, доц. С. Кравців, інж. М. Кобелька); 

 геоінформаційне моделювання компонентів природного 
середовища, дешифрування аеро- й космознімків (доц.    
Є. Іванов, доц. А. Михнович, к.г.н. О. Мкртчян, ас. Ю. Андрей-
чук, інж. В. Клюйник, асп. Н. Лобанська); 

 розробка проблем географічного українознавства, тер-
мінології та історії географічних і картографічних дослід-
жень (проф. В. Петлін, доц. В. Лозинський, доц. С. Кравців, 
доц. Є. Іванов); 

 історико-географічний аналіз і синтез, історико-карто-
графічне моделювання змін стану природно-господар-
ських систем (доц. Є. Іванов, ас. Ю. Андрейчук, асп.                  
Н. Лобанська, асп. Т. Козак). 
Загалом наукові інтереси кафедри різноманітні. Вони 

охоплюють як проблеми методології і методики конструктивної 
географії, так і питання польових, стаціонарних, експеримен-
тальних і картографічних досліджень. Їх можна згрупувати у два 
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головні напрями дослідницького пошуку: власне конструктивно-
географічний й картографічний. 

Більшість членів кафедри приймали участь у держбюд-
жетних темах географічного факультету “Географічні проблеми 
Західного реґіону України” (2002–2004 рр.), “Депресивні реґіони 
України” (2004–2006 рр.), “Формування інформаційного середо-
вища сталого розвитку Карпатського реґіону України (соціально-
демографічна, екологічна, рекреаційна, агробізнесова сфери)” 
(2007−2009 рр.). У 2008 р. розпочата робота над кафедральною 
науково-дослідною роботою “Трансформація природно-госпо-
дарських систем гірничопромислових територій” (2008–2010 рр.). 

Окрім цього, колектив кафедри працював над виконанням 
госпдоговірних тем “Аналіз існуючого стану системи спосте-
режень за екологічною ситуацією на території Львівської області 
з метою забезпечення розробки концепції і програми реґіо-
нального моніторингу навколишнього середовища” (2002 р.), 
“Розробка та впровадження заходів, спрямованих на збереження 
природно-історичного середовища комплексної пам’ятки природи 
місцевого значення “Стільська”, включно з основним її компо-
нентом – городищем ІХ−ХІ ст.” (2005 р.). Членами кафедри 
активно проводилися дослідження у рамках українсько-німець-
кого проекту “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього 
Дністра”, який виконувався під егідою ЮНЕСКО (1997–2004 рр.), 
голандсько-польсько-білорусько-українського проекту “Долина 
річки Буг як екологічний коридор: стан, загрози, охорона” (1999–
2001 рр.), а також декількох інших міжнародних проектів за 
програмою TACIS, що оцінюють геоекологічну ситуацію у Львові. 

Результати наукової роботи виявляється у захисті канди-
датських дисертацій конструктивно-географічної тематики, при-
свячених вивченню геоекологічної ситуації у басейні Західного 
Бугу (Л. Курганевич, 2001 р.), Розточчі (М. Петровська, 2001 р.), 
гірничопромислових територій Львівської області (Є. Іванов, 2001 р.), 
басейні Верхнього Дністра (А. Михнович, 2004 р.; О. Пилипович, 
2007 р.), створенню земельних інформаційних систем (О. Мкртчян, 
2006 р.), організації гірських біосферних резерватів (Д. Кричевська, 
2007 р.). 

За короткий час існування кафедри вийшло понад 20 моно-
графій, таких як “Korytarz ekologiczny doliny Bugu: stan, zagro-
zenia, ochrona” (2002), “Roztocze. Srodowisko przyrodnicze” (2002), 
“Геоекологія Розточчя” (2003), “Синергетика ландшафту” (2005), 
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“Конструктивне ландшафтознавство” (2006), “Концепції сучасного 
ландшафтознавства” (2006), “Стратегія ландшафту” (2007), “Ланд-
шафти гірничопромислових територій” (2007), “Хром в організмі 
людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти” 
(2007), “Екологічні механізми організації природних територіа-
льних систем” (2008), “Методологія та методика експериментальних 
ландшафтознавчих досліджень” (2009), “Геокадастрові дослід-
ження гірничопромислових територій” (2009), “Геоекологія Ново-
волинського гірничопромислового району” (2009), “Екологічний 
моніторинг реґіону. Експертна оцінка стану і функціонування” 
(2009) та ін. 

Нові розробки кафедри активно впроваджуються у навчаль-
ний процес. Опубліковано підручники “Основи геоморфології” 
(2005) і “Екологія” (2005), навчальні посібники “Радіоекологічні 
дослідження” (2004), “Ландшафтно-екологічна експертиза” (2005), 
“Охорона вод” (2005), “Екологія людини” (2006), “Екологічний 
менеджмент” (2006), “Водний кадастр” (2007), “Топографічнічне і 
картографічне креслення” (2009), “Топографічний практикум” 
(2009), “Топографічна карта” (2010), довідникові видання “Топо-
графо-геодезична термінологія” (2002), “Топографо-геодезичний 
довідник” (2005) і “Топографо-географічний словник” (2007). 
Колектив кафедри підготував близько 40 методичних вказівок й 
рекомендацій з основних навчальних предметів. За останні п’ять 
років колективом кафедри випущено у світ понад 250 статей і 70 
тез доповідей. 

Кафедра випускає студентів-магістрів і спеціалістів денної 
й заочної форми навчання наукового напряму “Екологія та 
охорона навколишнього середовища” (спеціальності “Гідро-
екологія” й “Прикордонний екологічний контроль”) та обслуговує 
наукові напрями “Географія” і “Туризм”. Одночасно проводить 
підготовку молодших спеціалістів у Природничому коледжі 
університету. Частина магістерських і дипломних робіт студентів 
виконується у рамках науково-дослідних тем та має велике 
практичне значення. Студентами разом із викладачами кафедри 
опубліковано серію наукових статей. 

До інших форм наукової діяльності кафедри відносимо 
участь її співробітників в експертизах проектів, організації і 
проведенні міжнародних конференцій і польових семінарів, 
створенні атласів, карт і банків даних, редагуванні монографій і 
збірників наукових праць, опонуванні й рецензуванні дисер-
тацій, авторефератів й статей. 
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Кафедра виступала організатором ІІІ українсько-польсько-
російського семінару “Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові 
системи освоєних територій” (Львів−Ворохта, 2006), співоргані-
затором міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю географії 
у Львівському університеті “Сучасні проблеми і тенденції розвитку 
географічної науки” (Львів, 2003), “Ресурси природних вод Кар-
патського реґіону (Проблеми охорони та раціонального викорис-
тання)” (Львів, 2007−2010), “Біомедична електроніка та фізичні 
методи в екології” (Львів–Ворохта, 2007−2008) та ін. 

Результати власних конструктивно-географічних досліджень 
науковці кафедри апробовані на з’їздах Українського географіч-
ного товариства, багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних конференціях і семінарах. Члени кафедри приймали 
активну участь у міжнародних конференціях за кордоном: у 
Росії, Польщі, Білорусі, Литві, Німеччині, Марокко, Єгипті, Тунісі і 
Греції. 

 
 

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Валерій Петлін 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Конструктивно-географічний напрямок географічної науки 
був закономірним її розвитком, пов’язаним з необхідністю виходу 
на вирішення прикладних завдань. На сьогодні ця наукова ніша, 
крім конструктивної географії, зайнята географією прикладною 
та геоекологією. Водночас кожен з них характеризується власним 
об’єктом і предметом дослідження, а також чіткістю використо-
вуваних методів. Так об’єктом дослідження конструктивної 
географії є природні антропогенно модифіковані й антропогенні 
територіальні системи, які використовуються або плануються 
для використання суспільством. У якості предмету дослідження 
розглядаються властивості територіальних систем, що тією чи 
іншою мірою використовуються людством. Методичною основою 
конструктивної географії, яка докорінно відрізняє цей науковий 
географічний напрямок від інших, є конструктивний метод, де 
поняття “конструктивний”, насамперед, означає спрямований 
на доцільність, такий, що враховує у системі природа−людина 
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інтереси обох сторін. Тим самим, це поняття співзвучне раціо-
нальному природокористуванню (але в жодному разі не тотожне 
йому) в усій його різноманітності, тобто конструктивні елементи 
присутні в усіх ланках природокористування як цілісної діяль-
ності. Головний наголос у конструктивних напрацюваннях робиться 
не просто на природоохоронній діяльності, можемо сказати, що 
конструктивному підходу цілком притаманний природоохоронний 
імператив (беззастережна, категорична вимога), а він представляє 
цю діяльність у найбільш наглядному вигляді – різноманітній 
сукупності модельних узагальнень. 

Конструктивно-географічні напрацювання у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка ґрунтуються на 
ландшафтно-екологічних, геоморфолого-екологічних, гідролого-
екологічних, усукупнено-географо-екологічних засадах, що загалом 
надає їм системно-екологічного спрямування. 

Тим самим, цілком закономірним етапом розвитку такого 
напрямку стало створення на географічному факультеті універ-
ситету кафедри конструктивної географії і картографії (перший 
завідувач професор І. П. Ковальчук), яка працює у напрямку 
генералізації й подальшої розробки конструктивно-географічних 
напрацювань. При цьому головними напрямками досліджень 
кафедра вважає прикладні системно- й галузево-географічні в їх 
екологічному трактуванні. Тут поняття екологічності розуміється 
як властивість територіальних систем взаємодіяти із середо-
вищем і тим самим підтримувати себе в стані гармонійного 
(відносно цього середовища) розвитку (Петлін, 2008). 

Водночас дискусійним залишається узагальнююче поняття 
напрямку “конструктивна географія”, оскільки, на думку певних 
учених, воно перекривається географією прикладною. Зробимо 
короткий аналіз. 

Конструктивна географія розглядається як: 
 напрямок географічних досліджень, метою яких є 

виявлення нових можливостей цілеспрямованого конструю-
вання географічного середовища в інтересах розвитку продук-
тивних сил і повного задоволення потреб суспільства, опти-
мізації взаємодії суспільства й природи в умовах науково-
технічної революції. Констуктивний напрямок передбачає роз-
роблення загального ходу вирішення географічних завдань, 
створення власних теоретичних моделей, формування наукових 
уявлень і концепцій пізнання закономірностей природно-антропо-
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генних систем, участь у створенні техніко-економічних обґрунту-
вань значних народногосподарських проектів та вироблення 
прогнозів можливих критичних ситуацій (Маринич, Українська 
географічна енциклопедія); 
 науковий напрямок, що вивчає конструктивні засади 

планування природно-господарських територіальних систем на 
основі закономірностей просторово-часової організації природних 
територіальних єдностей в спонтанному та антропогенно моди-
фікованому режимах функціонування. Грунтується на конструк-
тивному підході щодо вивчення природних територіальних 
систем. В якості методологічної бази використовує екологічні та 
синергетичні наукові напрацювання й методи (Петлін, 2006); 
 науковий напрямок з обгрунтування засобів цілеспрямо-

ваного конструювання географічного середовища з метою розвитку 
продуктивних сил, задоволення суспільних потреб й оптимізації 
взаємодії суспільства і природи (Голубець, 2008). 

Тобто в якості конструктивної географії доцільно вбачати 
науковий географічний напрямок, спрямований на обґрунтування 
взаємодії людини з природними та антропогенно модифіко-
ваними територіальними системами з метою їх гармонійного 
співфункціонування на основі конструктивного методу. Саме в 
такому ракурсі конструктивна географія розглядається на гео-
графічному факультеті. 

Досліджуються декілька актуальних для Західного реґіону 
України напрямків: антропогенна трансформація ландшафтних 
систем внаслідок їх гірничопромислового використання (Іванов, 
2007, 2009; Іванов, Ковальчук, Терещук, 2009); міграція хімічних 
сполук у рослинному й тваринному світі (Антоняк, 2007); реґіо-
нальні геоекологічні проблеми (Ковальчук, Петровська, 2003); 
екологічний менеджмент (Петровська, 2006); охорона водних 
ресурсів (Петровська, 2005; Курганевич, 2007); екологічний моні-
торинг (Ковальчук, Волошин, Петровська, Михнович, Кургане-
вич, 2009) тощо. 

На сьогодні головною проблемою залишається узгод-
ження існуючих конструктивно-географічних напрямків дослід-
ження в єдиній теоретичній концепції, яка б дозволила виробити 
теоретико-методологічні й методичні основи розвитку цього 
географічного напрямку. 

У визначених О. М. Мариничем і П. Г. Шищенком (2006) 
завданнях природокористування, а за сутністю конструктивно-
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географічних, відсутні вимоги щодо дослідження функціональ-
них особливостей антропогенно навантажених територіальних 
систем і, як наслідок, стають відсутніми механізми конструктив-
ного дослідження й вироблення оптимізаційних рішень щодо 
просторово-часового узгодження антропогенних і природних 
чинників у розвитку територіальних єдностей. Тому нагальною 
проблемою є проведення широкомасштабних досліджень саме 
з цієї проблематики. 

Те, що конструктивна географія є спільним “витвором” 
практично всіх географічних наукових напрямків не тільки надало 
їх загальногеографічних рис, а й призвело до значного її усклад-
нення як у синтезовано-об’ємному вимірі, так і у вимогах 
поглибленого вивчення надскладного об’єкту – системи природа-
людина. Складовими такої системи послуговують системи природно-
антропогенні як емерджентна сутність будь-якого рангу, що 
виокремлюється на зрізі взаємодії “природне довкілля (навко-
лишнє середовище) – суспільство” (Багров, Костріков, Черва-
ньов, 2008); системи природно-господарські як основні внутрішньо-
державні одиниці в межах адміністративних границь, з при-
таманними тільки їм структурою господарювання, особливостями 
впливу на навколишнє середовище та рівнем порушення 
природного балансу, тобто це територія, на якій проявляються 
геоекологічні проблеми (Кашапов, 2009); системи природно-
господарські територіальні (ПГТС) – форма існування й розвитку 
географічного середовища (антропосфери) в її цілісності, яка 
представлена конкретними властивостями: складом, терито-
ріальною організацією та засобом обміну речовин (Швебс, 1988); 
системи природно-техногенні в яких один природний компо-
нент або більше отримали докорінну зміну (перебудову) під 
впливом людини, тут природні системи трансформуються в 
природно-техногенні на територіях, які відрізняються суттєвим 
техногенним впливом (Заиканов, Минакова, 2008) тощо. 

Перераховані природно-антропогенні системи належать 
тільки до об’єкту дослідження конструктивної географії, а от 
методи їх дослідження й виявлення просторово-часових законо-
мірностей функціонування значною мірою на сьогодні пробле-
матичні. Для успішного вирішення конструктивних завдань цього 
етапу, географу необхідно оволодіти методикою не тільки проекту-
вання, а й методикою оптимізації рішень. Особливу роль при 
цьому відіграє моделювання. 
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Тобто головне завдання конструктивної географії вбачається 
в забезпечені саме науково обґрунтованої єдності теорії і 
практики шляхом створення відповідних, адекватних дійсності й 
складності ситуацій, моделей. Можна стверджувати, що для 
цього етапу типовим є конструювання на базі системної орієн-
тації нового предмета вивчення й, відповідно, нової галузі 
знання (інженерної географії), яка ставить за мету пошук законо-
мірностей, по-перше, діяльності системи як цілого і, по-друге, 
взаємозв’язку її різнорідних елементів. При цьому виникає 
необхідність охоплення всього циклу наукових робіт – від 
пошуку основних закономірностей (і формування теорії) до науково-
технічних розробок. Вочевидь, на цьому етапі відбувається 
перехід від допоміжного аналізу географічних аспектів соціальній, 
економічній або технічній проблемам до становлення власне 
конструктивної географії (Герасимов, 1976). 

Модельний характер конструктивно-географічних підходів 
яскраво проявлявся насамперед у економічній та соціальній 
географії (Быков, Калинин, 1968; Воронов, 1976; Географические 
аспекты стратегии…, 1996 та ін.). В них була запропонована 
концепція ресурсних циклів і схеми оптимізації взаємодії 
суспільства й природи щодо обміну речовин, які не втратили 
своєї актуальності й сьогодні (Герасимов, Величко, Котляков и 
др., 1977; Клюев, 1995). 

Саме в середовищі конструктивної географії з’явилися такі 
напрямки як рекреаційна та екологічна географії. Обґрунту-
вання просторово-часового функціонування територіальних 
рекреаційних систем переросло у широкомасштабний розгалу-
жений самостійний напрямок географічних досліджень (Преобра-
женский, 2005). 

З точки зору українських географів і екологів, конструк-
тивна географія насамперед є напрямком географічних дослід-
жень, а не екології чи геоекології. Її головним завданням є 
всебічне конструювання географічного середовища з метою 
розроблення різноманітних господарських завдань на основі 
вивчення загальних закономірностей організації природних 
територіальних єдностей. 

Тим самим, українським географам вдалося певним чином 
оминути кризовий стан конструктивно-географічних напрацю-
вань (на відміну, наприклад, від Росії). Тобто тут реально був 
оконтурений об’єкт дослідження – усе різноманіття природних, 
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антропогенно модифікованих та антропогенних територіальних 
систем. А також методи їх дослідження – сукупність різно-
манітних географічних конструктів, тобто конструювання. 

Нагальною проблемою залишається створення адекватного 
рівню сучасних проблем навчального посібника з конструктив-
ної географії. Складність необхідного до розгляду матеріалу та 
його обсяг диктують необхідність застосування докорінно 
відмінної від звичної структури такого посібника. 

Сьогодні кафедра конструктивної географії і картографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
активно працює на багатьох конструктивно-географічних напрям-
ках як у науково-прикладному, так і в навчальному аспектах. 
Поєднання досвіду дещо старших і активності молодих науковців 
надають впевненості у її перспективах. 
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Євген Іванов, Юрій Андрейчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
При кафедрі конструктивної географії і картографії у 2001 р. 

створено навчальну лабораторію геоінформаційного моделю-
вання і картографування. Головною метою лабораторії є навчання 
студентів-екологів “азів” використання геоінформаційних техно-
логій, дистанційного зондування Землі, складання екологічних 
карт за допомогою комп’ютернизованих систем. 

Першим завідувачем лабораторії став І. Корженівський. На 
початку 2002 р. в її приміщенні (кімн. 68) зроблено косметичний 
ремонт, отримано перший комп’ютер, придатний для геоінфор-
маційного моделювання. В березні 2002 р. новим завідувачем 
лабораторії призначений к. г. н. Є. Іванов. Навчальна лабораторія 
продовжувала поповнюватися комп’ютерним обладнанням (три 
комп’ютера, великоформатний сканер, принтер, GPS-приймач), 
приладами для екологічного контролю природного середовища. 
В її приміщенні частково встановлено нові меблі, проведено 
Інтернет-мережу й телефон. З вересня 2003 р. лабораторією 
завідував Ю. Андрейчук, який продовжив покращання її мате-
ріальної бази. Останнім завідувачем лабораторії у 2007 р. стала 
Г. Хімочка, яка одночасно була відповідальною за спецкімнату 
географічного факультету. На жаль, через скорочення працівників 
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навчально-допоміжного персоналу в університеті навчальна 
лабораторія залишилася без завідувача – сподіваємося тимчасово. 

Серед ГІС-програм з якими працюють студенти слід виокре-
мити продукти фірми ESRI − ArcInfo, ArcMap і ArcGIS різних 
версій. Вже декілька років у лабораторії використовують ліцен-
зійну версію ArcGIS 9.0. Поряд з цим проводиться ознайомлення 
з такими ГІС-продуктами як MapInfo, MicroStation, Surfer й Idrisi. 
Для дешифрування й опрацювання аерокосмічних даних 
застосовується програмний комплекс ERDAS Imagine. 

Значна увага присвячена й навчанню скануванню карт, 
їхньому зшиванню (PanaView), напівавтоматичному оцифро-
вуванню тематичних шарів (EasyTrace), опрацюванню картогра-
фічних творів за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, 
Photoshop), виведенню на друк, оформленню мультімедійних 
презентацій (MO PowerPoint) та ін. Іншим важливим елементом 
підготовки студентів є навчання пошуку необхідної карто-
графічної, географічної і геоекологічної інформації за допомогою 
мережі Інтернет. 

Поряд із щоденною роботою в навчальній лабораторії за 
комп’ютерною технікою, студенти освоюють техніку проведення 
геоекологічних досліджень у польових умовах. Особлива увага 
присвячена освоєнню студентами методики рекогносцировки 
території, її польового знімання, прив’язування досліджуваних 
точок за допомогою GPS-вимірювача, розробки паспортів 
геоекологічних об’єктів, вимірювання різних географічних та 
екологічних параметрів на цих об’єктах. 

Навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і 
картографування бере активну участь у навчально-виховному 
процесі, забезпечує проведення практичних робіт з курсів 
“Інформатика і систематологія”, “Геоінформатика”, “Геоінформа-
ційне моделювання”, “Картографічне моделювання”, “Гідроеко-
логічне моделювання”, “Аерокосмічні методи досліджень”, “Бази 
даних екологічної інформації”, “Теледетекція довкілля”. При 
технічному сприянні працівників лабораторії за оснанні роки 
вийшли з друку чотири монографії, два навчальних посібники й 
ряд методичних вказівок. Співробітники лабораторії беруть 
активну участь у Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 
конференціях і семінарах, співпрацюють з науковцями України, 
Польщі і Німеччини. Лабораторія сприяє написанню курсових, 
дипломних й магістерських робіт. Більшість екологічних карт і 
моделей студентів кафедри виконана у цій лабораторії. 
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Поряд з навчальною діяльністю, лабораторія допомагає 
студентам у процесі підготовки студентських наукових робіт. 
Серед наукових робіт із різнобічним використанням ГІС-техно-
логій слід відзначити роботи магістрів Н. Лобанської, В. Клюйника і 
Ю. Генжала, які захищені у 2007 р. Їхні дослідження присвячені 
вирішенню актуальних геоекологічних проблем гірничопромисло-
вих територій Львівщини. Із цієї “тріїці” перші двоє магістрів 
закінчюють аспірантуру, а останній – викладає у Природничому 
коледжі. Саме вони сьогодні приймають активну участь у процесі 
навчання майбутніх спеціалістів. 

Щороку студенти, що займаються у навчальній лабораторії 
приймають участь Всеукраїнській студентській науковій конфе-
ренції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку в Україні”, яка 
організована деканатом географічного факультету. Серед них 
слід відзначити цікаві доповіді Н. Лобанської, В. Клюйника, Т. Ко-
зака, Р. Лемко і Б. Сулика. Все частіше аспіранти і студенти допо-
відають на наукових з’їздах, конгресах, конференціях й семінарах. 
Результати науково-дослідних робіт висвітлено у багатьох публі-
каціях, в т. ч. у фахових виданнях. 

Рівень наукових робіт визнаний не лише на рівні геогра-
фічного факультету університету, а й за його межами. Так магістр 
В. Клюйник отримав диплом за найкращу наукову доповідь на 
Всеукраїнській студентській науковій конференції (Дніпропетровськ, 
2007), магістр Т. Козак зайняв ІІ-ге місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з географії (Луцьк, 2009), 
студент Б. Сулик і В. Крутень зайняли ІІ-ге командне місце на 
Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни “Екологія 
(“Основи екології”)” (Київ, 2009). 

Поряд із науковою діяльністю, студенти беруть активну 
участь у різних екологічних акціях. Зокрема, у рамках Міжнарод-
ного молодіжного екологічного форуму (Славутич, 2006−2008) 
групи студентів щороку відвідувають Чорнобильську АЕС. 

 

 

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ КОНСТРУКТИВНОЇ 
ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ 

 
Володимир Біланюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

В новому ХХІ ст. на географічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка “відкрита ще 
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одна сторінка історії” – створено кафедру конструктивної географії і 
картографії. Очолив кафедру відомий дослідник, доктор геогра-
фічних наук, професор І. П. Ковальчук. Навколо себе Іван Плато-
нович згуртував невеликий колектив однодумців й разом з ними 
почав творити історію нової кафедри. За кількістю штатних 
одиниць науково-педагогічних працівників, кафедра конструк-
тивної географії і картографії була найменшою на факультеті. 
Проте науковий потенціал колективу кафедри вже у перший рік 
існування дав змогу випередити більшість кафедр за показниками 
наукової роботи. Власне науковому доробку кафедри присвячена 
ця стаття. 

У 2000 р. завідувач кафедри І. П. Ковальчук приймає 
активну участь у виконанні держбюджетної теми “Україна на 
зламі двох тисячоліть: сторичний розвиток, населення, госпо-
дарство, соціально-економічні райони; природничо-екологічні 
проблеми та їх вирішення з використанням інформаційних 
технологій”. В рамках цієї теми розроблено технологію інформа-
ційного аналізу річкових систем; проведено моніторингові дослід-
ження русел і заплав річок Дністра і Західного Бугу; виявлено 
тренд змін гідрологічного режиму на річках різних рангів та 
ступеня антропогенного навантаження. З перших кроків ство-
рення кафедри професор Іван Ковальчук налагоджує активну 
міжнародну наукову співпрацю із кафедрами геоморфології 
Варшавського університету та Інституту географії Ягелонського 
університету. За результатами співпраці професор Ковальчук 
спільно із професором Богуцьким публікують польською мовою 
монографію „Еколого-геоморфологічний аналіз флювіогляціаль-
них систем”. Професор І. Ковальчук, доц. Л. Дубіс, інж. Л. Курга-
невич та асп. А. Михнович приймають активну участь у між-
народному проекті “Природні ресурси долини річки Буг: стан− 
загрози–збереження”. 

Окрім згаданого до наукового доробку кафедри у 2000 р. 
додаються ще дві монографії – проф. І. Ковальчук у співавторстві 
”Гірські автомобільні дороги Українських Карпат”; за редакцією 
проф. І. Ковальчука „Стаціонарні та експериментальні дослід-
ження сучасного рельєфоутворення”. Окрім монографій про-
фесор І. Ковальчук у співавторстві підготовив навчальний по-
сібник ”Прикладна гідроекологія”. 

У 2001 р. якісно зростає рівень науково-педагогічних 
працівників кафедри, захищені дві кандидатські дисертації під 
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керівництвом професора І. Ковальчука: М. А. Петровська ”Еколого-
геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території”, Л. П. Кур-
ганевич “Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного 
Бугу”. 

Кафедра конструктивної географії і картографії тісно спів-
працює із Львівською обласною державною адміністрацією, 
виконуючи проект “Аналіз існуючого стану спостережень за 
екологічною ситуацією на території Львівщини з метою забез-
печення розробки концепції та програми регіонального моніто-
рингу довкілля”. Професор І. Ковальчук стає співавтором двох 
монографій “Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального 
ландшафтного парку “Прип’ять–Стохід” та “Історія Гуцульщини”. 
Інженер М. Кобелька у співавторстві підготовив монографію 
“Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських 
районах Львівської області: стан та прогноз розвитку”. За 
авторством професорів Г. Рудька та І. Ковальчука виходить у світ 
підручник “Екологічна геоморфологія”. 

У рамках виконання держбюджетної тематики „Геогра-
фічні проблеми Західного регіону України” співробітники кафедри 
досліджують масштаби антропогенно-трансформаційних процесів, 
які відбуваються у басейнових системах Дністра, Західного Бугу 
та в регіоні Розточчя з метою попередження природно-техно-
генних аварій і катастроф. 

Впродовж 2001–2003 рр. доц. Л. Дубіс, асист. А. Михно-
вич, асп. О. Пилипович та Ю.Андрійчук під керівництвом проф. І. Ко-
вальчука виконують підроект українсько-німецького проекту 
“Трансформаційні процеси в басейні Верхнього Дністра” під 
егідою ЮНЕСКО. Розширюється міжнародна співпраця кафедри: 
доц. П. Волошин приймає участь у реалізації польсько-україн-
ського проекту “Вивчення складу і властивостей лесів Польщі і 
України”; доц. Л. Дубіс стає учасником кількох міжнародних 
експедицій з проблем дослідження процесів опустинення тери-
торій Північної Африки; проф. І. Ковальчук стає співавтором 
колективної монографії „Природне середовище Розточчя”, 
опублікованої польською мовою за редакцією Я. Бурачинського. 

У 2003 р., вже згадані, наукові дослідження кафедри розши-
рюються: оцінено геоекологічний стан басейну р.Коропець        
(І. Ковальчук, Ю. Андрейчук), створено модель розвитку паводків у 
долині р. Дністер (І. Ковальчук, А. Михнович), проведено 
конструктивно-географічний аналіз урбосистем міста Львова     
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(П. Волошин), сформовано базу даних геоекологічного аналізу 
гірничопромислових районів Львівської області (Є. Іванов). 

Професор І. Ковальчук та доц. П. Волошин спільно із 
науковцями хімічного та фізичного факультетів підготували 
інвестиційний проект “Створення незалежного центру еколо-
гічної експертизи та моніторингу довкілля Львова”. Виходить 
монографія “Геоекологія Розточчя” за авторством І. Ковальчука і 
М. Петровської. Розпочато українсько-польський дослідницький 
проект “Морфодинамічні процеси освоєних територій”, у якому 
взяли участь проф. І. Ковальчук, доц. П. Волошин, Л. Дубіс, М. Си-
моновська, М. Петровська, ас. А. Михнович. 

Одним із найвагоміших наукових доробків кафедри у 2004 р. 
є проведення разом із кафедрою геоморфології і палеогеографії 
міжнародного семінару присвяченого 90-річчю від дня народ-
ження професора Петра Цися; публікації: монографія “Професор 
Петро Цись” (упорядник І. Ковальчук); навчальний посібник Є. 
Іванова “Радіоекологічні дослідження”; захист кандидатської 
дисертації А. Михновича “Еколого-геоморфологічні дослідження 
верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-технологій” 
під керівництвом професора І. П. Ковальчука. 

У 2005 р. колектив кафедри, виконуючи держбюджетну 
тематику, працював у рамках підтеми “Оцінка та аналіз еко-
логічної складової депресивності регіонів України”. Співробіт-
ники кафедри взяли активну участь у написанні навчальних 
посібників: “Основи геоморфології” (співавтор І. Ковальчук); 
„Охорона вод (санітарні норми і правила)” (М. Петровська); 
„Топографо-геодезичний довідник” (В. Лозинський). Завідува-
чеві кафедри, д. г. н, професору І. П. Ковальчуку у 2005 р. при-
своєно звання “Заслужений професор Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка”. 

Кафедра конструктивної географії і картографії в 2006 р. 
була організатором третього українсько-польсько-російського 
міжнародного семінару “Ерозійно-акумулятивні процеси і річ-
кові системи освоєних регіонів”, за результатами якого опублі-
ковано збірник наукових праць за редакцією проф. І. Коваль-
чука. Співробітники кафедри П. Волошин, М. Симоновська, М. 
Петровська, Є. Іванов, А. Михнович, Ю. Андрейчук під керів-
ництвом І. Ковальчука виконували госпдоговірну тематику “Роз-
робка та впровадження заходів, спрямованих на збереження 
природно-історичного середовища комплексної пам’ятки природи 
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місцевого значення “Стільська”, включно з основним її компо-
нентом – городищем IX–XI ст.” У цьому ж році захищена канди-
датська дисертація О. Мкртчяна “Ландшафтно-екологічні основи 
інтеграції даних у земельні інформаційні системи”; опублі-
ковано монографію “Геоекологічний моніторинг урбосистеми 
Хмельницького” (за співавторством та редакцією І. Ковальчука). 

Під керівництвом професора І. П. Ковальчука у 2007 р. 
виконується держбюджетна тема “Формування інформаційного 
середовища сталого розвитку Карпатського регіону України 
(соціально-демографічна, екологічна, рекреаційна, агробізне-
сова сфери), в якій беруть участь співробітники кафедри. У 
рамках цієї теми проаналізовано геоекологічні проблеми гірничо-
промислових територій Карпатського регіону України; зібрано 
фактичний матеріал про екологічний стан компонентів довкілля 
м. Львова та територій, що знаходяться у сфері впливу Львів-
ського полігону твердих побутових відходів; побудовано карто-
графічні моделі природної захищеності ґрунтових вод від забруд-
нення співробітниками кафедри підготовлено і опубліковано 
монографії: Є. Іванова “Ландшафти гірничопромислових тери-
торій”, Г. Антоняк у співавторстві “Хром в організмі людини і 
тварини”; навчальні посібники: М. Петровської “Екологічний ме-
неджмент”, М. Симоновської “Екологія людини”, В. Лозинського 
“Топографічний практикум”, “Топографо-географічний словник”. 
Кафедрою, при активній участі Л. Дубіс у цьому ж році орга-
нізовано та проведено дві українсько-польські наукові експедиції 
присвячені проблемам дослідження еолових форм рельєфу 
Малого та Волинського Полісся. Захищено кандидатські дисер-
тації ас. Д. А. Кричевської “Ландшафтно-екологічні засади тери-
торіально-функціональної організації гірських біосферних резер-
ватів (на прикладі української частини МБР “Східні Карпати”) під 
керівництвом проф. С. Стойка та доц. О. Пилипович “Еколого-
геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього 
Дністра (науковий керівник проф. І. Ковальчук). 

У 2008 р. колектив кафедри очолив д. г. н., професор В. М. 
Петлін, який доповнив науковий напрямок кафедри своїм твор-
чим доробком останніх років: монографіями “Конструктивне 
ландшафтознавство”, “Синергетика ландшафту”, навчальними 
посібниками “Екологічна експертиза”, “Концепції сучасного 
ландшафтознавства” та ін. Співробітники кафедри продовжують 
працювати над виконанням держбюджетної тематики, дослід-
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жуючи теоретико-методичні проблеми ландшафтної екології та 
геоекології, проблеми охорони, екоосвітнього та туристичного 
використання заповідників та національних парків Українських 
Карпат. У цьому році опубліковані результати кількарічних 
досліджень співробітників кафедри в рамках українсько-німець-
кого проекту “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього 
Дністра”, виходить потужна англомовна монографія “Транс-
формаційні процеси в Західній Україні” співавторами якої стали: 
проф. І. Ковальчук, доц. А. Михнович, ас. Ю. Андрейчук. 

Співробітники кафедри активно працювали над підготов-
кою монографій і навчальних посібників. В цьому році опублі-
ковано монографії: В. Петлін “Екологічні механізми організації 
природних територіальних систем”; Г. Антоняк у співавторстві 
“Метан і парниковий ефект (екологічні, біохімічні і мікробіо-
логічні аспекти); навчальний посібник Л. Курганевич “Водний 
кадастр”. 

У 2009 р. співробітники кафедри досліджували стан гео-
систем Карпатського регіону України, шляхи оптимізації природо-
користування у їхніх межах. Створено цифрові бази даних та 
геоінформаційно-картографічні моделі, які характеризують 
сучасний стан геосистем, ступінь та характер антропогенних 
навантажень та зміни в геосистемах під впливом цих наван-
тажень. Обґрунтовано низку заходів з оптимізацією природо-
користування і регулювання небезпечних процесів. Плідним 
виявився цей рік на публікації монографій: В. Петлін “Методо-
логія та методика експериментальних досліджень”; Є. Іванов 
“Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій”, Є. 
Іванов, І. Ковальчук “Геоекологія Нововолинського гірничопро-
мислового району”, П. Войтків у співавторстві “Буроземи пра-
лісів Українських Карпат”. 

На сьогоднішній день кафедра конструктивної географії і 
картографії – це потужний науково-педагогічний колектив: два 
доктори наук, дев’ять кандидатів наук, які впродовж 10 років 
опубліковали 13 підручників і навчальних посібників, 24 моно-
графій і 543 статті. 
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КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 
СТАНУ СКЕЛЬНОГО МАСИВУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ТУСТАНЬ» 
 

Петро Волошин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Важливою складовою історико-культурного заповідника 

“Тустань” є так звані Урицькі скелі. Це унікальне природне 
утворення, яке являє собою мальовничий скельний комплекс, 
утворений ерозійними останцями відкладів ямненської світи 
раннього палеогену, висотою понад 50 м. Він розташований між 
двома рукавами струмка Церківний − лівосторонньої притоки р. 
Уричанки. У геоструктурному відношенні ділянка їхньої локалізації 
розміщена у Скибових Карпатах. У морфоструктурному відношенні 
вона приурочена до Східницько-Ямельницької морфоструктури. 

Урицькі скелі є унікальною геолого-геоморфологічною 
пам’яткою природи та важливим елементом давньоруської 
фортеці Тустань (ХІ−ХІІІ ст.). 

Скельні виходи у межах заповідника простежуються у 
вигляді двох паралельних пасм, що простягаються з північного 
заходу на південний схід. Скелі розділені вузькою ущелиною, у 
найвищій частині якої містився дитинець фортеці. 

Сильна тектонічна порушеність скельного масиву, актив-
ний розвиток процесів фізичного, хімічного та біологічного 
вивітрювання суттєво понижують його стійкість. Окремі брили 
пісковику знаходяться у стані нестійкої рівноваги і створюють 
реальну загрозу життю для численних туристів, що відвідують 
пам’ятку. 

Розробка прогнозних оцінок поведінки породного масиву 
та проектних пропозицій щодо забезпечення стійкості окремих 
елементів скель та консервації каменю потребує проведення ши-
рокого спектру досліджень, зокрема й конструктивно-географічних. 
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Метою досліджень була оцінка будови і стану скельного 
масиву та розробка рекомендацій щодо їх збереження. Для 
досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:  

 вивчити мінералого-петрографічний склад порід та їхню 
структурно-текстурні особливості; 

 оцінити характер і ступінь тріщинуватості скельного масиву 
та її вплив на стійкість; 

 визначити фізико-механічні властивості порід. 
Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань 

виконано польове маршрутне обстеження території, проведено 
вивчення тріщинуватості, відібрано зразки порід та визначено їх 
склад і фізико-механічні властивості. 

Для вивчення літолого-петрогафічного складу гірських порід 
проведено їх польовий візуальний опис, вивчення тріщину-
ватості, відбір проб на різних ділянках скель, виготовлення 
шліфів і їхнє мікроскопічне вивчення. З метою отримання повної 
характеристики порід проби відібрано з різних частин скельного 
масиву, та порід різного ступеню звітрілості. 

По виготовлених шліфах визначено мінеральний склад 
уламкової частини, гранулометричну розмірність, тип цементації 
та склад цементу структуру. Петрографічний опис проведено Ю. 
І. Федоришиним. 

Аналіз отриманих даних показав, що скельний масив скла-
дений неоднорідними за літологією породами, серед яких виді-
ляється три основні літологічні відміни: 

− гравеліти; 
− дрібно-середньозернисті кварцові пісковики з домішкою 

гравійного матеріалу до 10 %; 
− відносно однорідні дрібнозернисті та середньозернисті 

кварцові пісковики практично без домішок. 
При цьому слід зауважити, що у породному масиві часто 

спостерігаються взаємні переходи від гравеліту, де тонкодис-
персна (алевро-псамітова) складова відіграє роль наповнювача 
між гравійними зернами, до дрібно-середньозернистого алевро-
пісковику та пісковику. Частинки породи, як правило, погано 
сортовані, середнього та низького ступеню обкатаності. Структура 
псамітова та алевро-псамітова.  

Підвищена літологічна неоднорідність порід, особливо 
гравелітів та гравіюватих пісковиків сприяє формуванню на їх 
поверхні оригінальної стільникової структури вивітрювання. Вона 
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проявляється у вигляді численних округлих заглиблень, розділе-
них порівняно тонкими кам’яними стінками, які у загальних 
рисах нагадують бджолині стільники. 

Переважання в породі специфічного цементу – типу стис-
нення зумовлює її високу пористість та відносно легку вивітрю-
ваність. Внаслідок цього звітрілі відміни породи характери-
зуються низьким ступенем зцементованості і легко розтираються 
пальцями. 

Вивчення фізико-механічних властивостей порід проводилося 
на пробах непорушеної структури. Проби відбиралися з різних 
літологічних відмін порід та різного ступеню звітрілості. Всього 
відібрано 15 проб. В лабораторних умовах вивчалися щільність 
породи (об’ємна вага), пористість, водопоглинання та опір на 
одновісне стиснення при повному насиченні породи водою. 
Щільність породи визначалася методом гідростатичного зважу-
вання, пористість − розрахунковим шляхом, водопоглинання – 
шляхом насичення водою висушених при температурі 105о до 
постійної ваги зразків порід, опір одновісному стисненню, ме-
тодом руйнування кубиків породи зі стороною 5 см за допо-
могою гідравлічного преса. 

Аналіз даних визначення об’ємної ваги (щільності) порід 
показав, що вона змінюється в досить широкому діапазоні від 
2,06 до 2,30 г/см3. Найменше за абсолютною величиною 
значення характеризує сильно звітрілий гравеліт, відібраний з 
південно-східної частини Великого каменю. Дещо вищі значення 
(2,17, 2,19 г/см3) притаманні менш звітрілим пісковикам з 
домішкою гравію. Найвищою щільністю, яка досягає 2,30 г/см3 
характеризуються найменш звітрілі пісковики Малого і Великого 
Крила. Щільність породи значною мірою пов’язана з її порис-
тістю. В міру зменшення пористості зростає її щільність. Порів-
няння отриманих даних з результатами визначення об’ємної 
маси пісковиків інших регіонів Українських Карпат показало, що 
абсолютні значення цього показника для незвітрілих їх відмін 
становлять 2,55−2,67 г/см 3 . 

Пористість залежить з одного боку від структури породи, 
типу і складу цементу, з іншого − від ступеню її звітрілості. 

Загалом пористість досліджуваних порід є досить високою. 
Згідно класифікації скельних порід за пористістю вони відносяться 
до середньо- та високо пористих. За абсолютними значеннями 
вона змінюється від 13 до 22 %. Висока пористість зумовлена 
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передусім специфічним типом цементу − типу стиснення, а також 
ступенем звітрілості. Як показало мікроскопічне вивчення порід, 
та оцінка водопоглинання породи характеризуються переважно 
закритим типом пор. Пересічне співвідношення відкритих і 
закритих пор 1 : 3. Найвищі та найнижчі значення пористості 
порід тісно корелюють з їх щільністю. 

Водопоглинання є вкрай важливою характеристикою скель-
них порід. Вона дозволяє судити про величину її відкритої 
пористості, ступінь розм’ягчуваності при насиченні водою, опірність 
до вивітрювання загалом й морозного зокрема. Як показали 
дослідження діапазон коливання величини водопоглинання 
невеликий. Вона змінюється від 4 до 9 %. Не дивлячись на 
достатній ступінь звітрілості досліджуваних зразків, породи 
відносяться до маловодопоглинальних. Сказане дає підставу 
стверджувати про досить високу стійкість порід до агентів фізич-
ного вивітрювання. Незначна водопоглинальність породи не 
дозволяє проникати волозі вглиб породного масиву. Внаслідок 
цього розвиток процесів вивітрювання відбувається, головним 
чином, у приповерхневій його частині та по тріщинах. Такого 
типу вивітрювання проявляється у вигляді тонкошаруватого від-
лущування породи. Сказане не виключає більш глибокого 
вивітрювання скельного масиву під впливом інших агентів 
вивітрювання, зокрема температурного. 

Тимчасовий опір на одновісне стиснення порід досліджу-
ваної ділянки змінюється у надзвичайно широкому діапазоні від 
0,3 до 22,3 МПа. Зразок з найнижчим значенням опору відно-
ситься до категорії порід з дуже низькою міцністю, з найвищою − 
до середньоміцних. На цей показник істотно впливають стуктурно-
текстурні особливості, характер цементації, тип цементу, а також 
ступінь звітрілості порід. Провідну роль, при однакових інших 
умовах, відіграє ступінь звітрілості. У дослідженій серії зразків 
найниж-чий опір мають найбільш звітрілі як гравеліти, так і 
пісковики. Загалом, не дивлячись на значний ступінь звітрілості 
породи характеризуються високими значеннями показника 
міцності, який пересічно становить 10,8 МПа. 

Тріщинуватість скельних гірських порід відіграє ключову 
роль у формуванні структури і багатьох властивостей скельних 
масивів. Зокрема, вона впливає на міцність порід, характер та 
величину їх деформованості, водопроникність, водопоглинання, 
швидкість розвитку процесів вивітрювання, сейсмічну стійкість. 
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Як показали польові спостереження досліджуваний скельний 
масив характеризується складною системою тріщин. За комплексом 
ознак тут виділено такі їх генетичні типи: 
 тектонічні тріщини; 
 тріщини нашарування; 
 тріщини бортового відпору; 
 тріщини вивітрювання. 

Тектонічні тріщини розвиваються у скельних масивах під 
впливом стискаючих і розтягуючих зусиль, що перевищують 
межу міцності порід. Характерною особливістю тріщин цього 
типу є їхня висока витриманість за простяганням і глибиною, 
формування певних систем тріщин. 

На досліджуваній ділянці до цього типу відноситься система 
субпаралельних тріщин, що розтинають породний масив на 
окремі блоки і простягаються з південного сходу на північний 
захід з азимутом 300−320о і кутом падіння 65−85о. Тріщини 
мають, як правило, рівну рідше хвилясту поверхню, часто вкриту 
гідрооксидами заліза, зі слідами обробки текучою водою. Тріщини 
переважно відкриті. Ширина їх розкриття змінюється від декількох 
сантиметрів до декількох десятків сантиметрів. У південно-східній − 
торцьовій частині Великого Каменю і північно-західній частині 
Окремого Каменю ці тріщини сильно розширені циркулюючою 
по них водою (можливо частково людиною?) з утворенням гротів 
шириною 0,6−0,8 м і висотою 1,5−2,0 м. Тектонічні тріщини 
сприятливі для накопичення снігу і є основними шляхами цирку-
ляції атмосферних вод починаючи від вершини скель до їхнього 
підніжжя. У багатьох місцях у цих тріщинах накопичується дрібно-
зем, росте трава і чагарники, які сприяють утриманню вологи та 
активному біологічному вивітрюванню порід. У південно-західній 
частині Великого і Малого Каменів відчленовані цими тріщинами 
блоки породи знаходяться у стані нестійкої рівноваги і потребують 
розробки та реалізації заходів з їх стабілізації. 

Тріщини нашарування та первинної окремості пов’язані 
з розвитком процесів седиментації та діагенезу осадків. Вони 
розбивають досліджуваний породний масив на субгоризонтальні 
та субвертикальні блоки різної товщини від 0,5−1,0 до 2,0 м і 
більше. В результаті цього формується своєрідна товстопризма-
тична (матрацеподібна) окремість. Особливо чітко тріщини на-
шарування проявляються на ділянках активного вивітрювання 
порід. Ці тріщини у більшості випадків закриті, часто виповнені 
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матеріалом, який має значно меншу опірність впливу агентів 
вивітрювання. Завдяки цьому по їх простяганню утворюються 
добре виражені, різного розміру, лінійно витягнуті заглиблення, 
які з часом суттєво зменшують площу опирання блоків та істотно 
впливають на їхню стійкість. 

На тектонічно непорушених ділянках ці тріщини залягають 
майже горизонтально. У місцях суттєвого порушення первин-
ного залягання шарів вони нахилені під різними кутами. При 
горизонтальному положенні тріщин їх роль у формуванні стій-
кості незначна. В міру його збільшення вона суттєво зростає. 

Найбільш яскраво тріщини цього генетичного типу вира-
жені у породах Великого Крила. Тут вони нахилені у бік схилу під 
кутом 5−10о. Натомість тріщина цього ж генетичного типу, що 
обмежує вершинний блок порід Окремого Каменя має нахил у 
бік дитинця більше 20о несе потенційну небезпеку його змі-
щення. Аналогічна ситуація має місце і на привершинній поверхні 
Великого Каменя. 

Тріщини бортового відпору (розвантаження) утворюються 
внаслідок зміни напруженого cтану породного масиву при 
формуванні ерозійних врізів, чи ерозійних останців. Вони часто 
утворюються по тріщинах іншої генези. Найважливішою їх 
діагностичною ознакою є відкритість, яка зменшується вглиб 
масиву. 

Тріщини цього типу розтинають досліджуваний породний 
масив під невеликим кутом до основного напрямку його простя-
гання. Завдяки Утворенню тріщин розвантаження відколовся від 
основного масиву Окремий Камінь, утворилось Мале Крило, 
Малий Камінь та низка блоків порід меншого розміру у південно-
східній частині Великого Крила та у межах Малого Крила. 

Завдяки активному розвитку процесів вивітрювання у місцях 
локалізації цих тріщин всі вони суттєво розширені агентами 
вивітрювання і сприяють подальшому активному руйнуванню 
породи. 

Тріщини вивітрювання виникають внаслідок руйнування 
породи під впливом коливання температури, води, водних роз-
чинів, коренів рослин і організмів. Особливо активно розтріску-
вання порід відбувається при їх замерзанні і розмерзанні. Ці 
тріщини утворюються у самій при поверхневій частині пород-
ного масиву. Біля поверхні вони майже завжди відкриті. В міру 
віддалення від поверхні тріщини переходять у закриті і повністю 
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зникають. Тріщинами вивітрювання, більшою або меншою 
мірою, вражені практично усі ділянки скель. В одних випадках 
вони простежуються паралельно поверхні брил і забезпечують 
відшарування та вилущування породи. Утворення таких тріщин 
відбувається за рахунок просочування атмосферних вод у при-
поверхневі шари породи і її замерзання. В інших місцях вони 
розтинають близькі від поверхні шари породи під різними кутами і 
сприяють, таким чином, відколюванню і падінню уламків. Їх 
утворення зумовлене перш за все наявністю літологічних неодно-
рідностей у масиві порід.  

Найбільш враженими тріщинами вивітрювання є вершинні 
поверхні скель та їх виступи, які є найсприятливішими для 
потрапляння у них вологи і найбільш активного розвитку процесів 
вивітрювання. 

Підводячи підсумок слід зауважити, що на більшості діля-
нок спостерігається не одна, а декілька парагенетично пов’яза-
них між собою систем тріщин. 

Висновки 

1. Район досліджень знаходяться у Скибових Карпатах у 
межах Орівської скиби, у геологічній будові якої беруть участь 
відклади стрийської (верхня крейда), менілітової (олігоцен) і 
ямненської світ (палеоцен). 

2. Урицькі скелі являють собою ерозійний останець відкла-
дів ямненської світи раннього палеогену, віком близько 50 млн 
років. 

3. Літологічно вони представлені строкатим комплексом 
порід, який включає гравеліти, дрібно-середньозернисті пісковики 
з домішкою гравійного матеріалу та дрібно-середньозернисті 
масивні кварцові пісковики практично без домішок. 

4. Характерною особливістю будови порід є переважання 
цементу типу стиснення, завдяки якому породи відносно легко 
піддаються вивітрюванню. 

5. Породи скельного масиву характеризуються досить висо-
кою пористістю (13−22%) і за цією ознакою відносяться до середньо- 
та високопористих. Дві третини їх об’єму займають закриті пори. 
Відкрита пористість пересічно становить 5 %. 

6. Незначний об’єм відкритих пор зумовлює низьку водо-
поглинаючу здатність порід, у зв’язку з чим поверхневе закріп-
лення каменю спеціальними розчинами буде малоефективним. 
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7. Міцність порід, не дивлячись на значний ступінь звітрі-
лості є досить високою. Середнє значення опору на одновісне 
стиснення перевищує 10 МПа. 

8. Породний масив розбитий складною полігенетичною 
системою тріщин: тектонічних, нашарування та первинної окре-
мості, бортового відпору, вивітрювання. 

9. Тектонічні тріщини є сприятливими місцями для нако-
пичення снігу і циркуляції атмосферних вод починаючи від 
вершини скель до їх підніжжя. У багатьох місцях у цих тріщинах 
накопичується дрібнозем, росте трава і чагарники, які сприяють 
утримуванню вологи та активному вивітрюванню порід. У південно-
західній частині Великого і Малого каменів відчленовані цими 
тріщинами блоки породи знаходяться у стані нестійкої рівноваги 
і потребують розробки та реалізації заходів з їх стабілізації. 

10. Тріщини нашарування та бортового відпору розби-
вають породний масив на субгоризонтальні та субвертикальні 
блоки товщиною від 0,5−1,0 до 2,0 м і більше. Ділянки, де під 
вершинними блоками знаходяться тріщини нашарування, нахи-
лені під кутом понад 20о, несуть потенційну загрозу їхній стійкості 
і потребують заходів із стабілізації процесів вивітрювання (Окре-
мий Камінь, блок породи з правого боку від воріт, вершинний 
блок порід на південно-західному боці Великого Каменю). 

11. Найбільш враженими тріщинами вивітрювання є вершинні 
поверхні скель та їх виступи, які є найсприятливішими для по-
трапляння у них вологи і найбільш активного розвитку процесів 
вивітрювання. 

12. Високий ступінь враженості скельного масиву полігене-
тичною системою тріщин суттєво понижує його сейсмічну стійкість і 
потребує реалізації заходів з підвищення його стійкості, коре-
гування маршрутів руху туристів, прокладених поблизу нависаю-
чих скель. 

13. З метою стабілізації темпів розвитку процесів вивітрю-
вання доцільно очистити тріщини та розщелини у породах від 
дрібнозему та рослин, а нестійкі, невеликі за об’ємом куски 
породи підлягають вилученню. 

14. Тріщини у вершинних та виступаючих блоках порід, які 
є місцями накопичення і проникнення атмосферних вод вглиб 
породного масиву підлягають пломбуванню. Найбільш небезпечні 
ділянки потребують детального спеціального вивчення, оцінки 
їхньої стійкості і розробки проекту підсилення. 
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15. З метою попередження нещасних випадків слід організу-
вати службу постійного спостереження за стійкістю блоків порід. 
Заборонити проведення екскурсій під час сильних вітрів, буре-
віїв та зливових дощів. Не допускати виконання будь-яких вибу-
хових робіт та концертів з сильним звуковим навантаженням 
поблизу скельного масиву. У найбільш небезпечних місцях 
встановити застережні вказівники. 
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В останні 20−30 років, зокрема в кінці 80-х − на початку 90-х 

років ХХ ст. у природничих науках, як і в інших, відбуваються 
суттєві зміни: увага приділяється міждисциплінарним екологіч-
ним проблемам, удосконаленню теоретико-методологічних засад 
їх дослідження, розробленню і запровадженню нових методів та 
методик оцінювання стану навколишнього середовища, актив-
ному практичному використанню набутого досвіду при вирі-
шенні ресурсно-екологічних, ландшафтно-екологічних, агроеко-
логічних, соціально-економічних, гідроекологічних, геоекологічних 
та природоохоронних проблем. 

Не оминули ці процеси і таку фундаментальну природничу 
науку як геоморфологія. В її структурі в цей час формується 
новий науково-практичний напрям – екологічна геоморфологія (ЕГ), 
розробляється методологія, концепція, принципи, методи еколого-
геоморфологічного аналізу і синтезування знань, виконуються 
регіональні еколого-геоморфологічні дослідження, здійснюються 
теоретичні узагальнення набутого дослідницького досвіду та 
отриманих результатів, публікуються монографії, посібники та 
словники еколого-геоморфологічного змісту. 

Поволі еколого-геоморфологічні ідеї оволодівають і гео-
морфологами–новаторами, і класичними геоморфологами. У 
структуру навчальних планів кафедр геоморфології вводяться 
спецкурси “Прикладна та інженерна геоморфологія”, “Антропо-
генна геоморфологія”, “Динамічна геоморфологія”, які готують 
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свідомість майбутніх геоморфологів до сприйняття навколиш-
нього світу з екологічних позицій. Зрештою, поява таких спец-
курсів, як “Екологічна геоморфологія” та “Екологічна геоморфо-
логія України” роблять процес екологізації геоморфології усві-
домленим, цілеспрямованим. У зв’язку з цим очевиднішою стає 
необхідність підвищення статусу екологічної геоморфології, 
визначення її ролі і місця в системі природничих наук та в самій 
геоморфології, окреслення перспектив і шляхів розвитку цієї галузі. 

“Широкий загал геоморфологів намагається частковими 
результатами різнопланових прикладних геоморфологічних дослід-
жень впроваджувати екологічні погляди в науку про рельєф”. 
Однак, цей шлях є лише одним з можливих. Та перед тим, як 
обґрунтувати інші, поглянемо ретроспективно на головні етапи 
на шляху формування ЕГ, її досягнення і невирішені проблеми та 
актуальні завдання. Особливий акцент зробимо на аналізі розвитку 
ЕГ в Україні, визначенні ролі Львівської школи екологічної гео-
морфології. 

Суть екологічної геоморфології. Існує чимало визначень 
суті екологічної геоморфології – Д. А. Тимофеєва, Е. О. Лихачової, 
І. Г. Черваньова, Ю. Г. Симонова, І. П. Ковальчука, О. М. Адаменка, 
В. В. Стецюка, Г. І. Рудька, В. П. Палієнко, В. І. Кружаліна та інших 
вчених. Не зупиняючись на їх аналізі, спробуємо інтегрувати 
привабливі ідеї в цих поглядах і пропонуємо наступне розуміння 
суті та завдань ЕГ. 

Екогеоморфологія − нова галузь геоморфології, яка вивчає 
рельєф Землі та інших планет і процеси рельєфоутворення з 
екологічних позицій (під кутом оцінки їхнього впливу на людину, 
біоту, природно-господарські і технічні об'єкти та системи), а 
також досліджує тиск людини на рельєф і морфодинамічні процеси, 
оцінює екологічний стан природно-господарських геоморфосистем, 
визначає еколого-геоморфологічну напругу та еколого-геоморфо-
логічний ризик прояву природних і техногенних екстремумів та 
катастроф, забезпечує експертизу, моніторинг та оптимізацію 
екостанів різнорангових форм і типів рельєфу, пропонує методи 
регулювання розвитку морфодинамічних процесів, покращання 
геоморфологічних умов проживання біоти і людей та функціо-
нування господарських об’єктів, збереження геоморфологічного 
і пов’язаного з ним біотичного різноманіття. 

Штрихи до історії формування екологічної геоморфо-
логії. Означимо головні віхи на шляху формування екологічної 
геоморфології: 
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 1970 рік. А. Coates опублікував статтю “Perspektives of 
environmental geomorphology”, у якій сформулював завдання 
геоморфології у вирішенні природоохоронних проблем, вжив 
термін “екологічна геоморфологія”; 

 майже через 20 років, у 1989 р. у Франкфурті-на-Майні 
відбулася ІІІ Міжнародна геоморфологічна конференція, одна з 
Секцій якої мала назву “Екологічні проблеми геоморфології”; 

 у 1989 р. в журналі “Известия АН СССР. Серия геогра-
фическая” (Москва) Ю. Г. Симонов і Д. А. Тимофєєв публікують 
статтю “Геоморфология и проблемы изучения окружающей среды”, 
в якій відмічають величезне значення геоморфологічних дос-
ліджень у вирішенні екологічних проблем, які набувають загроз-
ливого для людства характеру; 

 у 1991 р. в журналі “Геоморфологія” (Москва) Д. А. Тимо-
феєв опублікував статтю “Экологическая геоморфология: объект, 
цели и задачи”, в якій обґрунтував необхідність формування в 
геоморфології екологічного напряму досліджень рельєфу і процесів 
рельєфоутворення, окреслив об’єкт і предмет, сформулював першо-
чергові завдання екологічної геоморфології; 

 у 1991 р. в тодішньому Ленінграді (тепер Санкт-Петер-
бург) відбувається геоморфологічна конференція “Новые методы 
и технологии в геоморфологии для решения геоэкологических 
задач”, у програмі якої є ряд доповідей (Д. А. Тимофеєва, І. Г. Чер-
ваньова, Ю. П. Селиверстова та інших вчених), присвячених 
окресленню об’єкта і предмета ЕГ, формулюванню її суті і завдань, 
обґрунтуванню напрямів еколого-геоморфологічних досліджень; 

 у 1992 р. у “Вестнике Московского университета. Серия 
география” опублікована стаття І. П. Ковальчука “Региональный 
эколого-геоморфологический анализ”, в якій сформульоване 
авторське бачення як завдань екологічної геоморфології взагалі, 
так і її центральної ланки – еколого-геоморфологічного аналізу 
регіону; 

 у 1993 р. І. П. Ковальчуком опубліковано серію еколого-
геоморфологічних статей: Екологiчна геоморфологiя та регiо-
нальний еколого-геоморфологiчний аналiз − новi науковi напрямки 
та навчальнi дисципліни; Эколого-геоморфологические исследо-
вания хозяйственного влияния на флювиальные системы и их 
бассейны; Эколого-геоморфологический анализ динамики и 
трансформации флювиальных систем за историческое время; 
Эколого-геоморфологический анализ флювиальных систем гор; 
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 у 1993 р. – в Московському університеті І. П. Ковальчу-
ком захищається перша у Центральній і Східній Європі докторська 
дисертаційна робота “Еколого-геоморфологічний аналіз флю-
віальних систем реґіону”, в якій сформульовано теоретичні 
засади як екологічної геоморфології взагалі, так і регіонального 
еколого-геоморфологічного аналізу, викладено результати багато-
річних еколого-геоморфологічних досліджень річкових і басейно-
вих систем Українських Карпат, Поділля, Полісся, розвитку в них 
широкого спектру екзогенних процесів, оцінки їхнього впливу на 
екологічний стан навколишнього середовища Західної України; 

 у 1994 р. у Києві і Львові відбуваються Всеукраїнські 
конференції, у програмі яких є доповіді, присвячені проблемам 
екологічної геоморфології (І. Ковальчук. Екологічна геоморфо-
логія: проблеми і перспективи; І. Ковальчук. Концепція еколого-
геоморфологічного аналізу регіонів України); 

 у 1995 р. в Москві відбувається міжнародна конференція 
“Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфо-
логии” (ІІІ Щукинские чтения), у матеріалах якої чільне місце 
відводиться як теоретичним, так і прикладним аспектам форму-
вання екологічної геоморфології та її галузей, висвітлюються 
результати еколого-геоморфологічних досліджень, які проводяться 
у різних регіонах і країнах; 

 у 1995 р. у Санкт-Петербурзі і Пермі відбуваються конфе-
ренції “Инженерно-географические проблемы современности” 
и “Регион и география”, у програмі яких є доповіді, присвячені 
проблемам ЕГ (наприклад, И. П. Ковальчук. Региональный эколого-
геоморфологический анализ: сущность, содержание, актуальные 
проблемы и задачи; И. П. Ковальчук. Региональный экогео-
морфологический анализ агроландшафтов: сущность, объект, 
задачи, проблемы); 

 у 1996 р. виходить збірник праць екологічного спряму-
вання “Геоекологічні дослідження екосистем України”, в якому 
крім праць геоекологічного спрямування є публікації еколого-
геоморфологічного змісту: І. П. Ковальчук, О. Є. Мадай. Еколого-
геоморфологічні аспекти аналізу стану та динаміки річкових 
систем Розточчя для природно-заповідних і рекреаційних потреб; ін.; 

 у 1997 р. у Львові відбулася Міжнародна конференція 
“Українська геоморфологія: стан і перспективи”, у програмі якої 
частка доповідей еколого-геоморфологічної тематики була достат-
ньо високою. Звернемо увагу на появу нових галузей ЕГ – еколого-
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геоморфологічного аналізу урбосистем (наприклад, доповідь     
І. Ковальчука “Еколого-геоморфологічний аналіз урбосистем”);  

 у 1997 р. у Львові опублікована монографія І. Ковальчука 
“Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз”, яка підсумовує 
результати багаторічних еколого-геоморфологічних досліджень 
Українських Карпат, Поділля і Полісся.; 

 у 1997 р. В. Стецюк опублікував книгу “Теоретико-мето-
дологічні засади екологічної геоморфології”, в яку надалі були 
внесені суттєві корективи і яка у 1998 р. була опублікована під 
назвою “Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у 
різних морфокліматичних зонах”. Вона покладена в основу 
докторської дисертації – другої серед еколого-геоморфологічних 
робіт такого рангу у Центральній і Східній Європі; 

 у 1998 р. в Італії відбувається міжнародна геоморфо-
логічна конференція, на якій чимало доповідей присвячено 
проблемам екологічної геоморфології; 

 у 1999 р. у Москві захищає докторську дисертацію “Еко-
логічна геоморфологія Росії” В. І. Кружалін. Це третя дисерта-
ційна робота в країнах Центральної і Східної Європи, безпо-
середньо присвячена проблемам екологічної геоморфології; 

 у 2000 р. виходять у світ навчальний посібник В. Стецюка, 
Ю. Сілецького “Основи екологічної геоморфології” та підручник 
О. Адаменка, Г. Рудька, І. Ковальчука “Екологічна геоморфологія”; 

 у 2000 р. у Львові відбувається міжнародна конференція, 
присвячена 50-річчю кафедри геоморфології, де також є ряд 
доповідей еколого-геоморфологічної тематики; 

 у 2000 р. у Бєлгороді (Росія) проводиться міжнародна 
конференція “Проблемы экологической геоморфологии”. На цій 
конференції розглядалися як питання теорії (наприклад, Ю. П. Се-
ливерстов. Основы экологической геоморфологи; Э. А. Лихачева, 
Д. А. Тимофеев. Цели и задачи экологической геоморфологии), 
так і методики та підсумків регіональних ЕГ досліджень; 

 у цьому ж році у Москві відбувається конференція − ІV 
Щукинськие чтения “Геоморфология на рубеже XXІ века”, у 
програмі якої є чимало доповідей, присвячених проблемам 
екологічної геоморфології; 

 у 2001 р. публікується монографія В. І. Кружаліна “Эко-
логическая геоморфология суши”, яка відображає погляди автора 
на суть і завдання ЕГ та містить оцінку еколого-геоморфо-
логічного стану території Росії; 
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 у 2002 р. побачила світ монографія за редакцією Е. О. Ли-
хачової та Д. А. Тимофеєва “Рельеф среды жизни человека (эко-
логическая геоморфология)”, в якій викладені як наукові засади 
ЕГ, так і наведені результати еколого-геоморфологічних дослід-
жень різноманітних об’єктів; 

 у 2003 р. виходить у світ монографія І. Ковальчука та     
М. Петровської “Геоекологія Розточчя”, в якій відображено 
результати великомасштабного (на рівні території сільських рад) 
еколого-геоморфологічного дослідження Українського Розточчя 
і прилеглих територій; 

 у 2004 р. опубліковано праці В. Стецюка та Г. Рудька 
“Екологічна геоморфологія та охорона надр” і В. Стецюка, Т. 
Ткаченко “Екологічна геоморфологія України (теорія і практика 
регіональної екологічної геоморфології)”, а також словник-довідник 
Е. О. Лихачової і Д. А. Тимофеєва “Экологическая геоморфология”; 

 у 2005 р. у Москві відбувається конференція − V Щукин-
ские чтения “Новые и традиционные идеи в геоморфологии”, у 
програмі якої є доповіді еколого-геоморфологічної тематики; 

 2007−2008 рр. опублікування в Україні фундаменталь-
ного довідкового видання “Екологічна енциклопедія”. У 3-х 
томах. / Редколегія: А. В. Толстоухов (гол. редактор) та ін. − Київ: 
ВЕЛ, ТОВ ”Центр екологічної освіти та інформації”. Екологічна 
енциклопедія містить серію еколого-геоморфологічних статей; 

 2009 р. вихід навчального посібника В. В. Стецюка, Г. І. Ру-
дька, Т. І. Ткаченко “Екологічна геоморфологія України”; 

 2009 р. опублікування монографії Є. Іванова, І. Коваль-
чука, О. Терещук “Геоекологія Нововолинського гірничопромисло-
вого району”; 

 у 1992−2010 рр. в Іркутську з ініціативи Г. Ф. Уфімцева 
проходить серія геоморфологічних семінарів, на яких в тій чи 
іншій мірі розглядаються і проблеми еколого-геоморфологіч-
ного характеру; 

 захист лише в Україні у 1994–2009 рр. більше 10-ти 
кандидатських і трьох докторських дисертацій еколого-геоморфо-
логічної тематики (І. Ковальчук, 1994; Г. Рудько, 1996; В. Стецюк, 
1998), формування Львівської, Київської, Івано-Франківської науко-
вих шкіл екологічної геоморфології. 

Внесок львівських вчених у формування та розвиток ЕГ. 
Передумови виникнення у Львові еколого-геоморфологічного 
напряму досліджень. Ними виступали як об’єктивні, так і суб’єктив-
ні чинники. 



 

37 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

До об’єктивних відносимо: 
• зростання напруженості геоекологічного стану навколиш-

нього середовища в Західному регіоні України, зумовлене впливом 
довготривалої господарської діяльності на рельєф, геологічне 
середовище, ґрунтовий і рослинний покрив, поверхневі і підземні 
води та приземний шар атмосфери; 

• значним впливом властивостей рельєфу і геологічного 
середовища Західної України на поширення та розвиток сучасних 
морфодинамічних процесів, стійкість геоморфосистем і ланд-
шафтів до зовнішніх впливів; 

• суттєвою роллю кліматичного чинника у виникненні 
екстремальних ерозійно-акумулятивних, зсувних, сельових, ла-
винних та інших процесів і напружених еколого-геоморфо-
логічних ситуацій; 

• масштабними еколого-геоморфологічними та геоекологіч-
ними наслідками впливу природних і техногенних процесів на 
стан і формування природно-господарських систем, життєдіяль-
ність і безпеку людини. 

Суб’єктивними передмовами розвитку досліджень цього 
спрямування виступали: 

• визріванням в надрах класичних природничо-геогра-
фічних наук екологічних складових у зв’язку з екологізацією усіх 
сфер життєдіяльності суспільства та усвідомленням людством 
загроз, які несуть з собою процеси техногенної трансформації 
природного середовища; 

• наявністю у Львові спеціалізованої кафедри, яка впродовж 
майже 60-ти років готувала фахівців геоморфологічної спеціа-
лізації; 

• наявністю тут фахівців, які були фундаторами української 
екологічної геоморфології та розвивали її. 

Історичні аспекти постановки еколого-геоморфологічної 
та геоекологічної дослідницької проблематики на кафедрі 
конструктивної географії і картографії. Корені ЕГ і ГЕД закла-
далися на кафедрі геоморфології у 70−80х роках ХХ ст., коли 
поряд з геоморфологічним картографуванням розпочинались 
стаціонарні й експериментальні дослідження ерозійно-акуму-
лятивних процесів, здійснювався ретроспективний аналіз стану 
річкових систем, визначалися масштаби трансформації їхньої 
структури, а також зміни стану басейнових ландшафтів та їхніх 
компонентів. Тому можна вважати, що формування Львівської 
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школи екологічної геоморфології бере початок з польових та 
експериментальних досліджень ерозійно-акумулятивних процесів, 
ініційованих О. І. Болюхом під керівництвом і за участі Я. С. Крав-
чука та М. Г. Кіта на початку 80-х років ХХ ст. у Передкарпатті, 
продовжених І. П. Ковальчуком у 80−90-х роках на Подільській 
височині та Я. Б. Хоминим у Вулканічних Карпатах в кінці 80-х – 
на початку 90-х років цього ж століття, а також досліджень еко-
логічного стану річок Закарпаття, Передкарпаття та Карпат (І. П. Ко-
вальчук, Л. Ф. Дубіс, В. М. Шушняк), розвитку трансформаційних 
процесів у структурі річкових систем та у басейнових геосис-
темах (вони велися І. П. Ковальчуком, П. І. Штойком, Л. Ф. Дубіс, 
Л. П. Курганевич, А. В. Михновичем, М. А. Петровською, Ю. М. 
Андрейчуком, О. Є. Мадаєм, О. В. Пилипович, Г. І. Панахид, Н. В. 
Єдинак та іншими дослідниками). Дещо пізніше відбулося розши-
рення спектру еколого-геоморфологічних досліджень за рахунок 
вивчення гірничопромислових, агрогосподарських, водогоспо-
дарських, природо-заповідних та історико-культурних об’єктів 
(Є. Іванов, І. Ковальчук, Р. Волчанський, Ю. Андрейчук, О. 
Мкртчян, Н. Лобанська, В. Клюйник, М. Кобелька та ін.). 

Офіційне визнання Львівської наукової школи екологічної 
геоморфології відбулося після захисту у 1993 р. І. П. Ковальчуком 
докторської дисертації “Еколого-геоморфологічний аналіз флю-
віальних систем регіону” та підготовки в аспірантурі низки 
кандидатів географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – гео-
морфологія і палеогеографія в ракурсі еколого-геоморфологічної 
проблематики. Серед учнів І. П. Ковальчука чимало відомих в 
геоморфології вчених, кандидатів географічних наук – Л. Ф. Дубіс, 
М. А. Петровська, Л. П. Курганевич, А. В. Михнович, М. Я. Симо-
новська, О. В. Пилипович, Т. С. Павловська, Н. Ф. Габчак, Р. В. Вол-
чанський та ін. Появилися послідовники і в інших наукових 
центрах (М. Чемерис, М. Федонюк, О. Терещук у Луцьку, Ю. Ки-
сельов у Луганську та ін.). Більшість з них здобули геоморфо-
логічну освіту на кафедрі геоморфології, а становлення як 
екогеоморфологів відбулося на кафедрі конструктивної географії 
і картографії Львівського національного університету ім. І. Франка, 
створеній професором І. П. Ковальчуком на початку 2000 р. 

Суттєвий внесок в розвиток інженерно-геологічних та еколого-
геоморфологічних досліджень Західного регіону України вніс 
професор Львівського національного університету ім. І. Франка, нині 
голова Державної комісії України по запасах корисних копалин 
Г. І. Рудько. 
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Головними напрямами еколого-геоморфологічних дослід-
жень Львівської школи виступають: 

• визначення ступеня ураження басейнових систем природ-
ними і техногенними процесами та їхнього негативного впливу 
на екологічний стан території; 

• оцінювання впливу спектру екзогенних процесів на стан  
угідь різних типів у різнорангових басейнових системах; 

• визначення інтенсивності розвитку схилових екзогенних 
процесів та оцінювання їхнього впливу на екологічний стан і 
масштаби деградації річкових систем; 

• моделювання розвитку паводків та їхнього впливу на 
заплавно-руслові комплекси, угіддя, поселення і комунікації, 
розташовані на заплавах і низьких терасах; 

• аналіз ураження басейнових систем формами яркової 
ерозії та визначення інтенсивності її розвитку, впливу на еко-
логічний стан заплав і річищ малих річок; 

• аналіз масштабів та наслідків трансформування рельєфу 
гірничовидобувною промисловістю; 

• оцінювання впливу осушувальної меліорації на стан 
заплавно-руслових комплексів і річкових та басейнових систем; 

• дослідження еколого-геоморфологічних проблем міських 
поселень; 

• аналіз впливу зсувних і селевих процесів на життєве 
середовище гірських і височинних районів України; 

• дослідження наслідків розвитку техногенно активізова-
них карстових процесів; 

• геоінформаційне моделювання стану історико-культур-
них пам’яток і впливу на них екзогенних процесів та госпо-
дарської діяльності. 

Результати досліджень Львівської школи екологічної гео-
морфології опубліковані в серії монографій, посібників, підручнику, 
багаточисельних статтях в українських і зарубіжних виданнях. 

Зауважимо, що останніми роками потенціал Львівської 
школи екологічної геоморфології дещо знизився (від’їзд зі Львова 
проф. І. Ковальчука, доцентів Л. Дубіс, М. Симоновської), але 
наявність молодих талановитих вчених вказує на добрі перспек-
тиви. 

Досягнення екологічної геоморфології. До них відносимо: 
1) проведення серії геоморфологічних конференцій, на 

яких обговорювалися проблеми ЕГ. Серед них виділяються: 
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Новые методы и технологии в геоморфологии для решения 
геоэкологических задач. Санкт-Петербург, 1991; Экологические 
аспекты теоретической и прикладной геоморфологии” (ІІІ Щу-
кинские чтения). М., 1995; Геоморфология на рубеже XXI века 
(IV Щукинские чтения). М., 2000; Проблемы экологической 
геоморфологии (Белгород, 2000); Геоморфологічні дослідження 
в Україні: минуле, сучасне, майбутнє (Львів, 2000); Историческая 
география, геоэкология и природопользование: новые методы и 
направления (Санкт-Петербург, 2002); Україна та глобальні процеси: 
географічний вимір (VIII з’їзд Українського географічного това-
риства. Луцьк, 2000); Україна: географічні проблеми сталого 
розвитку (IX з’їзд Українського географічного товариства. 
Чернівці, 2004); Новые и традиционные идеи в геоморфологии 
(V Щукинские чтения). М., 2005); Географія в інформаційному 
суспільстві (Х з’їзд Українського географічного товариства. Київ, 
2008); Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, буду-
щее (ХХХ Пленум Геоморфологической комиссии РАН, СПб., 
2008); Географія в інформаційному суспільстві (Х з’їзд Україн-
ського географічного товариства. Київ, 2008) та інші; 

2) публікацію серії узагальнюючих монографій і підруч-
ників: І. Ковальчук. Регіональний еколого-геоморфологічний 
аналіз. − Львів: Вид-во Ін-ту Українознавства, 1997. − 440 с.; О. М. 
Адаменко, Г. І. Рудько, І. П. Ковальчук. Екологічна геоморфологія. 
Підручник. − Івано-Франківськ: Факел, 2000. − 412 с.; В. Стецюк, 
Ю. Сілецький. Основи екологічної геоморфології. − Київ: “Четверта 
хвиля”, 2000. − 368 с.; В. И. Кружалин. Экологическая геоморфо-
логия суши. − М.: Научный мир, 2001. − 176 с; К. М. Беркович, Р. 
С. Чалов, А. В. Чернов. Экологическое русловедение. − М.: ГЕОС, 
2000. − 332 с.; Рельєф среды жизни человека (экологическая 
геоморфология) / Отв. ред. Э. А. Лихачова, Д. А. Тимофеев. – М.: 
МедиаПРЕСС, 2002. − 640 с.; О. Г. Ободовський. Гідролого-еко-
логічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). – 
Київ: Ніка-Центр, 2001. − 274 с.; Сучасна динаміка рельєфу 
України / За ред. В. П. Палієнко. – К: Наукова думка, 2005. – 268 с.; 
В. В. Стецюк, Г. І. Рудько, Т. І. Ткаченко. Екологічна геоморфологія 
України: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2009. – 367 с.; 

3) обґрунтування змісту і побудова серії еколого-геоморфо-
логічних карт різних масштабів. В цьому аспекті багато зроблено 
В. Кружаліним (2002), І. Ковальчуком та М. Петровською (2003), 
В. Палієнко, Е. Лихачовою та Д. Тимофеєвим (Рельеф среды 
жизни…, 2002), А. Черновым (2000), В. Стурманом (1995, 2005), 
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В. Барановським (1995−2006), співробітниками Інституту географії 
НАН України (1986−2009); 

4) розробка наукових засад нових напрямів екологічної 
геоморфології: еколого-геоморфологічного ризику та моніторингу; 
еколого-геоморфологічної експертизи; моделювання та прогнозу-
вання сучасних еколого-геоморфологічних ситуацій; оцінювання 
масштабів поширення і розвитку небезпечних екогеоморфо-
логічних процесів з використанням технологій ГІС; екогеоморфо-
логічної естетики природокористування; етноекогеоморфології; 
конструктивної екогеоморфології; урбоекогеоморфології тощо. 
Цікаві здобутки в цих напрямах отримали автори колективної 
монографії “Рельєф среды жизни человека (экологическая гео-
морфология) / Под ред. д.г.н. Э. А. Лихачевой и д.г.н., проф. Д. А. 
Тимофеева. – М.: Медиа ПРЕСС, 2002. − 640 с. Активно працюють 
над вирішенням таких проблем й українські геоморфологи – О. 
Адаменко, П. Волошин, І. Ковальчук, В. Палієнко, Г. Рудько, В. 
Стецюк, І. Черваньов та ін.; 

5) розробка методик інтерпретації аерокосмічної інформації 
та використання отриманих даних для вирішення широкого 
спектру екогеоморфологічних проблем і конструктивно-геогра-
фічних завдань (Г. Чупило, 2007); 

6) інтегрування екологічних, еколого-географічних, ланд-
шафтно-екологічних, гідроекологічних, еколого-геоморфологічних 
та еколого-економічних знань у сучасну геоекологію; 

7) приділення уваги дослідженням еколого-геоморфо-
логічних проблем міст і промислових агломерацій (П. Волошин, 
О. Дмитрук, І. Ковальчук, В. Стецюк, І. Суматохіна, Г. Рудько,). 

Проблеми екологічної геоморфології. До них відносимо: 
1) необхідність удосконалення методів і методик еколого-

геоморфологічних досліджень та підготовки посібника “Методи 
і методики еколого-геоморфологічних досліджень”; 

2) необхідність підготовки нового підручника “Екологічна 
геоморфологія”, який враховував би досягнення ЕГ як в Україні, 
так і за її межами, містив би бачення перспектив її розвитку; 

3) відсутність україномовного термінологічного словника 
“Екологічна геоморфологія”; 

4) потреби у систематизації поняттєво-термінологічного 
апарату, удосконаленні положень теорії і методології ЕГ (зокрема, 
формулюванні аксіом, принципів, закономірностей і законів), 
підвищенні якості досліджень, спрямованих вирішення приклад-
них еколого-геоморфологічних завдань; 
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5) необхідність вивчення взаємозв’язків, механізмів функціо-
нування різнорангових систем типу “рельєф – ландшафт – лю-
дина – господарство”, еколого-геоморфологічних і медико-геогра-
фічних наслідків їхнього впливу на людину; 

6) відсутність методик і методології переходу від якісних 
оцінок напруги еколого-геоморфологічних ситуацій до кількіс-
них, математично мотивованих; 

7) недостатньо активне використання технологій ГІС при 
моделюванні еколого-геоморфологічних обстановок, вирішенні 
еколого-геоморфологічних завдань і проблем; 

8) невирішеність багатьох питань підготовки фахівців за 
спеціалізацією “Екологічна геоморфологія” на кафедрах гео-
морфології у класичних університетах; 

9) потреби підвищення соціального статусу ЕГ через за-
лучення її фахівців до вирішення складних інженерно-гео-
морфологічних та еколого-геоморфологічних проблем держави; 

10) потреби підготовки спеціалізованої літератури з ЕГ 
різного спрямування – теоретичного, прикладного, науково-пізна-
вального тощо; 

11) недостатню активність популяризаторської роботи й 
еколого-геоморфологічного менеджменту, пасивність у справі 
залучення талановитої молоді до сфери ЕГ. 

Перспективи розвитку екологічної геоморфології. Вони 
великою мірою залежать від стартової позиції: 1) діяти в ракурсі 
наскрізної екологізації усіх галузей геоморфології, її теоретич-
ного і методичного апарату; 2) вважати екологічну геоморфо-
логію відносно самостійною наукою, далі її удосконалювати і 
розвивати. З наших позицій, другий шлях є продуктивнішим. 

Виходячи з цієї передумови, для поліпшення ситуації, 
повнішої й ефективнішої реалізації потенціалу екологічної гео-
морфології необхідно: 1) чіткіше окреслити парадигму екологіч-
ної геоморфології, сформулювати закони, закономірності, аксіоми 
і наукові принципи, які пояснюють будову, екологічний стан, 
функціонування геоморфосистем, розвиток геоморфологічних 
процесів, їх вплив на стан навколишнього середовища; 2) роз-
робити спеціалізовані методики і методи еколого-геоморфологіч-
них досліджень, алгоритми вирішення загальних, реґіональних і 
локальних еколого-геоморфологічних та геоекологічних проблем 
геоморфологічними методами; 3) обґрунтувати зміст, структуру і 
принципи складання еколого-геоморфологічних карт, 4) удоско-
налити наукові засади і реалізувати програму еколого-геоморфо-
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логічного моніторингу різних генетичних типів рельєфу, різно-
рангових геоморфосистем, а також поширення та інтенсивності 
розвитку рельєфоутворювальних процесів; 5) обґрунтувати концеп-
цію еколого-геоморфологічної експертизи проектів трансформації 
рельєфу, стану тих функціонуючих природно-господарських об’єктів 
і систем, у складі яких рельєф відіграє домінантну роль і може 
підвищувати ризик природно-техногенних аварій і катастроф;    
6) розгорнути дослідження стійкості рельєфу до екстремальних 
природних та антропогенних впливів і процесів; 7) удосконалити 
методику оцінювання еколого-геоморфологічного ризику природо-
користування; 8) обґрунтувати вчення про еколого-геоморфо-
логічні сукцесії; 9) створити ГІС різнорангових геоморфосистем 
еколого-геоморфологічного змісту; 10) створити апарат і розробити 
алгоритми прогнозування розвитку еколого-геоморфологічних 
ситуацій та екостанів геоморфосистем; 11) обґрунтувати типові 
комплекси природоохоронних та процесорегулювальних заходів, 
адаптувати їх до різних типів рельєфу і природно-господарських 
систем, оцінити еколого-геоморфологічну ефективність; 12) об-
ґрунтувати схеми рекультивації рельєфу, порушеного гірничо-
видобувною, будівельною, сільськогосподарською, гідротехнічною, 
рекреаційною та іншими видами діяльності людини; 13) розро-
бити методологію і методики та здійснити оцінювання есте-
тичної, природо-заповідної та рекреаційної цінності рельєфу.  

Висновки. Відзначеним переліком теоретичних і приклад-
них здобутків, актуальних завдань не вичерпуються перспективи 
еколого-геоморфологічних досліджень. З плином часу життя 
ставитиме нові завдання, а зміни стану навколишнього сере-
довища, зумовлені як глобальними змінами клімату, так і 
повсюдним зростання антропопресії на навколишнє середо-
вище робитимуть актуальним вивчення як зазначених вище, так 
і постановку нових еколого-геоморфологічних проблем. 

 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОСИСТЕМ 
 

Михайло Приходько 
Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 
 

Суспільство вступило у фазу розвитку, характерними озна-
ами якої є глобальні зміни природного середовища. Антропо-
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генна складова впливу на природні геосистеми (ландшафтні 
системи) призвела до значних змін їх структурно-функціональної 
організації, зниження ресурсного потенціалу і розвитку еколо-
гічних криз. Загальною проблемою сучасного природокористу-
вання є забезпечення екоресурсної безпеки, збереження і віднов-
лення природних геосистем, біотичного та ландшафтного різно-
маніття, що є передумовою сталого (збалансованого) розвитку. 

Актуальність проблеми екологічної безпеки геосистем (при-
родних, антропогенних) зумовлена посиленням антропопресії (про-
мислова, гірничовидобувна, землеробська, лісогосподарська, водо-
господарська, транспортна і рекреаційна діяльність), розширенням 
спектру та зростанням інтенсивності небезпечних процесів (паводки, 
зсуви, селі, ерозія, карст), а також зниженням продуктивності та 
стійкості геосистем. 

Екологічна безпека є складовою національної безпеки 
України і повинна забезпечувати захищеність життєво важливих 
інтересів суспільства (людини) від реальних або потенційних 
ризиків, що створюються природними або антропогенно-техно-
генними чинниками. У зв’язку з цим, збереження природних і 
ренатуралізація антропогенних геосистем (шляхом конструювання 
наближених до природних) та забезпечення їх екологічної безпеки 
набуває особливого значення. Виникає необхідність обґрунту-
вання заходів, які забезпечують усунення або мінімізацію еко-
логічних ризиків та вироблення наукових засад конструювання 
екологічно безпечних антропогенних геосистем. 

Розробка теорії екологічної безпеки геосистем знаходиться в 
стадії формування. Ця проблема має багаторівневий, багато-
цільовий, ієрархічний характер і потребує вироблення стратегій 
екологічно безпечного розвитку геосистем. Проблемам екологіч-
них ризиків і екологічної безпеки присвячені роботи О. М. Ада-
менка, О. Т. Азімова, В. А. Барановського, В. А. Бокова, Є. П. Бу-
равльова, В. П. Гетьмана, В. П. Горбуліна, Л. Д. Грекова, М. Д. Грод-
зинського, Б. М. Данилишина, І. П. Дрозда, О. Л. Дронової, А. Б. Ка-
чинського, Г. В. Лисиченка, В. Б. Мокіна, В. М. Петліна, Г. І. Рудь-
ка, Л. Є. Шкіци, Є. О. Яковлєва та ін. Однак вони спрямовані, в 
основному, на вирішення проблем екологічної безпеки техно-
генних геосистем. 

У сучасних моделях екологічної безпеки фактори безпеки 
(екологічно безпечного розвитку) природних й антропогенних 
геосистем визначені недостатньо, не обгрунтувані нормативи 
рівня господарського освоєння та структурної організації геосистем, 
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які б забезпечували збереження їх функцій, цілісності, природ-
ності, здатності до саморегуляції і самовідновлення. Не розроб-
лена також стратегія досягнення цілей екологічної безпеки, які 
відповідають принципам сталого (збалансованого) розвитку, 
проголошених у “Програмі дій. Порядку денному на ХХІ сторіччя” 
(Ріо-де-Жанейро, 1992), “Декларації по сталому розвитку” (Йоган-
несбург, 2002), а також вимогам Європейської ландшафтної 
конвенції (Флоренція, 2000), Рамкової конвенції про охорону та 
сталий розвиток Карпат (Київ, 2003), Законів України “Про охорону 
навколишнього природного середовища” (1991), “Про основи 
національної безпеки України” (2003) та ДСТУ ІSO 14001-2006 
“Системи екологічного керування”. 

Екологічна безпека природних й антропогенних геосистем 
розглядається нами як: 1) стан, в якому повинні перебувати 
геосистеми та людина, не зазнаючи впливу негативних факторів; 
2) стан геосистем, за якого забезпечується екологічна рівновага 
(баланс), попередження виникнення небезпеки для компонентів 
геосистем, життєдіяльності і здоров’я людей. 

До основних проблем у сфері екологічної безпеки природ-
них й антропогенних геосистем відносяться: 
 недостатнє наукове обгрунтування критеріїв екологічних 

ризиків та їх оцінки; 
 необгрунтованість спрямованих змін функціональних власти-

востей геосистем та їх структурної організації; 
 відсутність наукових підходів (засад) щодо стратегій, цілей 

і завдань екологічної безпеки геосистем та конструювання 
екологічно безпечного геосистемного середовища. 
В основі екологічної безпеки геосистем лежить концепція 

екологічного ризику, який є оціночною величиною екологічної 
небезпеки. Стратегія екологічної безпеки повинна передбачати 
цілеспрямовану діяльність (сукупність дій і процесів) щодо попе-
редження виникнення екологічних ризиків. В усіх регіонах 
України освоєння природних геосистем і використання природних 
ресурсів, а також розвиток промисловості без урахування законів, 
правил і принципів природокористування обумовлюють постійне і 
зростаюче антропогенно-техногенне навантаження на природне 
середовище, наслідком чого є виникнення і розвиток екологіч-
них ризиків. 

Екологічний ризик розглядається нами як імовірність 
виникнення і розвитку небезпечних процесів й явищ та нега-
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тивних наслідків для геосистем і людини від сукупності шкідли-
вих впливів природних, антропогенних або техногенних факторів. 
Природні екологічні ризики обумовлені несприятливими природ-
ними процесами й явищами (землетруси, зсуви, селі, паводки 
тощо). Антропогенні ризики пов’язані з промисловою, сільсько-
господарською, лісогосподарською, водогосподарською та рекреа-
ційно-туристичною діяльністю. Техногенні ризики є наслідками 
функціонування великих промислових об’єктів (ТЕЦ, АЕС, нафто-
переробні комплекси) та гірничовидобувних підприємств. 

До основних екологічних ризиків ми відносимо: 
 знищення і руйнування цілісності (фрагментація) природ-

них геосистем, корінного (первинного) біогеоценотичного 
покриву; 

 забруднення компонентів геосистем; 
 зміни клімату; 
 виснаження природних ресурсів, збіднення біотичного і 

ландшафтного різноманіття; 
 порушення ентропійності (врівноваженості) геосистем, зни-

ження їх стійкості і захисних властивостей; 
 виникнення і розвиток негативних екзогенних геодинаміч-

них процесів і явищ (ерозія, зсуви, карст); 
 зміни природних гідрологічних режимів річок, затоплення 

і підтоплення територій. 
На території України руйнування цілісності (фрагментація) 

природних геосистем і корінного біогеоценотичного покриву по-
в’язані з вирубуванням лісів, розорюванням післялісових земель, 
лук і степів, осушенням перезволожених земель і боліт з послі-
дуючим використанням земель для сільськогосподарських цілей 
(орні землі, сіножаті, пасовища, сади, виноградники), а також 
для створення поселень, будівництва промислових об’єктів, ство-
рення необхідної інфраструктури. Площа вкритих лісом земель 
зменшилась з 27 млн. га у І тисячолітті нашої ери до 9,48 млн. га 
(лісистість знизилась з 44 % до 15,7 %). Площа степів зменши-
лась із 35 % до 1 %; боліт, заболочених земель і плавнів – з 6 % 
до 3 %. Розораність території України досягла 54 %. Площа забудо-
ваних земель і під дорогами становить понад 7 %, що в 1,4 раза 
більше, ніж площа природно-заповідних територій та об’єктів [1, 
4, 5, 10]. 

Коефіцієнти антропогенної трансформації (Кат) природних 
геосистем (відношення суми площ сільськогосподарських угідь, 
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забудованих земель і земель транспорту до загальної площі тери-
торії) коливаються в межах 0,40−0,86. Відносно менш порушені 
природні геосистеми у Закарпатській, Івано-Франківській, Волин-
ській і Житомирській областях (Кат – відповідно 0,40, 0,50, 0,55 і 
0,56). Найбільш трансформовані (модифіковані) природні гео-
системи у Вінницькій (0,80), Донецькій (0,84), Дніпропетровській 
(0,84), Запорізькій (0,86), Кіровоградській (0,86), Миколаївській 
(0,86), Одеській (0,81), Тернопільській (0,80), Полтавській (0,80), 
Харківській (0,81) і Хмельницькій (0,80) областях. 

Внаслідок екологічно необгрунтованого ведення лісового 
господарства значно зменшились площі корінних лісів (пралісів). 
Природні лісові геосистеми перетворились в антропогенні, в 
яких розбалансована вікова структура деревостанів. Переважа-
ють молодняки і середньовікові деревостани, які займають 
відповідно 31 і 45 % від загальної площі лісів. Зменшились продук-
тивність і стійкість деревостанів, водорегулююча, грунтозахисна і 
естетична функції лісових геосистем, збіднів видовий склад 
рослин і тварин. 

Природні та умовно природі геосистеми (праліси, природні 
лучні, степові і водно-болотні угіддя) збереглися тільки на тери-
торіях біосферних і природних заповідників, національних при-
родних парків та інших заповідних об’єктів, а також на ділянках, 
які непридатні для господарського використання (кам’янисті 
місця, круті схили). Природні геосистеми замінені антропогенно-
модифікованими й антропогенними геосистемами, в яких пору-
шені механізми саморегуляції, самовідновлення і самоочищення. 

У контексті екологічної безпеки виникає завдання дати 
оцінку антропогенних змін природних геосистем, встановити 
допустимі межі антропогенних навантажень, обгрунтувати шляхи 
невиснажливого використання і відновлення природних ресурсів, 
збереження і відтворення корисних функцій геосистем, ре-
натуралізації девастованих територій і повернення їх у сферу 
продуктивного використання [2, 6]. В антропогенних геосистемах, 
відповідно до закону еволюційно-екологічної незворотності [9], 
екологічно безпечне функціонування відновлюється дуже повільно. 
Тому для забезпечення екологічної безпеки геосистем страте-
гічною ціллю є збереження існуючих природних геосистем та 
відновлення природного біогеоценотичного покриву (у першу 
чергу рослинного покриву і пов’язаного з ним тваринного світу). 

Оцінка екологічних ризиків і екологічної безпеки геосистем є 
одним із пріоритетних завдань, вирішення якого важливе як у 
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теоретичному, так і у прикладному аспектах. Оцінка ризиків за 
комплексом діагностичних ознак та оціночних критеріїв дає 
можливість визначити їх рейтинги та рівень небезпеки для 
геосистем і життєдіяльності людей. Оцінка ризику – це аналіз 
причин його виникнення та масштабів прояву в конкретній 
ситуації, виражених кількісними показниками завданих ним 
збитків (економічних, соціальних, екологічних). 

В якості показника, який дає змогу оцінювати і порівню-
вати рівень екологічної безпеки різних геосистем нами пропо-
нується використовувати величину екологічного потенціалу 
геоситеми. Екологічний потенціал О. Г. Ісаченко [3] визначає як 
здатність геосистеми (ландшафтної системи) задовільняти потреби 
людини у всіх необхідних первинних (не пов’язаних з вироб-
ництвом) засобах існування (повітря, світло, тепло, питна вода, 
продукти харчування), а також у природних умовах праці, відпо-
чинку і духовного розвитку. 

Для визначення базового рівня екологічного потенціалу 
природних (первинних) геосистем, на місці яких виникли антро-
погенні (вторинні) геосистеми М. А. Голубець [2] пропонує термін 
первинний екологічний потенціал – сукупність речовинно-енерге-
тичних ресурсів і властивостей корінної (клімаксової) екосистеми, 
що забезпечують її максимально можливі структурно-функціо-
нальні параметри і корисні функції. 

Близьким до екологічного потенціалу є поняття “ланд-
шафтного потенціалу”, під яким П. Г. Шищенко [11] розуміє 
фізичний стан і речовинно-енергетичну забезпеченість геогра-
фічних ландшафтів, які визначають їхню здатність виконувати 
природоохоронні та соціально-економічні функції. 

Для оцінки і порівняння екологічних потенціалів природних 
й антропогенних геосистем нами пропонуються такі критерії: 
 кількість біотичної продукції на одиниці площі; 
 енергетична ємність (кількість енергії, накопиченої на оди-

ниці площі); 
 водотрансформаційна здатність (кількість атмосферних опа-

дів, перетворених у внутрішньогрунтовий стік, запаси води 
у грунті); 

 ресурсний запас (показник можливого використання певного 
ресурсу без небезпеки порушення стійкості геосистеми); 

 екологічна ємність (кількість забруднюючих речовин, що 
може бути трансформована і накопичена без порушення 
нормального стану, стійкості і функціонування геосистеми); 
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 стійкість (здатність геосистеми зберігати свою структуру і 
функціональні особливості); 

 біотичне і ландшафтне різноманіття. 
Екологічно безпечною слід вважати антропогенну геосис-

тему в якої величина екологічного потенціалу близька до еко-
логічного потенціалу природної (первинної) геосистеми або 
перевищує його. Екологічна безпека геосистем означає відпо-
відність їх параметрів умовам безпечного функціонування і 
розвитку, а також відсутність загроз для життєдіяльності і здоров’я 
людини. 

Усунення екологічних ризиків і забезпечення достатнього 
рівня екологічної безпеки потребує зміни методології управ-
ління природними ресурсами. Існуючі в Україні та її регіонах 
моделі управління природними ресурсами побудовані за галу-
зевим принципом. Вони не враховують підпорядкованість і взаємо-
залежність між окремими компонентами геосистем, які форму-
ють ресурсний потенціал території, а також їх пріоритетні еко-
логічні функції. Це обумовлює необхідність переходу на функціо-
нальну систему інтегрального управління природними ресурсами, 
яка базується на принципах “системність – безперервність – не-
виснажливе використання – збереження – відновлення – охорона”. 

Система інтегрального управління природними ресур-
сами – це упорядкована єдність організаційних, технологічних, 
нормативно-правових та інших заходів, що забезпечують не-
виснажливе використання і відновлення природних ресурсів (з 
урахуванням виконуваних ними пріоритетних екологічних функцій), 
підтримання екологічного балансу, відновлення біотичного та 
ландшафтного різноманіття, забезпечення екологічної безпеки 
геосистем [5, 6]. Концепція інтегрального управління полягає в 
тому, що використання природних ресурсів не може бути 
ефективним й екологічно безпечним, якщо управління ними 
здійснюється у межах окремих ресурсів (земельних, водних, 
лісових та ін.), а також без урахування пріоритетних екологічних 
функцій компонентів геосистем та взаємозв’язків і взаємо-
залежностей між ними.  

Інтегральне управління природними ресурсами базується 
на засадах басейнового і ландшафтного підходів, які перед-
бачають [5, 7]: 
 планування видів господарської діяльності і використання 

природних ресурсів з урахуванням пріоритетних екологіч-
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них функцій компонентів геосистем (водорегулюючих, водо-
охоронних, протиерозійних тощо); 

 відновлення у межах басейну геосистем наближених до 
природних з мозаїчною (гетерогенною) просторовою структу-
рою; 

 оптимізацію структури, параметрів і просторового розмі-
щення угідь (лісів, лук, ріллі, водних угідь) з урахуванням 
структурно-функціональної будови природних геосистем; 

 відповідність обсягів використання ресурсів і видів еко-
номічної діяльності природно-ресурсному потенціалу тери-
торії, інтенсивності відновлення ресурсів та екологічно 
допустимим нормативам. 
Проблема управління ресурсами за умов необхідності 

збереження і відновлення природних геосистем є надзвичайно 
складною. Ефективно управляти процесами можна лише у конк-
ретних, виражених за просторовими межами і структурними 
параметрами, пов’язаних певними функціональними зв’язками, 
системах. Такими системами є басейни річок. Нормативно-право-
вою основою запровадження басейнового управління є Водний 
Кодекс України та Водна Рамкова Директива ЄС (Директива 
№ 2000/60 ЄС). 

Басейн ріки є інтегральною парагенетичною природно-
господарсько-демографічною системою, яка найбільш придатна 
для системного підходу до управління. У межах басейну форму-
ються основні цикли кругообігу речовин і розподілу енергії. 
Водні об’єкти є кінцевими ланками “ланцюга” забруднення. Біля 
водних об’єктів (річок, водосховищ. озер) сконцентровані посе-
лення, промислові і рекреаційно-туристичні об’єкти, у зв’язку з 
чим річкові басейни розглядаються як специфічні економічні 
структури. Роль басейну постійно зростає внаслідок зростання 
значення водних ресурсів (особливо питної води) у розвитку 
економіки і забезпеченні безпечних умов життєдіяльності на-
селення. При басейновому підході появляються організовані 
об’єкти господарювання й управління з чіткими межами і 
парагенетичною структурою, виникає конкретна мета еко-
логічних програм, а стан геосистем у річковому басейні, 
гідрологічний режим, водність і якість води у ріці – інте-
гральним показником стану навколишнього середовища. 

Басейн ріки, як просторово-територіальна одиниця управ-
ління, дає можливість проводити балансові розрахунки, моде-
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лювати і прогнозувати зміни стану структурних компонентів і 
басейну в цілому, залежно від антропогенно-техногенного 
навантаження, а також обґрунтувати співвідношення, розміри і 
просторове розміщення структурних компонентів (угідь). 

Пріоритетами у системі інтегрального управління природ-
ними ресурсами повинні бути: екологічний імператив, еколо-
гічна мотивація і еколого-економічна доцільність використання і 
відновлення ресурсів, а також пошук екологічно-безпечних 
альтернатив сучасним моделям виробництва і споживання. 
Управління (керування) геосистемами та їх станам повинно 
базуватися на екологічних законах і принципах: біотичної регу-
ляції, внутрішньої динамічної рівноваги, оптимальності, інте-
грального ресурсу, екологічної кореляції [5, 7, 9]. 

Стратегічними цілями забезпечення екологічної безпеки 
природних і антропогенних геосистем є: 
 невиснажливе використання природних ресурсів і охорона 

навколишнього природного середовища; 
 збереження і відновлення втрачених природних геосистем, 

їх складових компонентів. 
Перша з цих проблем потребує розроблення і впровад-

ження ефективної системи збалансованого використання ресурсів 
та зниження рівнів забруднення. З цією метою необхідно за-
безпечити екологічно допустиме використання ресурсів, значно 
зменшити кількість викидів і скидів забруднюючих речовин у 
навколишнє середовище. 

Розв’язання другої проблеми пов’язане з впровадженням 
принципів управління, які передбачають збереження і віднов-
лення природних геосистем. Внаслідок пріоритетного сільсько-
господарського освоєння природних геосистем відбулися значні 
зміни у структурі біогеоценотичного покриву, знелісення і гомо-
генізація геосистем. Порушена цілісність і структурно-функціо-
нальна організація природних геосистем, які функціонували 
раніше як саморегульовані стійкі системи з характерними для 
них складними взаємозв’язками. З екологічних позицій такі 
зміни є небезпечними, оскільки тільки оптимальне поєднання 
природних й антропогенних геосистем забезпечує біотичне і 
ландшафтне різноманіття, які є визначальними факторами стійкості і 
стабільності геосистем [8, 10]. 

У зв’язку з цим необхідна реконструкція антропогенних 
геосистем у повнокомпонентні геосистеми з відновленими 
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властивостями стійкості, саморегуляції і самоочищення, яка по-
будована на принципах оптимізації [5]. При цьому оптимізацію 
антропогенних геосистем ми розглядаємо як максимально 
можливе відновлення структурно-функціональних параметрів і 
корисних функцій. 

З цією метою у басейнах рік необхідно створювати 
грунтоводоохоронні біоінженерні комплекси, які базуються на 
принципах “відновленого” ландшафту і розглядаються як сукуп-
ність впроваджуваних у межах елементарного водозбору 
(групи водозборів) і басейну ріки в цілому узгоджених з особли-
востями структури геосистем (ландшафтних систем) органі-
заційних і регулюючо-захисних (біологічних та інженерно-техніч-
них) заходів, які створюють нову цілісність з емерджентними 
властивостями і забезпечують комплексне водорегулювання, 
поліпшення гідрологічного режиму річок, зниження інтенсив-
ності негативних екзогенних геодинамічних процесів, невис-
нажливе використання ресурсів і відновлення наближених до 
природних геосистем. За такого підходу виробнича діяльність 
найбільш м’яко вписується в еволюцію розвитку геосистем з 
максимальним еколого-економічним ефектом [5−8]. 

Грунтоводоохоронні біоінженерні комплекси передбачають 
дотримання таких принципів: 

 формування в межах річкового басейну оптимального 
співвідношення угідь, з урахуванням сумісності компонентів гео-
систем; 

 забезпечення мозаїчної структури і біотичного різно-
маніття геосистем; 

 розміщення агроценозів, лісів та інших угідь з ураху-
ванням мікрозональності умов, типів місцевостей та екологічної 
придатності земель; 

 надання переваги фітомеліорації в системі меліоратив-
них заходів, пріоритетне використання екологічних функцій лісів; 

Грунтоводоохоронний землеустрій і комплекс меліоратив-
них заходів є обов’язковими елементами технологічного процесу 
виробництва і повинні здійснюватися всіма землекористува-
чами і землеволодільцями незалежно від форм власності. Ця 
вимога передбачена Водним Кодексом України, Земельним 
Кодексом України, Законом України “Про землеустрій” і рівно-
цінна тим, які ставляться перед промисловими підприємствами 
щодо попередження їх негативного впливу на навколишнє 



 

53 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

середовище внаслідок ведення технологічних процесів, які супе-
речать екологічним вимогам. 

Приватизація земель, виділення їх для колективних сільсько-
господарських підприємств, фермерських господарств та інших 
землекористувачів повинні здійснюватися тільки на основі схем 
землеустрою з грунтоводоохоронною організацією території сіль-
ських (селищних) Рад, в яких врахована специфіка ведення 
багатоукладного господарства, передбачена система необхідних 
меліоративних заходів, елементи інфраструктури розвитку тери-
торії (дороги, рекреаційні території тощо). 

Екологічна безпека в антропогенних геосистемах забез-
печується за умови досягнення наступних цільових показників: 

 співвідношення угідь у межах річкових басейнів (рілля : 
луки : ліси : водно-болотні угіддя): а) гірські райони – 8−10 : 
20−30 : 70−90 : 3−5; б) передгір’я – 30−40 :25−35 : 30−40 : 5−10; в) 
рівнини – 40−50 : 25−30 : 20−30 : 10−20; 

 вікова структура деревостанів у лісах (молодняки – 30 %; 
середньовікові – 30 %; пристигаючі – 20 %; стиглі і перестійні – 
20 %); 

 використання природних ресурсів, викиди і скиди забруд-
нюючих речовин у навколишнє середовище не перевищують 
екологічно допустимі норми; 

 формування регіональних і місцевих екомереж. 
Екологічна безпека антропогенних геосистем досягається 

шляхом конструювання наближених до природних (на місці яких 
вони виникли) геосистем з відновленими структурно-функціо-
нальними параметрами (енергетичні, організаційні, трансформа-
ційні, середовищетвірні) і корисними функціями (ресурсні, захисні, 
рекреаційні). 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

На сучасному етапі, одним з пріоритетних напрямків 
екологізації народного господарства можна вважати водоохорон-
ний принцип землекористування. Цей принцип забезпечує 
збереження не лише водних ресурсів території, але й визначає її 
біорізноманіття. Зважаючи на прагнення України до євроінтегра-
ції згадаємо ще один принцип, що активно впроваджується в 
управлінні природними ресурсами – басейновий. Власне він 
регламентує взаємовідносини галузей народного господарства у 
сфері збереження водних ресурсів та водних екосистем. Основ-
ною його складовою є визначення гідроекологічного стану 
поверхневих та підземних вод басейнів різних рангів. 

Обрана нами територія належить до регіону з високим 
ступенем господарського освоєння. Основними видами госпо-
дарської діяльності тут виступають: землеробство, тваринництво, 
розробка родовищ будівельних матеріалів, лісовикористання, 
водоспоживання, промислова переробка сировини, транспорт, 
будівництво, меліорація, рекреація тощо. Тут відбувається 
безперервний обмін речовиною та енергією між абіотичною та 
біотичною складовою басейнових систем, основними каналами 
такого зв’язку є водні потоки, тому проблема оптимізації 
системи комплексного контролю та спостереження за станом 
поверхневих вод і рівнем їхнього забруднення особливо важлива 
на шляху до сталого розвитку суспільства. Вона потребує 
реорганізації на засадах екологічної та конструктивної географії. 

Хімічний склад поверхневих вод у басейні Коропця форму-
вався впродовж тривалого часу еволюції поверхневих вод 
Подільського реґіону, в основному під впливом природних чин-
ників. Ведучу роль у формуванні хімічного складу природних 
вод тут відіграє поширення мергелів, вапняків та гіпсоангідритів, 
що формує гідрокарбонатно-кальцієвий тип природних вод із 
загальною мінералізацією 420 мг/дм3. В останні десятиріччя у 
воді виявляють нехарактерні для природних вод хімічні сполуки 
антропогенного походження, які надходять в річкову мережу 
різними шляхами. 
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Для характеристики хімічного складу та оцінки якості води 
у басейні Коропця ми використали фондові дані Тернопільського 
обласного виробничого управління водного господарства за 
1997–2005 рр., для пунктів моніторингу які розташовані біля 
витоків річки Коропець, біля її гирла, на а також на притоках 
Масовка та Доброводка. 

Якщо аналізувати зміни концентрації головних іонів у 
пунктах моніторингу, то найбільші показники мінералізації 
спостерігаються біля гирла Коропця (487 мг/дм3), та у річці 
Масовка – 500 мг/дм3, найменшими ці показники є біля витоків 
Коропця – 291 мг/дм3. Серед головних іонів основний соле-
вмісний склад поверхневих вод формує гідрокарбонат іон (НСО3) 
для усіх пунктів моніторингу. Максимальна концентрація гідро-
карбонатів спостерігається біля витоків Коропця, це 244 мг/дм3, 

що складає 83 % від вмісту усіх солей, мінімальна – біля гирла 
основної річки – 61,1 % всіх іонів. Після гідрокарбонатів у 
загальній мінералізації поверхневих вод басейну Коропця 
займають іони кальцію (Са2+), це біля 20 % від вмісту усіх солей 
для чотирьох пунктів моніторингу. Біля 5–8% складають іони 
сульфатів (SO4

2−), хлоридів (Cl−) та магнію (Mg2+), найменшу 
кількість у загальному вмісті солей становлять іони натрію та 
калію (Na++K+) – 0.4 % у пригирловій частині Коропця та 5,2 % у 
річці Масювка. 

Щодо вмісту біогенних компонентів у поверхневих водах 
бассейну то слід відзначити, що за даними багаторічних спо-
стережень більшість з них не перевищують норму гранично-
допустимої концентрації. Істотні перевищення спостерігаються 
по залізу загальному для усіх пунктів моніторингу. Так, біля 
витоків Коропця концентрація заліза загального у 8,7 рази 
перевищує ГДК, біля гирла – у 5,4 рази, у поверхневих водах 
притоки Масювка та Доброводка відповідно у 6,9 та 1,5 рази. 
Найбльші концентрації заліза загального у поверхневих водах 
бассейну Коропця спостерігаються у весняний період, що можна 
пояснити процесами інтенсивного окислення, які мають місце у 
час весняного водопілля. Концентрація азоту амонійного пере-
вищує гранично-допустиму як правило у зимовий період, що 
повязано зі зменшенням водності та зниження здатності природної 
самоочистики поверхневих вод. 

З точки зору якості води слід звернути увагу передусім на 
вміст у воді амонію (NH4

+) та нітрит іону (NO2
−). Це сполуки 

індикатори свіжого забруднення води. Іон амонію з’являється в 
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воді внаслідок розчинення у ній аміаку – продукт розкладу 
органічних азотомістких речовин. Концентрація NH4

+ в 
незабруд-нених поверхневих водах складає, як правило, соті 
частки мг N/дм3 і підвищується до 0,5 мг N/дм3. Іон NH 4

+ – 
нестійка речовина, вона швидко окислюється до нітритів і 
нітратів. Під-вищений вміст амонію свідчить про анаеробні 
умови форму-вання хімічного складу води і про її незадовільну 
якість. Щодо концентрації іонів NH4

+ у воді басейну Коропець, то 
тут спосте-рігаються епізодичні перевищення ГДК 
концентрацій NH 4

+. Максимальні показники перевищень 
ГДК спостерігалися в пригирловій частині річки та у притоці 
Доброводка (2,5−1,5 ГДК). 

У пригирловій частині річки Коропець спостерігаються 
перевищення по БСК5 (у 1,4 рази), що особливо чітко прояв-
ляється у зимово-весняний період. Максимальне насичення 
киснем поверхневих вод має місце у літньо-осінній період року 
(86 %), мінімальне – взимку (67 %). У просторовому аспекті макси-
мальне насичення киснем спостерігається біля витоків річки 
Коропець (91%), мінімальне у водах притоки Доброводка (63%). 

Щодо речовин специфічної та токсичної дії, то варто 
відзначити, що ГДК перевищують лише нафтопродукти (1 ГДК) у 
притоках Масювка та Доброводка. Концентрація важких металів, 
фенолів та СПАР знаходиться у межах гранично-допустимої. Не 
перевищує норматив також вміст радіонуклідів цезію-134 та 
стронцію-90. 

Дана гідроекологічна ситуація у басейні річки Коропець 
зумовлена впливом не лише природних, а значним чином 
антропогенних чинників, про, що свідчать перевищення концен-
трації ГДК по вмісту азоту амонійного, заліза загального та 
зменшення концентрації розчиненого кисню у пригирловій 
частині русла річки Коропець.  

Головною причиною забруднення вод річки Коропець є 
скидання значної кількості неочищених, а також недостатньо 
очищених стічних вод, які потрапляють у річку від джерел 
точкового і площинного забруднення або через допливи. 
Основними об’єктами, що здійснють водокористування та скид 
зворотних у річкову мережу є Козівський комбінат комунальних 
підприємств, лікувальні заклади, Підгаєцький комбінат комуналь-
них підприємств, Тютюнове об’єднання, Монастирський комбінат 
комунальних підприємств, фабрика “Смерічка”, а також приват-
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ний сектор. Максимальний скид зворотних вод здійснює Козів-
ський комбінат комунальних підприємств – 0,7 тис м3 за рік 
(763 м3/добу). Попри те, що усі підприємства забезпечені очисними 
спорудами на яких здійснюється біологічна очистка зворотних 
вод, її ефективність низька, а всі скидні води віднесені до 
категорії недостатньо очищених. 

Зважаючи на вищевказані дані вважаємо за необхідне 
впроваджувати екологічні дії щодо запобігання скиданню не-
очищених стічних вод, введення обліку водоспоживання на усіх 
рівнях споживачів, введення плати за воду, достатньої для 
відновлення водних ресурсів. Заходи щодо охорони водних 
ресурсів необхідно впроваджувати вже зараз, зважаючи на 
негативний вплив на людину інших факторів: важких умов 
життя, шкідливих домішок у повітрі та продуктах харчування, 
радіологічного забруднення. 
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Мирослава Петровська, Євген Іванов 
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Станом на 2008 р. земельний фонд Львівської області 

складав 2 183,1 тис. га, з яких 1 296,8 тис. га – сільськогосподар-
ські землі (59,6 % від загальної площі), 694 тис. га – ліси й лісо-
вкриті землі (34,2 %), 109,4 тис. га – забудовані землі (3,8 %), 
42,8 тис. га – землі під водою (2,0 %). Незважаючи на доволі 
значну площу сільськогосподарських угідь в області, на одну 
людину їх припадає зовсім небагато (0,49 га), що зумовлено 
великою чисельністю населення. Також незначна частка ріллі у 
розрахунку на одного мешканця – 0,31 га. Коефіцієнт екологічної 
стійкості земельних угідь Львівщини становить 1,5. 

Основними проблемами з охорони земельних ресурсів в 
області є зменшення поживних речовин у ґрунтах, водна ерозія 
й недостатня рекультивація порушених земель. Кількість 
порушених земель у реґіоні станом на 2008 р. становила 12,2 тис. 
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га, у тім числі відпрацьованих порушених земель 7,5 тис. га, 
рекультивованих – 0,1 тис. га. 

Ґрунти – органічно-мінеральний продукт багаторічної спільної 
діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного тепла й 
світла. Ці природні утворення характеризуються родючістю, 
забезпечують рослини поживними речовинами (калієм, вуглецем, 
азотом, фосфором тощо) і всім необхідним для їхньої життє-
діяльності. Найважливішою складовою ґрунту та визначальним 
показником його родючості є гумус. Середньозважений показник 
гумусу у Львівській області становить 2,06 %. Зокрема, для Бусь-
кого району цей показник дорівнює 2,55 %, переважають ґрунти 
з низьким і середнім ступенем гумусованості орного шару; у 
Жидачівському – 2,59 %, переважають ґрунти з середнім вмістом 
гумусу; в Яворівському районі спостерігається збільшення площ 
ґрунтів з дуже низьким вмістом гумусу, а середньозважений 
показник 1,57 % є найнижчим в області (рис. 1, а). 

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Основні показники родючості та якості ґрунту Львівської області: 

а) вміст гумусу (%); б) вміст обмінного калію (мг/кг) 
 

У ґрунтових зразках визначали обмінну й гідролітичну 
кислотність, суму ввібраних основ, вміст гумусу, азоту, сполук, 



 

59 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

що гідролізуються, рухомих фосфатів, обмінного калію, рухомих 
форм мікроелементів (бор, марганець, цинк, мідь, кобальт), а 
також забруднення солями важких металів, залишковими 
кількостями пестицидів та радіонуклідів. 

За вмістом поживних елементів та основних показників 
родючості ґрунтів проведено якісну оцінку земель, їх розподіл 
за ступенем забезпечення та встановлено зміни порівняно з 
попередніми турами агрохімічного обстеження. Реакція ґрунто-
вого розчину − важливий показник родючості ґрунтів, який 
істотно впливає на ріст і розвиток рослин та активність мікро-
біологічних, хімічних, біохімічних процесів. 

Аналіз одержаних даних свідчить про те, що відбувається 
значне збільшення площ кислих ґрунтів та зниження середньо-
зваженого показника рН сольової витяжки. Основною причиною 
підкислення ґрунтового розчину є відсутність заходів з хімічної 
меліорації земель та одержання рослинницької продукції, 
виключно, за рахунок поживних речовин мінеральних добрив. 
Більшість ґрунтів Львівщини за своїм складом і властивостями на 
генетичному рівні схильні до підкислення, тому застосування 
хімічних меліорантів є обов’язковим. 

Результати проведених досліджень свідчать про підвищення 
вмісту рухомих фосфатів й обмінного калію (рис. 1, б) у ґрунтах 
орних земель Львівської області. Середньозважений показник 
рухомих фосфатів – 6,6 мг/кг ґрунту, а обмінного калію – 
87,4 мг/кг ґрунту. Найбільше підвищення калію зафіксовано у 
Перемишлянському районі, а найменше – у Жидачівському і 
Жовківському. Щодо інших елементів, то їх середньозважений 
показник в області становить: бору – 0,71 мг/кг ґрунту; марган-
цю – 21,7 мг/кг; міді – 1,6 мг/кг; цинку – 1,2 мг/кг і кобальту – 
0,42 мг/кг ґрунту. 

Важливим чинником підвищення продуктивності ґрунтів є 
внесення мінеральних та органічних добрив. У цілому ситуація з 
використанням мінеральних добрив у 2007 р. дещо покращилася, 
хоча кількість внесених добрив під сільськогосподарські культури 
залишається низькою і коливається в межах третини від необхід-
ної оптимальної потреби. Органічними добривами удобрено лише 
3,7 % посівної площі. 

На гектар посівів усіх сільськогосподарських культур в 
області внесено мінеральних добрив у діючій речовині на третину 
(33,3 %) більше, ніж попереднього року. Найбільше мінеральних 
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добрив під посіви сільськогосподарських культур внесли госпо-
дарства Городоцького (197 кг/га), Пустомитівського (171), Золочів-
ського (169), Буського (130) районів. Під урожай сільськогоспо-
дарських культур у 2007 р. внесено 147,4 тис. т органічних 
добрив. З розрахунку на 1 га посіву органічних добрив внесено 
таку ж кількість, як у 2006 р. – 0,9 т. Понад середньообласний 
рівень внесли органічних добрив господарства Дрогобицького, 
Сокальського, Миколаївського, Перемишлянського, Пустомитів-
ського районів. Решта районів обмежилась 0,1–0,7 т на 1 га 
посівної площі. Скрутний фінансовий стан підприємств області, а 
особливо населення, не дає можливості провести в повному 
обсязі всі заходи для захисту ґрунтів і підвищення їх родючості. 

Одержана аналітична інформація про стан родючості ґрунтів 
дозволяє без значних додаткових затрат істотно (на 25−30%) 
підвищити окупність добрив приростом урожаю сільськогоспо-
дарських культур. Об’єктивна оцінка стану родючості ґрунтів 
особливо необхідна для розробки оптимальної стратегії і тактики 
виробництва і застосування добрив. 

На території Львівської області налічується 143 склади, в 
яких зберігається велика кількість заборонених і непридатних до 
використання хімічних засобів захисту рослин, загалом вони 
складають 729,58 т. Станом на 2007 р. зафіксовано, що найбільша 
кількість цих хімічних засобів зберігається на складах Жидачів-
ського (77,2 т), Золочівського (76,7) і Буського районів (64,7). 
Слід також зазначити, що незважаючи на таку велику кількість 
хімічних засобів, більшість цих складів знаходяться у незадовіль-
ному стані, що може призвести до їхнього просочування у ґрунт, 
а звідти й у підземні води. Найменше таких хімікатів зберігають 
на території Сколівського (5,5 т) і Миколаївського районів (8,1), а 
щодо складів, то тут вони знаходяться у доброму стані. 

Із загальної кількості наявних на Львівщині станом на 2007 р. 
703,0 т непридатних для використання пестицидів контейнеризовані 
в спеціальні залізобетонні контейнери 254,0 т. У 2006 р. мали 
місце факти порушення герметизації 19 залізобетонних контей-
нерів, у тім числі у Золочівському районі (11 од.), Турківському 
районі (7) й у Львові (1). 

У 2006 р. кількість використаних пестицидів становила 
266,0 т, це проти 256,1 т в 2005 р. Асортимент використаних 
пестицидів в області протягом останніх років залишається на 
високому рівні і становить в 2006 р. – 256 найменувань (з них 
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близько 120 найменувань пестицидів використано в незначних 
кількостях 1−50 кг). 

На території Львівської області станом на 2007 р. розта-
шовано 572 сміттєзвалища, загальною площею 428,75 га. 
Найбільші площі під твердими побутовими відходами зайнято у 
Самбірському (58,75 га), Жовківському (52,19) і Сокальському 
(48,29) районах, а найменші − у Радехівському (1,3) і Турків-
ському (2,14) районах. Кількість порушених земель у реґіоні на 
2008 р. становила 12,2 тис. га, у тім числі відпрацьованих 
порушених земель − 7,5 тис. га, рекультивованих – 0,1 тис. га. 

Отже, екологічний стан земель вимагає невідкладних 
науково-обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення 
родючості ґрунтів та отримання екологічно чистих продуктів 
харчування. Важливим заходом збереження ґрунтів є правильне 
формування культурного агроландшафту. Для кожної екосистеми 
реґіону має стати своє, науково обґрунтоване співвідношення 
між полем, лісом, луками, болотами, водоймами. Це дасть 
найвищий господарський ефект й збереже довкілля. Не менш 
важливою справою є організація і дотримання польових, кормових 
та інших сівозмін. Зберегти ґрунт допоможуть і перехід на 
прогресивні форми обробітку землі, ефективні та легкі машини й 
механізми, скорочення повторного обробітку ґрунту, перехід на 
безплужний обробіток. Впровадження поряд з ультрахімізова-
ним методом господарювання органічного (біологічного) земле-
робства без застосування отрутохімікатів і неякісних мінеральних 
добрив. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Мирослава Петровська, Євген Іванов 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Питання безпеки та якості продуктів харчування (ХП) за 

останні десять років стали особливо актуальними. Виробництво 
безпечних та якісних ХП є одним із завдань, які вирішуються на 
рівні окремих підприємств, галузей харчової та переробної 
промисловості, держави. 

Харчовий продукт (їжа) – це будь-яка речовина або 
продукт (сирий, у тім числі сільськогосподарська продукція, не-
оброблений, напівоброблений або оброблений), призначений 
для споживання людиною. Безпечним харчовим продуктом 
вважається такий, який не створює шкідливого впливу на здо-
ров’я людини, безпосередньо чи опосередковано, за умов його 
виробництва та обігу за дотримання вимог санітарних заходів та 
споживання (використання) за призначенням. Ступінь доскона-
лості властивостей та характерних рис харчового продукту, які 
здатні задовільнити потреби та побажання тих, хто споживає або 
використовує цей харчовий продукт, засвідчує його якість [1]. 

Контроль за якістю продуктів харчування здійснюється у 
двох основних напрямках: контроль виробника за якістю своєї 
продукції (відомчий контроль) і державного нагляду за якістю 
харчових продуктів (вибірковий контроль санітарно-епідеміо-
логічної служби). 

Аналізи продуктів на вміст нітратів та інших токсичних 
речовин провадять обласні, районні лабораторії, токсикологічні 
пости, проектно-пошукові станції хімізації, а також лабораторії 
заготівельних, торговельних організацій, переробних підпри-
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ємств і укоопспілки. Зразки для аналізу відбирають у полі, 
торгівельно-заготівельних організаціях і на підприємствах. 

У 2008 р. державний санітарно-епідеміологічний нагляд 
(держсанепіднагляд) здійснювався за 9 336 харчовими об`єкта-
ми, у тім числі 162 підприємствами молочної промисловості, 143 – 
м`ясопереробної, 499 – інших галузей харчової промисловості, 
2 882 підприємствами харчування, 5 631 – торгівлі і 19 дитячими 
молочними кухнями. Кількість об`єктів, що не відповідала сані-
тарно-гігієнічним вимогам становила 24. Позитивним у здійс-
ненні держсанепіднагляду є те, що з року в рік кількість об`єктів, 
які не відповідають санітарним вимогам, зменшується (2006 р. – 
49; 2007 р. – 34; 2008 р. – 24 об’єктів). 

Якість харчової продукції за мікробіологічними показниками 
у Львівській області має доволі постійну тенденцію. За статистич-
ними даними протягом 2008 р. відсоток проб, що не відпо-
відають нормативам становив 2,7 % (відібрано 16 406 проб, не 
відповідають НД – 425). Для порівняння 2004 р. – 2,8 %, 2005 р. – 
3,5 %, 2006 р. – 2,6 %, 2007 р. – 2,8%. Проте, на окремих тери-
торіях цей відсоток є вищим середньообласного і становить у 
Дрогобицькому районі 4,7 %, Перемишлянському – 3,7 %, в м. 
Самборі – 5,4 %, в Личаківському районі м. Львова – 4,5 %. При 
цьому нижчий від середньообласного показник спостерігається 
протягом кількох років в Кам’янка-Бузькому (0,8 %) та Жовків-
ському (1,3 %) районах [3]. 

Відсоток нестандартної м’ясопродукції у 2007 р. в області 
склав 2,3 %, птиці і продуктів птахівництва 7,4 %, молока і мо-
лочних продуктів з молокопереробних підприємств 1,1 %, рибних 
продуктів 2,5 %, хлібобулочних виробів 0,4 %, цукру та конди-
терських виробів – 3,3 %, напоїв – 0,6 %, кулінарних виробів – 4,2 %. 

Неякісну і небезпечну продукцію фахівці з гігієни харчу-
вання зобов’язані вилучати. Активно займались вилученнями 
такі санепідустанови: Золочівського (95 випадків вилучень вагою 
1020 кг), Жидачівського (60 випадків вагою 5149 кг) районів, 
Личаківського району м. Львова (51 випадок вагою 4 459 кг). 
Середня вага одного вилучення становить 22,8 кг. Нижча се-
редньообласної вага одного вилучення в Пустомитівському (2,0 кг), 
Буському (4,6 кг), Городоцькому (5,2 кг), Перемишлянському (5,5 кг) 
і Турківському (5,0 кг) районах, де виготовляється і реалізується 
неякісна і небезпечна продукція. 
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Протягом 2008 р. фахівцями з гігієни харчування накла-
дено 5 614 штрафів (2007 р. – 6 064; 2006 р. – 4 955) і винесено 
1 791 постанову про припинення експлуатації об`єктів, 831 поста-
нову про обмеження асортименту (2007 р. – 864; 2006 р. – 783), 
вилучено 28 600 т продукції у 1 254 випадках, накладено 753 
фінансові (2007 р. – 1 060; 2006 р. – 772) санкції на суму 44 706 
(2007 р. – 65 423; 2006 р. – 41 831) грн. [4]. 

Здійснюючи лабораторний контроль за якістю сировини, 
харчових продуктів та готових страв, санітарно-гігієнічними лабо-
раторіями області в 2007 р. досліджено 18 999 проб проти 
17 581 проб в 2006 р. Не відповідало санітарно-гігієнічним вимо-
гам 570 проб, що становить 3,0 % проти 511 проб (2,9 %) в 
попередньому році. 

Досліджувалися проби на харчові додатки, нітрати, пести-
циди, афлотоксин В1, патулін, нітрозаміни, токсичні елементи, 
ртуть, свинець і кадмій. 

У 2007 р. із 2 805 проб м’яса і м’ясопродуктів не відпо-
відали нормі 42. Із 967 харчових додатків не відповідали гігієніч-
ним нормативам 8. На токсичні елементи було досліджено 360 
проб, на пестициди – 181 проба, серед них відхилень на відміну 
від 2006 р. не виявлено. При дослідженні м’яса і м’ясопродуктів 
на мікробіологічні показники порівняно з попереднім роком 
взято більшу кількість проб і відповідно було більше відхилень: у 
2006 р. з 1 707 проб відхилення виявлено у 64, у 2007 р. – 164 із 
2 066 проб мали відхилення. 

Велику кількість проб було відібрано із молока, молочних 
продуктів, у тім числі масло і сметану – 2 984, а 27 із них мали 
відхилення від норми. За мікробіологічними показниками 127 
проб із 4 656 не відповідали гігієнічним нормативам. За цим 
показником у 2006 р. було взято 9 621 пробу, не відповідали 
вимогам 143 [4]. 

За цими ж нормативами хлібобулочні та борошно-круп’яні 
вироби із 3 194 не відповідали вимогам у 30 випадках, проте всі 
проби відповідали за мікробіологічними показниками. У 2006 р. 
було взято 2 843 проби хлібобулочних виробів, 23 з яких не 
відповідали гігієнічним вимогам. 

Із цукру та кондитерських виробів було взято 1 033 проби, 
лише у 16 випадках були відхилення, 157 харчових додатків 
відповідали нормі, із 1 497 проб 56 не відповідали мікробіо-
логічним показникам. 
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Овочі, баштанні, плоди й ягоди – це продукти із яких було 
взято найбільшу кількість проб, а саме 5 687. Із них 73 дослід-
жувані проби мали відхилення. Ці продукти містили велику 
кількість нітратів. Нітрати досліджувалися у 3 714 пробах і 72 з 
них мали незадовільний результат. У 1 641 пробі на вміст пести-
цидів відхилень не було. Із 128 проб мікробіологічним показни-
кам не відповідали 6. 

На дослідження хімічних показників відбиралися проби і з 
багатьох інших харчових продуктів. Такими продуктами були: 
яйця та продукти вироблені з яєць, дикорослинні харчові про-
дукти, у тім числі гриби, жирові рослинні продукти, напої, мед та 
продукти бджільництва, продукти дитячого харчування, продукція 
дитячих молочних кухонь, консерви та інші. З них лише 4 із 556 
відібраних проб продукції дитячого харчування не відповідали 
мікробіологічним вимогам (у 2006 р. із 5 323 проб – 60). 

Спеціалістами управління у справах захисту прав спожи-
вачів за 12 місяців 2008 р. здійснено 1 802 перевірки суб’єктів 
господарювання різних форм власності щодо якості і безпеки 
продовольчих товарів, із них у 1 755 виявлено порушення. 

Із перевіреної продукції на суму 1 490,4 тис. грн. забрако-
вано і знято з реалізації продукції на суму 862,2 тис. грн. або 57,9 %. 

У 2008 р. територіальний орган Держспоживстандарту у 
Львівській області провів перевірку таких груп товарів як хлібо-
булочні вироби (44,56 т); макаронні вироби, борошно та крупи 
(32,04 т); кондитерські вироби (6,45 т); цукор (65,85 т); м’ясотовари 
(30,8 т); молокотовари (12,24 т); риботовари (5,13 т); масложирова 
продукція (4,52 т); плодоовочева продукція (15,77 т); чай і кава 
(0,45 т); продукти дитячого харчування (3,42 т); яйця курячі, гро-
мадське харчування та інші продтовари. 

Через відсутність супровідних документів щодо якості та 
безпеки або через відсутність зазначення реєстраційних номерів 
сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими пере-
дається продукція, забраковано та знято з реалізації 38,25 т 
цукру, 21,07 т хлібобулочних виробів, 14,75 т м’ясотоварів, 14,62 т 
макаронних виробів, борошна та круп, значно менше інших груп 
товарів. 

Через відсутність необхідної, доступної, достовірної та 
своєчасної інформації про товари забраковано та знято з реа-
лізації найбільше хлібобулочних виробів – 11,62 т, макаронних 
виробів, борошна та круп – 9,08 т, цукру – 8,33 т, м’ясотоварів – 8,2 т. 
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Через вичерпаний термін придатності та невідповідність 
вимогам нормативних документів забраковано та знято з реа-
лізації незначну кількість товарів. 

У 2007 р. за порушення вимог санітарного законодавства з 
розділу радіаційної гігієни у Львівській області до адміністра-
тивної відповідальності притягнуто 36 винних осіб, винесено 20 
постанов про тимчасову заборону робіт з діючим іонізованим 
випромінюванням. 

Найчастіше протягом 2007 р. для проведення державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи звертались підприємства 
та фірми міст Львова (у 51,77 % випадків), Дрогобича (3,01 %), 
Стрия (2,50 %), Городоцького (2,21 %), Жовківського (2,36 %), 
Кам’янка-Бузького (4,0 %), Пустомитівського (4,33 %), Сокальсь-
кого (3,82 %), Стрийського (2,28 %) та Яворівського (4,90 %) районів. 
Рідше з Бродівського, Дрогобицького, Золочівського, Мостись-
кого, Сколівського, Старосамбірського, Самбірського, Турківського 
районів, заявникам з яких підготовлено лише по 1–10 висновків. 

На території Львівської області функціонують п’ять служб, 
фахівці яких здійснюють санітарний контроль імпортної продук-
ції, яка ввозиться в Україну. Протягом 2007 р. проконтрольовано 
54 727 одиниць транспорту (вантажів), на 11 969 з яких, або 
21,87 %, було надано дозволи на ввезення без права реалізації 
(використання). У 39 випадках, або 0,07 %, взагалі заборонялось 
ввезення імпортної продукції в Україну. Всього по області кіль-
кість оглянутих вантажів у порівнянні з 2006 р. збільшилась на 
40,1 %. За порушення вимог санітарного законодавства при 
ввезені в Україну імпортної продукції протягом 2007 р. притягнуті 
до адміністративної відповідальності 97 осіб. Три справи скеро-
вано у правоохоронні органи та органи влади. 

Санітарно-епідеміологічними установами області в 2007 р. 
за порушення Закону України “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення” [2], інших законодавчих 
актів, санітарно-гігієнічних норм та правил накладено 12 380 
штрафів, винесено 3 705 постанов про застосування адміністра-
тивно-запобіжних заходів, в 1 612 випадках обмежений асорти-
мент продукції, що вироблялася. У сфері торгівлі за порушення 
санітарного законодавства накладено 4 140, у сфері громад-
ського харчування – 1 494, на підприємствах харчової промисло-
вості − 428, на харчових об’єктах – 6 062 штрафних санкцій. 
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Протягом 2007 р. у слідчі органи направлено 41 справу, по 
30 з них прийнято рішення. На 1 832 харчових об’єктах винесено 
постанови про припинення їх експлуатації (4 з них на постійно), 
на підприємствах харчової промисловості − 121, у місцях громад-
ського харчування 691 (1 на постійно), у місцях торгівлі – 1 020   
(3 на постійно) постанов. У цьому ж році на 108 промислових 
підприємствах і на 865 харчових об’єктах обмежений випуск 
продукції, що вироблялася. Від роботи відсторонено 3 338 осіб [4]. 

У 2008 р. до суб’єктів господарювання застосовано адміні-
стративно-господарські санкції на суму 153,3 тис. грн., до адмі-
ністративної відповідальності притягнуто 1 755 осіб, яких оштрафо-
вано на суму 238,6 тис. грн. 

Кількість винесених постанов про заборону реалізації харчо-
вих продуктів у розрізі адміністративних районів Львівської області 
подано на рис. 1, а кількість забороненої до реалізації продукції 
на рис. 2. 

 
 

 

 

Рис. 1. Кількість забороненої до 
реалізації продукції у Львівській 

області 

Рис. 2. Кількість винесених постанов 
про заборону реалізації харчових 

продуктів у Львівській області 
 
Динаміку вилучення харчової продукції у реґіоні за 2003− 

2007 рр. відображено на рис. 3. 
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У 2007 р. у Львівській області з розділу гігієни харчування 
накладено велику кількість фінансових санкцій (рис. 4). Най-
більше випадків зафіксовано у Миколаївському (96), Старосамбір-
ському (57) і Дрогобицькому (48) районах. 
 

■■■ кількість вилученої харчової продукції, т; 
■■■    кількість випадків вилучення 

Рис. 3. Вилучення харчової продукції на Львівщині у 2003−2007 рр. 
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Рис. 4. Фінансові санкції з розділу гігієни харчування за 2007 р. 
в розрізі адміністративних районів Львівщини, у випадках 

 

Недоброякісні харчові продукти є небезпечними для здо-
ров’я людей і можуть призвести до інфекційних захворювань. 
Останніми роками захворюваність на кишкові інфекції характе-
ризується стабільністю показників, хоча іноді показники мали 
тенденцію до збільшення. Найбільше хворіють на кишкові інфекції 
діти віком від 0 до 2 років, показник цієї вікової групи у 5 разів 
перевищує захворюваність інших вікових груп дітей. Провідним 
чинником інфікування дітей цієї вікової групи є нестандартна 
харчова продукція. 

Питання виготовлення якісної продукції є надзвичайно 
актуальним. Для покращення якості харчових продуктів необхідний 
контроль на всіх етапах харчового ланцюга у будь-якій точці 
процесу виробництва, зберігання і реалізації продукції, де можуть 
виникнути небезпечні фактори. Водночас необхідно розширити 
систему моніторингу якості харчових продуктів у реґіоні. 

Доступ до різноманітних безпечних і здорових харчових 

продуктів є одним з основних прав людини та необхідною перед-
умовою охорони і зміцнення її здоров’я. Вирішення цієї проб-

 

0 

 20 

 40 

 60 

 80 

100 

    
   М

ик
ол

аїв
сь

ки
й 

    
    

Ст
.С

ам
бі

рс
ьк

й  

    
    

Др
ог

об
иц

ьк
ий

 

    
    

    
   К

.Б
уз

ьк
ий

 
    

    
   Ж

ов
ків

сь
ки

й 

     
    

    
Ст

ри
йс

ьк
ий

 
    

    
    

    
  Г

ор
од

оц
ьк

ий
 

    
    

    
    

   Я
во

рі
вс

ьк
ий

 

  

    
    

   С
ам

бі
рс

ьк
ий

 

    
    

    
    

   Б
ус

ьк
ий

 
    

    
   С

ок
ал

ьс
ьк

ий
 

    
    

 Ж
ид

ач
івс

ьк
ий

 
    

    
  Ж

ов
ків

сь
ки

й 
    

    
    

Бр
од

івс
ьк

ий
 

    
    

    
    

  З
ол

оч
івс

ьк
ий

 
   П

ус
то

ми
тів

сь
ки

й 

    
    

   Т
ур

ків
сь

ки
й 

    
    

    
 Р

ад
ех

івс
ьк

ий
 

    
  П

ер
ем

иш
ля

нс
ьк

ий
 

 райони 



Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 
10-річчю кафедри конструктивної географії і картографії 70 

 

леми потребує удосконалення державної політики у сфері якості 
та безпеки продовольства. У контексті інтеграції України до євро-
пейського економічного співтовариства при формуванні цієї полі-
тики необхідно враховувати досвід країн ЄС щодо убезпечення 
харчових продуктів. 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Оксана Ковальчук, Тетяна Кобак 
Державне управління охорони навколишнього природного 

середовища в Львівській області 
 

Актуальність питання моніторингу поверхневих вод під-
тверджена не лише для екологів, а й для широкого кола водо-
користувачів − підприємців та споживачів води у населених 
пунктах. Сьогодні водогосподарська діяльність (зарегулювання 
стоку, водозабір та водовідведення) призвела до того, що 
практично всі великі річки України є інтегрованими в єдину гідро-
логічну систему, яка функціонує як у нашій країні, так і за її 
межами [1]. Тому проблема оптимізації системи комплексного 
контролю та спостереження за станом поверхневих вод і рівнем 
їхнього забруднення особливо важлива на шляху до сталого 
розвитку суспільства.  
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На науковому рівні обґрунтовано розробку результативної 
системи ведення моніторингових досліджень поверхневих вод, 
на практиці ж ці результати не втілені в реальність. На сьогод-
нішній день ефективного та якісного моніторингу водних ресурсів 
на державному, тому і відповідно на реґіональному рівнях немає. 
Цій проблемі присвячено чимало наукових праць, зокрема В. І. 
Вишневського [1], В. Й. Мельника [5], С. І. Сніжка [7], В. І. 
Осадчого [6], А. І. Шерешевського [8], Л. Н. Коваленка [8], І. П. 
Ковальчука [3] та ін. 

Процес моніторингу й оцінки якості вод розглядається як 
послідовність взаємопов’язаних дій, що починається з визна-
чення інформаційних потреб і закінчується використанням інформа-
ційного продукту (рис. 1). 

Державний моніторинг вод є складовою державної системи 
моніторингу довкілля. Державна система моніторингу довкілля 
(далі система моніторингу) − це система спостережень, збирання, 
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про 
стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-
обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобі-
гання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 
екологічної безпеки. Це положення визначає порядок створення 
та функціонування такої системи в Україні. 

Рис. 1. Цикл моніторингу якості поверхневих вод 
Обласна система моніторингу природного довкілля 

(ОСМПД) – це система спостережень, передачі, збереження, 

 

Управління об’єктом 

Використання інформації 

Звітність 

Аналіз даних 

Обробка даних 

Збір даних 

Спостереження 

Програми моніторингу 

Стратегії оцінки 

Інформаційні потреби 
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аналізу та надання інформації про стан довкілля і прогнозування 
його змін, а також розробки науково-обґрунтованих рекомен-
дацій для прийняття рішень щодо запобігання негативних змін 
стану навколишнього природного середовища та дотримання 
вимог екологічної безпеки. 

Організаційна та адміністративне керівництво створенням 
і супроводженням системи моніторингу довкілля в області поло-
жено на Державне управління охорони навколишнього природ-
ного середовища в Львівській області відповідно до Угоди про 
спільну діяльність між суб’єктами Львівської обласної системи 
моніторингу природного довкілля від 14 квітня 2006 р. 

На виконання Постанови КМУ від 30 березня 1998 р. та у 
відповідності із керівними документами Мінприроди України з 
ініціативи держуправління ОНПС в Львівській області Розпо-
рядженням голови Львівської облдержадміністрації від 23 грудня 
2005 р. № 1318 створено регіональну системи моніторингу довкілля. 

Згідно з чинними нормативними документами моніто-
рингові дослідження якості поверхневих вод у Львівській області 
проводять такі установи (табл. 1). 

Структури, що на обласному рівні здійснюють, у міру 
компетенції, контроль за станом довкілля, тільки незначною 
мірою ведуть моніторингові спостереження. Ці спостереження 
здійснюються й реєструються на різному технічному рівні, що 
здебільшого не відповідає сучасним технічним вимогам і лише 
частково відповідає початковому рівню формування системи 
моніторингу. 

Таблиця 1 
Суб’єкти Державної та обласної систем моніторингу довкілля 

№ 
з/п Суб’єкти ДСМД № 

з/п Суб’єкти ОСМПД 

І. Мінприроди України І.1. Державне управління охорони 
навколишнього природного середовища 
в Львівській області 

І.2. ДП “Західукргеологія” 

ІІ. МНС України ІІ.1. Головне управління МНС України у 
Львівській області 

ІІ.2. Львівський центр з гідрометеорології 
ІІІ. МОЗ України ІІІ.1. Львівська обласна санітарно-

епідеміологічна станція 
IV. Держводгосп України IV.1. Львівське обласне виробниче 
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управління водного господарства 
V. Держкомлісгосп 

України 
V.1. Львівське обласне управління лісового 

господарства 
VІ. Мінагрополітики 

України 
VІ.1. Львівський центр охорони родючості 

ґрунтів і якості продукції 
“Облдержродючість” 

VІ.2. Головне управління агропромислового 
розвитку Львівської ОДА 

VІ.3. Державна інспекція захисту рослин у 
Львівській області 

VІ.4. Львівська обласна державна 
лабораторія ветеринарної медицини 

VІІ. Держкомзем України VІІ.1. Львівське обласне головне управління 
земельних ресурсів 

VІІІ. Держжитлокомунгосп 
України 

VІІІ.1. Управління житлово-комунального 
господарства Львівської ОДА 

IX. Держкомрибгосп IX.1. Головне державне управління охорони, 
використання і відтворення водних 
живих ресурсів та регулювання 
рибальства у Львівській області 

 X.1 Управління з питань надзвичайних 
ситуацій Львівської ОДА 

XІ.1 Інститут екології Карпат НАН України 
Основними недоліками існуючих спостережень є: 

1. нерегулярність і недостатність вимірювань, відсутність 
уніфікації технічного оснащення і методик досліджень галузевих 
лабораторій; 

2. відсутність системи збору уніфікованих даних у єди-
ному Регіональному центрі моніторингу довкілля області; 

3. недостатня правова база здійснення екологічного моні-
торингу на державному та регіональному рівнях. 

Для забезпечення виконання моніторингу довкілля області 
створено Реґіональний центр моніторингу довкілля Львів-
щини з покладенням на нього завдання координації збору 
моніторингової інформації, опрацювання моніторингових даних, 
прогнозування екологічних процесів й обґрунтування доціль-
ності прийняття управлінських пропозицій. 

Суть моніторингу якості поверхневих вод полягає у: 
 спостереженні за рівнем забруднення та зміною фізич-

них та хімічних показників; 
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 вивченні динаміки вмісту забруднювальних речовин і 
виявленні умов, за яких відбуваються суттєві коливання рівня 
забруднення водних об’єктів; 

 визначення оптимальної схеми управління поверхне-
вими водами. 

Спостереження за станом поверхневих вод в області, 
здійснюють такі суб’єкти ЛОСМПД: 

 Державна екологічна інспекція в Львівській області; 
 Обласна та районні санітарно-епідеміологічна станція; 
 Львівське обласне виробниче управління водного госпо-

дарства; 
 Волинський обласний центр з гідрометеорології; 
 Рівненський обласний центр з гідрометеорології. 

Щороку Державним управління ОНПС в Львівській області 
складається Програма моніторингу природного довкілля в Львів-
ській області на наступний рік. Перелік створів у щорічних Програмах 
встановлювався відповідно до надісланих пропозицій від суб’єктів 
моніторингу. Цей перелік із року в рік носив хаотичний характер. 
У 2009 р., за ініціативи Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України, сформовано Державний реєстр 
створів. Це чітко встановлений і регламентований перелік дослід-
жуваних створів поверхневої води із прив’язкою до суб’єкта 
обласної системи моніторингу природного довкілля (табл. 2). 

Таблиця 2 
Кількість досліджуваних створів суб’єктами 

моніторингу поверхневих вод 

Суб’єкт 
ДСМД 

Суб’єкт 
ОСМПД Басейн 

Кількість досліджуваних 
створів 

згідно 
Програм на 

2010 р. 

відповідно 
до Держав-

ного реєстру 
створів 

Мін-
природи 
України 

Державна екологічна 
інспекція в Львівській 

області 

Дністер 24 17 
Західний Буг 17 11 

Сян 6 5 
Дніпро 1 - 

МОЗ 
України 

Обласна та районні 
санітарно- 

епідеміологічні станції 

Дністер 68 27 
Західний Буг 35 9 

Сян 14 7 
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Дніпро 18 2 
Держ-

водгосп 
України 

Львівське обласне 
виробниче управління 
водного господарства 

Дністер 7 7 
Західний Буг 4 4 

Сян 2 2 
МНС 

України 
Волинський обласний 

центр з гідрометео-
рології 

Західний Буг 9 10 

Рівненський обласний 
центр з гідрометео-

рології 

Дністер 16 14 

ВСЬОГО 221 115 
 

Склад й обсяг гідрохімічних і гідробіологічних досліджень 
(вибір об’єктів та показників, періодичність спостережень) зале-
жить від суб’єкта, який проводить дослідження в межах своєї 
компетенції. Система спостережень і контролю зазнає постійних 
якісних та кількісних змін, що обумовлено історично (суспільно-
політичними подіями), технічно (впровадження новітнього техніч-
ного забезпечення), а також змінами внаслідок господарської 
діяльності людини (вимога створення нових пунктів спостере-
ження на територіях інтенсивного господарського впливу). 

Окремі суб’єкти моніторингу здійснюють спостереження 
за встановленими ними схемами і програмами, які не входять 
до системи. Методичне та метрологічне забезпечення спосте-
режень має відомчий характер. 

Система моніторингу довкілля, в тім числі й Львівщини, 
перебуває у зародковому стані. Існує потреба оптимізації спосте-
режень, модифікації та стандартизації якісних і кількісних 
характеристик стану поверхневих вод. Більшість приладів і 
обладнання, якими оснащена мережа, розроблена 20−30 років 
тому [2], що позначається на якості отримуваної в процесі 
спостережень інформації та її оперативності і призводить до 
скорочення програми інструментальних спостережень унаслідок 
амортизації. Поліпшення функціонування системи гідроеколо-
гічного моніторингу потребує вирішення низки економічних та 
організаційних проблем. Модифікація мережі спостережних 
постів і станцій передбачає: 

 впровадження централізованої комп’ютерної мережі, 
яка б охоплювала вузлові пункти спостереження; 
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 збільшення оперативності передавання даних спосте-
режень по каналу зв’язку до центрального комп'ютера, для 
створення бази даних та її опрацювання з метою максимально 
оперативної оцінки і прогнозування змін ситуацій (особливо 
тих, що є критичними − перевищення граничнодопустимих 
концентрацій, викидів шкідливих речовин тощо); 

 впровадження нових технічних ресурсів, поліпшення 
бази гідрологічних приладів, приладів для відбирання проб на 
забруднення тощо; 

 реформування системи передавання проб на аналіз, 
підвищення її оперативності та достовірності даних аналізу; 

 збільшення пунктів спостережень особливо в басейнах 
малих річок, що дасть змогу більш точно визначати екологічні 
нормативи якості води; 

 збільшення спектра показників, які аналізують, особливо 
тих, що безпосередньо впливають на життєдіяльність орга-
нізмів (визначення важких металів, пестицидів тощо); 

 забезпечення доступності даних гідроекологічного моні-
торингу для широкого кола споживачів по інформованості про 
стан водних ресурсів, поліпшення якості оформлення готової 
гідроекологічної продукції (видання збірників, гідрологічних 
щорічників, бюлетенів якості вод тощо); 

 однією з найважливіших умов ефективної роботи мережі 
спостережень є поліпшення умов праці (реконструкція примі-
щень, технічного забезпечення) та її оплати. 

Параметри, за якими ведуть спостереження, не дають 
повної інформації про якісний стан водних об’єктів і потре-
бують збільшення спектра досліджуваних показників, зокрема, 
біологічних. Крім того, необхідними є додаткові дослідження 
пов’язані з питанням оптимізації розміщення пунктів спосте-
режень в межах водних басейнів Львівської області. 

Створення і забезпечення діяльності системи моніто-
рингу якості поверхневих вод дасть змогу: 

 цілісно аналізувати ситуацію щодо стану та функціо-
нування ландшафтно-гідрологічних систем; 

 оперативно визначати масштаби та динаміку забрудню-
вальних речовин з метою знешкодження та прогнозування 
забруднень; 
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 прогнозувати та попереджувати екологічні загрози і 
катастрофи, особливо ті, що є критичними; 

 оперативно отримувати всебічну інформацію для обґрун-
тування рекомендацій щодо управління водними ресурсами; 

 забезпечувати населення та органи державної влади 
даними про стан водних об'єктів, а також вирішувати науково-
дослідні завдання. 
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ПРОБЛЕМА ТРАНСКОРДОННОГО ЗАБРУДНЕННЯ РІЧОК 
(НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ СЯНУ) 

 
Ірена Дідич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

На сьогоднішній день проблема забруднення водних 
об’єктів є чи не однією з найважливіших, оскільки в результаті 
постійного зростання промислового і побутового забруднення, 
розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав та 
вирубки лісів велика частка водотоків, струмків та малих річок 
знаходиться на різних стадіях деградації, якість води в них 
постійно погіршується, а деяким загрожує повне зникнення. Але 
ще більшої гостроти набуває ця проблема в басейнах транс-
кордонних річок, де забруднення набуває міжнародного масштабу. 

До транскордонних належать будь-які поверхневі або 
ґрунтові води, які позначають або перетинають кордон між двома 
чи більше державами, або розташовані на таких кордонах. 

Транскордонний вплив – це будь-які значні шкідливі наслідки, 
що виникають в результаті зміни стану транскордонних вод, які 
спричиняються людською діяльністю, фізичне джерело якої 
повністю чи частково розташоване в районі, що перебуває під 
юрисдикцією тієї чи іншої сторони, для навколишнього середо-
вища в районі, який перебуває під юрисдикцією іншої сторони [4]. 

Екологічні проблеми не знають державних кордонів і це 
підтверджує проблема забруднення транскордонних річок, яка 
на сьогоднішній день хвилює не лише окремі держави, а й усю 
міжнародну спільноту. 

Через інтенсивний антропогенний вплив на водні ресурси 
транскордонних річок, погіршення їх стану внаслідок еколо-
гічних катастроф відбувається зниження самоочисної здатності і 
такі річки не мають потенціалу для самовідновлення. Тому 
актуальним на сьогоднішній день є питання щодо необхідності  
проведення спеціальних екологічних досліджень річкових систем 
для організації ефективної боротьби з багатьма небезпечними 
процесами як природного так і техногенного походження, а 
також розробка правових механізмів охорони транскордонних 
річок. 

23 жовтня 2000 р. на спільному засіданні Європейського 
Парламенту та Європейської Ради у Люксембурзі було ухвалено 
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Рамкову Водну Директиву 2000/GO/ЄС. Дія цієї Директиви поши-
рюється на країни Євросоюзу та країни – кандидати на вступ до 
ЄС. Метою Рамкової Водної Політики є захист та поліпшення 
стану водних ресурсів та сприяння сталому збалансованому 
використанню. Головним завданням Рамкова Водна Директива 
визначила досягнення до 2015 р. “доброго екологічного стану” 
всіх без винятку водних ресурсів. 

Об’єктом нашого дослідження виступає транскордонна 
річка Сян, що належить до басейну Балтійського моря. Сян – 
найбільша карпатська притока Вісли довжиною 444 км, площею 
басейну – 16 780 км2. Випливає на межі Високого і Середнього 
Бескиду близько Ужоцького перевалу на висоті 843 м, далі 
перетинає Середній Бескид (творить кілька поздовжніх долин і 
закрутів), Саніцьку улоговину і підгір’я, змінює напрям з північ-
ного на східний і нижче Перемишля тече на північний захід у 
широкій долині Надсянською низовиною, а нижче Сандомира 
впадає до Вісли. Живлення річки переважно снігове та дощове. 

На території України розташовані лише витоки Сяну поблизу 
села Сянки, далі на відстані 53 км річка виконує роль кордону 
між Польщею й Україною. Нижче тече у Польщі 390 км. 

У Львівській області беруть початок притоки річки Сян − 
річка Вишня, Вяр, Шкло. 

Річка Шкло − права притока Сяну, довжиною 84 км (в 
межах України 76 км) бере початок на Розточчі на 2,5 км північно-
східніше с. Шкло з прісних джерел, які виходять із літотамнієвих 
вапняків. Площа басейну складає 863 км², в межах України – 
651 км². Річка протікає в неглибокій долині, з дуже пологими 
схилами, які у вододільній частині перевищують заплаву лише 
на 30−40 м. Русло річки шириною 2−4 м звивисте, неглибоке 
(0,5−1,0 м) з торф’яними берегами. Найбільшими притоками є 
Гноянець, Щан, Малий Гноянець, потік Руський, Ретичин, Гатка, 
струмки Якша, Терешка, Пила та ін. Загальна кількість приток в 
басейні 49, довжиною більше 10 км − а їх протяжність 84 км [5]. 

У результаті створення у 1970 р. сірчаного кар’єру із видо-
бутку сірчаної руди відкритим і свердловинним способом, поклади 
якої залягали на глибині від 60 до 270 м утворилась виїмка 
глибиною 100 м і площею близько 9 км2. Роботу кар’єру при-
пинено у 1992 р., але через видобуток сірки методом підземної 
виплавки відбувалось сильне засмічення території сіркою і як 
результат такої діяльності – утворення елементів техногенного 
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рельєфу – кар’єр, зовнішні відвали пустої породи, гідровідвали і 
хвостосховище та активізація карстових процесів [3]. З метою 
запобігання затоплення кар’єру водами р. Шкло створена система 
водовідведення, у результаті якої річка повністю втратила свої 
природне русло та змінила свій гідрологічний режим, а старе 
русло поблизу м. Яворова замулене і заросло гідрофільною 
рослинністю. Через скид високомінералізованих вод та часті 
аварійні скиди у річку потрапляли води з великим вмістом 
солей, сульфатів та гідрокарбонатів. 

У 1997 р. на замовлення Мінекобезпеки інститут гірничо-
хімічної промисловості ВАТ “Гірхімпром” розробив проект лікві-
дації кар’єру і відновлення ландшафту у зоні його діяльності. У 
результаті затоплення кар’єру утворилось озеро, а вода з нього 
витікає по новому в старе русло річки Шкло. 

Несприятливою можна вважати ситуацію, яка виникла і в 
басейні р. Вишня –притоки річки Сян.  Річка є правою притокою і 
протікає на території Львівської області та охоплює Самбірський, 
Городоцький та Мостиський райони. Довжина річки становить 
79 км, але в межах України 65 км, а площа басейну 1200 км², в 
межах України 995 км². 

Річка бере початок західніше села Мокряни на висоті 255 м 
над рівнем моря і впадає в р. Сян з правого берега за 137 км від 
гирла. Ширина долини не перевищує 4−5 км, вона має симет-
ричну будову – пологі правий та лівий схили з незначною крутизною. 

Найбільшими притоками річки Вишня є Вишенька, Ракув, 
Січня, Хоросниця, Глинець, потік Чорний та потік Зелений. 
Загальна кількість річок в басейні р. Вишня – 405, а загальна їх 
протяжність складає 846 км. Густота річкової мережі становить 
0,85 км/км² [1]. 

Великої шкоди якості води в басейні річки завдає постій-
ний скид сірководневих вод із накопичувача на річці Хоросниця 
(притока р.Вишня), яка в повеневі періоди через збільшення 
потоку води у руслі викликає розвиток ерозійних процесів на 
річці Хоросниця і Вишня, приводить до поглиблення русел, 
зниження рівня води в межінь, осушення прилеглої території. 

Одним з найбільших забруднювачів води в басейні Сяну є 
житлово-комунальний сектор. Через відсутність або вихід з ладу 
очисних споруд в багатьох населених пунктах очищення стоків 
не відбувається, а скид каналізаційних стоків проводиться 
просто в річки та їх притоки. Найбільш гостро стоїть проблема 
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очищення стічних вод в м. Судова Вишня, де очисні споруди 
міста повністю вийшли з ладу. Склалася досить критична ситуація 
щодо належного очищення стічних вод у містах Яворів та Ново-
яворівськ, де каналізаційні очисні споруди вимагають негайної 
реконструкції, оскільки неочищені стоки безпосередньо забруд-
нюють р. Шкло, яка перетинає державний кордон з Республікою 
Польща. 

Спостереження за якістю поверхневих вод в басейні Сяну 
проводить Державна екологічна інспекція у Львівській області та 
Львівське обласне управління водного господарства. Аналіз 
якості поверхневих вод здійснювався за басейновим принципом. 
З даними лабораторії Облводгоспу вміст гідрохімічних показни-
ків у поверхневих водах басейну Річки Шкло у 2007−2008 рр. 
переважно знаходився у межах нормативів. Виключення становить 
вміст органічних речовин, концентрації яких за показником БСК5 
незначною мірою перевищували ГДК. Максимальне значення 
цього показника спостерігалось в р. Шкло − 2,8 ГДК, що свідчить 
про можливе її забруднення органічними речовинами. Середній 
вміст азоту нітратного був в межах нормативів, а максимальне 
забруднення було відмічене в притоці річки Шкло – річці Блех – 
1,5 ГДК. Дещо підвищений у звітному періоді у поверхневих 
водах басейну р. Сян був вміст нітритних іонів. Їх середні 
концентрації коливались у межах 0,3 ГК, а максимальний вміст 
спостерігався воді р. Зелена кривуля (басейн р.Вишня) – 7,5 ГДК. 
Результати спостережень за якістю води в річці Вишня у с. 
Черневе показали перевищення показників для водойм рибо-
господарського призначення по завислих речовинах – 2,4 ГДК, 
ХСК – 1,6 ГДК, залізу загальному – 1,36 ГДК; в річці Шкло – с. 
Краковець (прикордонний створ) якість води не відповідає 
затвердженим нормам для прикордонних рік – вміст сульфатів 
перевищує 1,2 ГДК, азот амонійний – 1,38 ГДК, завислі речовини – 
1,42 ГДК, залізо загальне – 8,53 ГДК. 

У річці В’яр – притоці Сяну у селі Дроздовичі спосте-
рігалось перевищення ГДК по: нітритах – 1,25 ГДК, фосфатах – 
11,18 ГДК та залізу загальному – 1,8 ГДК; у м. Добромиль 
перевищення спостерігалось по: фосфатах – 13,65 ГДК, залізу 
загальному – 1,8 ГДК та іонах амонію – 1,18 ГДК [6]. 

Другою важливою проблемою, що призводить до такого 
забруднення транскордонних вод є відсутність водоохоронних 
зон та прибережно-захисних смуг водних об’єктів. 
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Львівським обласним управлінням земельних ресурсів 
спільно з Облводгоспом у 2006 р. проведено інвентаризацію 
раніше розроблених проектів із встановлення водоохоронних 
зон та прибережних захисних смуг річок і водоймищ. Але ці 
проекти були розроблені у 80-х роках для територій колишніх 
колгоспів й на сьогоднішній день їх межі не співпадають з межами 
сучасних адміністративних одиниць. До сьогоднішнього дня 
водоохоронні зони та прибережні захисні смуги не організовані 
в басейнах, оскільки виготовлення проектної документації на їх 
встановлення вимагає величезних коштів (106 млн. 509 тис. 
грн.), яких у місцевому бюджеті просто немає [2]. Така критична 
ситуація порушує сприятливий водоохоронний режим водних 
об'єктів і сприяє їхньому подальшому засміченню та забрудненню. 

Проблема транскордонного забруднення включає цілий 
комплекс різнопланових проблем. Насамперед, забруднення 
вод – це проблема екологічна і полягає вона в завданні шкоди 
довкіллю, що відбувається в результаті потрапляння шкідливих 
речовин в складі відходів виробничої діяльності. З іншого боку, 
забруднення водних ресурсів це і міжнародна проблема. Завдання 
значної матеріальної шкоди та території країни, яка зазнала 
забруднення, зобов’язує іншу країну нести витрати на його 
ліквідацію. 

Питання охорони водних ресурсів показало необхідність 
розвитку міжнародного співробітництва з багатьох природо-
охоронних питань. Таке співробітництво, не дивлячись на 
ускладнену економічну ситуацію, розвивається досить успішно, 
особливо на міжнародному і регіональному рівнях. Проблема 
транскордонного забруднення водойм вирішується шляхом 
укладання багатосторонніх угод (Конвенція про охорону та 
використання транскордонних водотоків та міжнародних озер), 
які передбачають попередження, скорочення забрудненості 
водойм, забезпечення готовності ліквідації наслідків забруд-
нення, його зменшення та контроль. 

На виконання Угоди між Урядами України та Польщі з 
питань охорони прикордонних вод керівництво Львівської області 
із сусідніми польськими воєводствами – Підкарпатським і Лю-
бельським уклало Угоду “Про співробітництво в галузі водного 
господарства на прикордонних водах”. Відповідно до цієї Угоди 
українська сторона буде продовжувати дослідження та моніторинг 
якості поверхневих вод в басейнах прикордонних річок Шкло, 
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Вишня, В’яр та інших, а також вивчатиме можливі транскордонні 
наслідки рекультивації Яворівського кар’єру ДГХП “Сірка” [7]. 
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ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА 

 

Ольга Пилипович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Басейн Верхнього Дністра − це складна динамічна система, 
яка функціонує завдяки постійному і неперервному взаємозв’язку 
екзогенних та ендогенних чинників рельєфотворення природного 
та антропогенного характеру. За класифікацією інтегральних 
еколого-геоморфологічних систем, запропонованою І. П. Коваль-
чуком [1], тут представлені всі без винятку типи басейнових 
систем, від природно-заповідних, до кар’єрно-техногенних. 

Визначення еколого-геоморфологічного типу басейнової 
системи за видами загосподарювання є першою передумовою 
для подальшого проведення еколого-геоморфологічного моні-
торингу басейнових систем з метою виявлення їхньої реакції на 

http://www.ekology.lviv.ua/
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зовнішній вплив та вибору шляхів оптимізації стану. Якщо роз-
глядати річковий басейн як складну природну систему, то можна 
стверджувати, що чим більше елементів входять до неї, тим 
складніша її структура, а отже тим складніше визначити її еколого-
геоморфологічний тип. З іншого боку, з теорії систем відомо, що 
чим складніша будова системи, тим вона стійкіша до зовнішніх 
впливів. Відштовхуючись від останнього твердження, ми виділили 
в межах досліджуваного регіону 86 басейнових систем другого, 
третього та четвертого порядків, тобто тих, які більш-менш 
сформовані і вступили або наблизилися до фази динамічної 
рівноваги, з довжиною дренуючого водотоку більше ніж 10 км. 
Розрахунок порядку проводився на основі карти масштабу           
1 : 200 000, тому другий порядок ми віднесли до категорії 
стійких. Це переважно ті водотоки, що зазнали інтенсивного 
господарського тиску в середині минулого століття, у результаті 
осушувально-меліоративних робіт, але за такими морфометрич-
ними показниками як довжина водотоку (середня їх довжина 25 км) 
та площа водозбору (в середньому 56 км2) вони віднесені нами 
до категорії “сформованих” басейнових систем. 

Використовуючи метод експертних оцінок та п’ятибальну 
шкалу оцінки для кожного з видів впливу нами здійснено 
еколого-геоморфологічну типізацію басейнів за домінантним 
видом їх господарського освоєння. Відповідно для кожного з 
видів впливу нами розроблена наступна бальна оцінка: 

 водокористування: 1 бал присвоєно басейновим систе-
мам з об’ємом водокористування від 0 до 0,1 млн. м3 за рік;       
2 бали – від 0,1 до 0,3 млн. м3 води за рік; 3 бали – від 0,3 до         
0,5 млн. м3 води за рік; 4 бали – від 0,5 до 0,7 млн. м3 води за рік; 
5 балів – більше 0,7 млн. м3 води за рік. 

 розораність: 1 бал – від 0 до 10% території всього 
басейну; 2 бали – від 10 до 30 %; 3 бали – від 30 до 40 %; 4 бали – 
від 40 до 50 %; 5 балів – більше 50 % всієї території басейнової 
системи. 

 меліорація: 0 балів – для басейнових систем, не задіяних 
меліоративними роботами; 1 бал – меліоративними системами 
задіяно від 1 до 20 % земель території водозбору; 2 бали – від       
20 до 40 %; 3 бали від 40 до 60 %; 4 бали – від 60 до 80 %; 5 балів – 
більше 80 % площі земель усієї басейнової системи; 
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 водогосподарська діяльність: 1 бал – 1−2 гідроспоруди в 
басейновій системі; 2 бали – 3−5 гідроспоруд; 3 бали – 6−9;         
4 бали – 9−10; 5 балів – більше 10 гідроспоруд.  

 селитебне навантаження: 1 бал – від 0 до 20 чоловік на               
1 км2; 2 бали – від 20 до 50 чоловік на 1 км2; 3 бали – від 50 до   
90 чоловік на 1 км2; 4 бали від 90 до 120 чоловік на 1 км2; 5 балів – 
більше 120 чоловік на 1 км2;  

 лісокористування: 1 бал – заліснення басейнової системи 
становить від 0 до 20 %; 2 бали – від 20 до 40 %; 3 бали – від 40 до 
60 %; 4 бали – від 60 до 80 %; 5 балів – більше 80 % площі 
басейнової системи; 

 нами також проведений аналіз промислового та рекреа-
ційного навантаження на басейнові системи. Відповідно бралися 
співвідношення кількості баз відпочинку, санаторіїв, туристичних 
центрів та промислових об’єктів до площі басейну і за п’яти-
бальною шкалою оцінювалося співвідношення цих об'єктів для 
всіх басейнових систем.  

За результатами проведеної оцінки ми визначили еколого-
геоморфологічний тип басейнових систем відповідно за домі-
нантним видом їх господарського освоєння. З огляду на те, що 
вся система верхнього Дністра зазнає антропогенної транс-
формації ще з часів палеоліту, однозначно сказати, що будь-яка 
з систем меншого рангу несе в собі лише одні типологічні ознаки 
не можна. Навіть найменші за площею басейнові системи першого 
порядку мають декілька типологічних ознак. Для прикладу 
басейнову систему потоку Красний можна віднести як до лісо-
господарського еколого-геоморфологічний типу, так і до ареаль-
ного рекреаційно-туристського. Ми пішли шляхом визначення 
для однієї басейнової системи, за ознаками антропогенної 
трансформації, кількох найбільш характерних, еколого-геоморфо-
логічних типів. 

Результати даних досліджень свідчать про те, що більшість 
басейнових систем другого порядку можна охарактеризувати як 
агротехнічно-поселенські басейнові системи, частково, агро-
технічно-осушувально-меліоративні. Серед систем третього порядку 
переважають басейнові системи лісогосподарького, рекреаційно-
туристського; агротехнічно-осушувально-меліоративного, агро-
технічно-поселенського та агротехнічно-стокорегулюючого типів. 
Четвертий порядок – це перважно басейнові системи агро-
технічного та лісогосподарського еколого-геоморфологічного типів. 
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Використовуючи геоінформаційну модель рельєфу досліджу-
ваного регіону, а також геоінформаційну модель поширення 
сучасних екзогенних геоморфологічних процесів, для кожної з 
виділених басейнових систем вказаний домінантний тип рельєфо-
утворювальних процесів за якими слід проводити моніторингові 
спостереження. Науковою базою для таких спостережень мають 
слугувати розроблені методики напівстаціонарних та стаціо-
нарних спостережень за відповідними екзогенними геоморфо-
логічними процесами (ерозійними, гравітаційними, карстовими, 
суфозійними, хімічною денудацією тощо). 

Згідно з типізацією еколого-геоморфологічних систем роз-
роблена загальна схема еколого-геоморфологічного моніторингу. 
Згідно з цією схемою, в кожній з басейнових систем, залежно від 
того до якого еколого-геоморфологічного типу вона належить, 
запропоновано здійснювати моніторингові спостереження за 
відповідними об’єктами, параметрами та геоморфологічними 
процесами. 

На основі запропонованої методики нами розроблені 
програми, та проведені еколого-геоморфологічні моніторингові 
дослідження модельних басейнових систем річки Яблуньки та 
потоку Красний. Наприклад, визначивши еколого-геоморфо-
логічний тип басейнової системи Яблунька як стокорегулюючий, 
нами проведений еколого-геоморфологічний аналіз її території. 
За даними цього аналізу та пропонованої схеми еколого-
геоморфологічного моніторингу нами обґрунтована програма 
моніторингу за відповідними об’єктами та параметрами. 
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ТИПИ ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ЗОНУВАННЯ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ 

 
Діана Кричевська 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Згідно із положенням про Світову мережу біосферних 
резерватів (1995) під останніми розуміють території, акваторії 
або їх поєднання, які визнані на міжнародному рівні в рамках 
Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. До основних завдань 
біосферних резерватів (БР) відносять: охорону та збереження 
ландшафтів, екосистем, видового та генетичного різноманіття 
певних біогеографічних регіонів; сприяння сталому економіч-
ному та соціальному розвитку території; підтримку демонстра-
ційних науково-дослідних проектів, екологічної освіти і навчан-
ня, досліджень і моніторінгу спрямованих на вирішення локальних, 
регіональних, національних та глобальних завдань, пов’язаних з 
охороною довкілля та сталим (зрівноваженим) розвитком. У 
світі біосферні резервати створюються на базі різних категорій 
природоохоронних територій (ПОТ), переважно – національних 
парків, доповнюючи їх новими функціями та надаючи їм між-
народний статус. Станом на 2007 рік світова мережа БР склада-
лася з 553 об’єктів, створених в 107-ми країнах [11]. 

Одним із ключових питань при організації біосферних 
резерватів є функціональне зонування їх території. У Номінацій-
ній формі [10] – основному документі, на основі якого Між-
народний координаційний комітет МАБ ЮНЕСКО приймає рішення 
про включення природоохоронних територій до світової мережі 
біосферних резерватів, господарська та туристична діяльність, 
наукові дослідження у проектованому БР розглядаються саме в 
розрізі функціональних зон.  

Сьогодні в Україні функціонує шість біосферних резерватів. 
Чотири з них створені на базі природних заповідників і за націо-
нальним законодавством відносяться до категорії “біосферний 
заповідник”, два (українська частина міжнародного БР “Східні 
Карпати” та Шацький БР) – створені на базі національних парків. 
В подальшому планується створення Розточанського, Поліського, 
Канівського біосферних резерватів. Для правильної територіальної 
організації таких об’єктів, яка є основою для розвитку май-
бутнього природоохоронного та господарського менеджменту 
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цих територій, важливим є вивчення міжнародних вимог та 
закордонного досвіду функціонального зонування БР. 

На першому етапі розвитку концепції біосферних резер-
ватів, коли головними їх завданнями були порівняльні дослід-
ження у природних і антропогенно модифікованих екосистемах, 
ідеальна модель БР була представлена двома зонами централь-
ною та буферною (рис. 1, а). У центральній зоні повинні були 
охоронятися природні або близькі до природних екосистеми, 
що репрезентують певний біогеографічний регіон. Буферна зона, 
оточуючи центральну, охоплювала екосиситеми, які в напрямку 
від ядра до периферії змінювались від природних і напівпри-
родних до сильно змінених [3]. Пізніше, на основі периферійних 
ділянок буферної зони виділено зону відновлення (або оздо-
ровлення середовища) та стабільну культурну зону [9], яку згодом 
назвали зовнішньою перехідною або транзитною (рис. 1б). 

За Статутом (Статутними рамками) світової мережі біо-
сферних резерватів, прийнятим в 1995 р., БР повинні складатись 
з трьох зон [5] (рис. 1, б): 1) правовим чином визначеного ядра 
(ядер), що має достатні розміри для довготермінової охорони 
відповідно із цілями збереження БР; 2) чітко визначеної буфер-
ної зони, яка оточує або є продовженням ядра, де має місце 
діяльність сумісна із цілями збереження; 3) зовнішньої тран-
зитної (перехідної) території, де проводиться та розвивається 
практика сталого управління ресурсами. 

Загалом досвід організації БР показав, що основна схема 
функціонального зонуваня (рис. 1, б) має обмежене застосування. 
Тому, ще в кінці 1970-х рр. учені запропонували інші форми 
територіальної структури БР. У 1977 р. американські вчені В. К. 
Джонсон, Дж. С. Ослон і Д. Е. Райкл [1] запропоновали концеп-
цію “комплексного біосферного резервату” (концепцію “куща”), 
за якої комплексний БР складається з декількох територіально 
відокремлених природоохоронних або експериментальних тери-
торій – “кластерів” з різним природоохоронним режимом у 
межах однієї біогеографічної провінції (рис. 2). Одні з “клас-
терів” виступають центральними ядрами, орієнтованими на 
збереження біоти, другі – у якості експериментальних ділянок 
для польових досліджень й експериментів, тобто частково вико-
нують функції буферної зони. Ці складові БР повинні виконувати 
спільні наукові програми та бути зв’язані спільною периферій-
ною зоною. Такі БР отримали назву кластерних і найбільший 
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розвиток отримали в США. Одним з перших був кластерний БР 
на півдні Аппалачів, що включав природоохоронне ядро – Націо-
нальний парк “Грейт-Смокі-Маунтінс” з не чітко визначеною 
буферною зоною та експериментальні станції – гідрологічну 
лабораторію “Ковіта” і парк для досліджень довкілля “Оук-Рідж” 
[1]. Аналогічні БР створено в шести біогеографічних провінціях 
на території США [8]. 

Рис. 1. Ідеальні просторові моделі біосферних резерватів 
(складено за [3, 9]) 
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Рис. 2. Перша модель кластерного біосферного резервата [1] 

Умовні позначення: 1 – людські поселення; 2 – об’єкти моніторингу; 
3 – об’єкти призначені для освіти і виховання; 4 – об’єкти туризму і 

рекреації; 5 – об’єкти, призначені для наукових досліджень 
(дослідницькі станції та експериментальні ділянки) 

 
Найбільшого розвитку концепція кластерних БР отримала 

у 1980-их роках. До “кластерних” відносили БР, які охоплюють 
декілька природоохоронних ділянок, що управляються однією 
організацією [8]. Наприклад, БР “Біг-Тікет” у Східному Техасі, в 
якому охороняються 12 відокремлених ділянок, що централізо-
вано управляються як одна одиниця Службою Національних 
парків США. Подібною є структура Карпатського біосферного 
заповідника в Україні, який включає 5 територіально відокрем-
лених заповідних масиви та три заказника. Кожен з масивів Кар-
патського БЗ складається з трьох основних зон. Його терито-
ріальну структуру доповнює зона регульованої охорони, яка 
характерна для таких складових Карпатського БЗ, як “Долина 
нарцисів”, “Чорна гора”, “Юліївська гора”. 

Одним із різновидів кластерних БР є біогеографічні 
підрайони (регіони), які охоплюють охороною весь біогеографіч-
ний регіон. Такі БР складаються із природоохоронних ядер та 
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буферних зон, які мозаїчно розташовані в межах великої 
транзитної зони. В США прикладом такого біогеографічного 
підрайону є БР “Каліфорнія Коуст-Рейнджис” [6]. 

Нижче розглянуті особливості функціонального зонування 
БР, організованих у різних регіонах та країнах. 

Більшість біосферних резерватів (заповідників) у країнах 
колишнього СРСР організовано, дотримуючись принципів ідеальної 
просторової моделі. Центральна зона БР створювалась на базі 
заповідника. Буферні зони формувались з використанням тери-
торії національних парків, дослідних лісництв, сільськогоспо-
дарських станцій, заказників та інших ресурсозберігаючих об’єктів 
[2, 4]. На практиці буферні зони найчастіше збігалися з охоронною 
зоною заповідника або зоною експериментальних досліджень, 
що часто знаходилась у заповіднику. Транзитну зону, що вклю-
чала прилеглі до заповідника господарські землі, окремо не 
виділяли і, як правило, вона була частиною буферної (охорон-
ної) зони. 

Сьогодні у Російській Федерації за Законом ”Об особо 
охраняемых природных территориях” до біосферного заповід-
ника можуть приєднуватись, так звані, “біосферні полігони” (ст. 
10), які функціонально співставляються з транзитною зоною БР 
[7]. Остання в російському законодавстві називається “зона 
сотрудничества”. Лише 5 з 36 російських БР мають у своєму 
управлінні території із статусом біосферного полігону. Неодно-
значним є розуміння буферної зони БР, до якої відносять 
охоронні зони природних заповідників або частини “біосферних 
полігонів”. Зауважимо, що в російському законодавстві, як і в 
українському, не відображено принципові положення Севіль-
ської стратегії та норми щодо зонування території БР. 

В Європі біосферні резервати створювались переважно на 
основі національних парків або невеликих за площею резерватів 
природи. При організації БР на базі національних парків, його 
центральну зону створювали на базі найбільш цінних з природо-
охоронної точки зору ділянок парку, буферну – на основі 
рекреаційних та охоронних зон, а в зовнішню перехідну зону 
включали охоронні ландшафти типу регіональних ландшафтних 
парків. Прикладом такого зонування є територіальна організація 
польської частини міжнародного БР “Східні Карпати”. 

Біосферні резервати, створені на базі резерватів природи, 
поділяються на дві групи. До першої відносяться незначні за 
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площею європейські БР, які взагалі не мають зонування тери-
торії (більшість БР у Великобританії, деякі БР в Болгарії, Австрії, 
Італії). Другу групу складають БР, що створені у 90-х роках ХХ ст., 
часто, як окремі природоохоронні території із власною адміні-
страцією (БР в Іспанії, Німечинні, Швейцарії). Їх природоохо-
ронні ядра представлені системою відокремлених і незначних 
за площею резерватів. 

У деяких країнах прийняті досить чіткі вимоги до орга-
нізації БР та до їх функціонального зонування. Наприклад, згідно 
Швейцарських вимог [12] загальні розміри території БР повинні 
бути не менше від 20 тис га. Природоохоронне ядро повинно 
займати не менше 3 % або 5 % (у випадку кластерного біо-
сферного резервату) від загальної площі резервату. Розмір 
буферної зони повинен становити більше 10 %, а транзитної 
зони − більше 50 % загальної площі БР. Природоохоронне ядро 
та буферна зона разом повинні представляти біля 20 % території 
біосферного резервата. 

Проведений нами аналіз реальних схем функціонального 
зонування гірських біосферних резерватів Європи, США, України 
та Російської Федерації (більше 17-ти об’єктів) дозволив класи-
фікувати їх за планувальною організацією. За цим критерієм БР 
поділено на два основних типи: компактні та кластерні (рис. 3). 

Для компактних віднесено такі БР, в яких зона ядра 
(монолітна, фрагментована або мозаїчна) оточена повністю або 
частково єдиною буферною зоною). До кластерного типу БР 
віднесено резервати, що характе-ризуються наявністю відокрем-
лених рівновеликих масивів буферних зон з ядрами або без них, 
відокремлених транзитних зон або ядер. 

Відповідно до внутрішньої конфігурації природоохоронних 
ядер та транзитних зон кожен тип біосферного резервату можна 
поділити на види та підвиди. Зокрема, серед компактних БР 
виділяються резервати з одно-, дво-, триядровою, а також з 
мозаїчною просторовою структурою (І.1.а−І.1.в). Біосферні резер-
вати, в межах буферної зони яких чергуються ділянки ядер та 
транзитних зон ми відносимо до комбінованого виду (І.2.а, 1.2.б). 

Серед кластерних БР також виділяється два види БР. Для 
першого (ІІ.1.а−ІІ.1.б) характерна спільна транзитна зона, яка 
територіально обєднує відокремлені масиви резервату. Для 
другого (ІІ.2.а) – характерне лише організаційне (управлінське) 
поєднання окремих масивів, кожен з яких, побудований як 
самостійний БР. 
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Таким чином, більше ніж 30-річний досвід організації 
біосферних резерватів у світі призвів до появи значного різно-
маніття їх просторових моделей, які значною мірою відрізня-
ються від ідеальних, що були запропоновані у 1970−1980 роках. 
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СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ 
ЩИРКИ ТА ЇЇ БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА 

 
Людмила Курганевич, Андрій Мицько 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

У гідрографічному плані річка Щирка належить до басейну 
Дністра і є його лівою притокою. Площа басейну р.Щирки стано-
вить 681 км2, довжина річки 45 км (табл. 1). 

Річка Щирка бере початок із джерела на південний захід 
від Львова (біля кільцевої дороги), впадає в р.Дністер на південно-
східній околиці с.Устя. Неподалік с.Семенівна в Щирку впадає 
найбільша права притока – р.Ставчанка, а найбільша ліва притока – 
р.Зубра впадає в Щирку на північно-східній околиці с.Устя. 

Інтегральним показником стану річкового басейну (вод-
ності території, ступеня її ерозійного розчленування тощо) є 
густота річкової мережі. Коефіцієнт густоти річкової мережі р. 
Щирки становить 0,9 км/км2. Найбільша густота річкової мережі 
спостерігається в північно-західній частині басейну, тобто в басейні 
Ставчанки, показники густоти коливаються в межах 1,2−3,5 км/км2. 
Проведення осушувальної меліорації та створення ставків рибо-
господарського і рекреаційного призначення зумовили збільшення 
густоти річкової мережі. Ареали максимальних значень коефіцієнта 
густоти зафіксовані в районі між м. Пустомити та с. Поляна – с. 
Містки (3,5−5,8 км/км2), біля с. Сердиця (3,0−6,3 км/км2), в районі 
впадіння р. Ставчанки в р.Щирка (6,7 км/км2). В басейні р. Зубри 
густота річкової мережі коливається в межах 0,1−1,1 км/км2, 
місцями до 3,5 км/км2. Мінімальні показники густоти визначено 
в центральній частині басейну на  крайньому сході (0,1−0,5 км/км2). 
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Таблиця 1 
Основні гідрографічні характеристики басейну р. Щирки [3] 
Найменування 
характеристик р. Щирка р. Зубра р. Ставчанка 

Куди впадає р. Дністер р. Щирка р. Щирка 
Яка притока ліва ліва права 
Довжина, км 45   
Відмітки: м. абс. 
витоку 
гирла 

 
320 
251 

 
342 
251 

 
292 
267 

Падіння, м 69 91 24 
Похил: м/км 
середній 
середньозважений  

 
1,65 
1,2 

 
2,0 
1,7 

 
1,04 
0,85 

Площа водозбору, 
км/км2 

681 242 140 

Середня висота 
водозбору, м 

310 330 320 

Середній похил 
водозбору, м 

20 55 30 

Залісненість,% 11 14 16 
Заболоченість, % 2 0 0 
Озерність, % 0,8 0,6 1,0 
Розораність, % 60 56 56 
Еродованість, % 6 15 9 

 
Структурою річкової системи називаємо співвідношення 

річок різних рангів у річковій мережі басейну. Кількість водо-
токів та їх довжина характеризують насиченість річкової системи 
водотоками різних рангів, а також рівень її структурної органі-
зації або складність будови. Структура річкової системи басейну 
р.Щирка та її багаторічна динаміка вивчалася нами методами 
картометричного аналізу із застосуванням ГІС-технологій. Під 
час досліджень була визначена кількість і довжина водотоків 
різних рангів. Дослідження проводились з використанням топо-
графічних карт 2000 р. масштабу 1 : 100 000. При оцінці струк-
турних змін у річковій мережі в багаторічному розрізі використо-
вувались матеріали досліджень, проведених І. П. Ковальчуком 
[1, 2]. 
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Аналіз співвідношення кількості і довжини рік різних рангів, 
виконаний для часових зрізів 1772, 1885, 1925, 1955 і 2000 рр. 
свідчить про переважання в структурі річкової системи Щирки 
водотоків I рангу. Вони становлять 71,1−77,2 % загальної кількості 
рік і 46,0−51,4 % сумарної довжини річкової мережі. У різний час 
частка річок II рангу коливалась в межах 17,8−21,9 %, а їх 
довжина – 15,6−23,7 %. Річки III рангу становили 4,0−5,7 %, їх 
довжина – 5,0−16,1 %. На річки IV рангу припадало 0,8−1,1 % 
загальної кількості рік та 8,8−17,7 % сумарної довжини річкової 
мережі. Річка у 1925 р. втратила V ранг, у всіх інших часових зрізах 
річки цього рангу становили 0,3−1,0 %, а їх довжина складала 
4,2−10,5 %. 

Починаючи з останньої чверті XIX ст., гідрографічна мережа 
території та природний розвиток долини Щирки стали зміню-
ватись, в основному внаслідок антропогенного впливу. 

Зміни параметрів структури річкової системи Щирки визна-
чались шляхом порівняння результатів досліджень кожного з 
етапів її розвитку. Порівнювалась насамперед кількість одноранго-
вих водотоків та їх довжини, визначався коефіцієнт трансфор-
мації структури річкової мережі. 

За більш як 200-річний період (1772−2000 рр.) структурних 
змін в басейні Щирки зазнали водотоки різних рангів. Найбільше 
трансформаційні процеси торкнулись водотоків низьких рангів, 
які дуже чутливі до антропогенних впливів та змін навколиш-
нього середовища. У загальному спостерігається зростання кількості 
та довжини різнорангових водотоків. Це відбулося завдяки 
проведенню осушувальної меліорації, тобто створенню систем 
меліоративних каналів та перетворенню тимчасових водотоків у 
постійні, а також через зміну русла Щирки, внаслідок чого річка 
отримала найбільшу свою притоку – р. Зубра. Поряд із збільшен-
ням кількості рік за рахунок створення штучних водотоків-каналів, 
відбулося і зменшення кількості природних водотоків за рахунок 
їх пересихання і замулення. 

Основними причинами, які зумовили зміни у структурі 
річкової системи Щирки виступають: 
 землеробство: сприятливі агрокліматичні умови і рівнин-

ність території сприяли розвитку сільського господарства і 
давньому розорюванню земель; 

 розорюваність схилів; 
 зміна русла: як наслідок р. Щирка отримала свою найбільшу 

притоку – Зубру; 
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 меліорація земель: на території басейну проводилась зрошу-
вальна й осушувальна меліорація; 

 видобування будівельних матеріалів: поблизу смт. Щирець 
діє кар’єр, де з 50-х років XX століття видобувають сировину 
для виробництва будівельних матеріалів. У басейні діють 
й інші кар’єри, які суттєво знижують рівень ґрунтових вод 
на прилеглих до них територіях і зумовлюють пересихання 
малих річок; 

 прокладання доріг; 
 вирубування лісів: давнє освоєння території сприяло вирубці 

дібров. Які були поширені тут в до агрокультурні часи; 
 русловипрямні роботи; 
 забір води для промислового, сільськогосподарського і 

питного водопостачання; 
 розведення риби: для розведення риби будуються великі 

стави. Зарегулювання річок ставками є як позитивним 
(зменшує піки паводків), так і негативним (підтоплення 
прилеглої території, евтрофікація водойм тощо) явищем. 
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Наприкінці XX ст. взаємовідносини людини і природи набули 
особливого загострення. Усі природні екосистеми (атмосфера, 
гідросфера, літосфера і біосфера) зазнали потужного антропо-
генного тиску. Трагізм ситуації не тільки в загибелі природи, а й 



 

99 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

у погіршенні здоров’я людей, а воно – один із об’єктивних 
показників якості довкілля. У зв'язку з тим, перед нами постало 
завдання дослідити стан атмосферного повітря на території 
Львівської області і з’ясувати його вплив на здоров’я населення. 

Для вивчення впливу атмосферних забруднювачів на 
здоров’я населення проведено ретроспективний аналіз якості 
атмосферного повітря та стану здоров'я населення Львівської 
області за 18 років – з 1990 по 2008 рр. 

Важливими показниками, які характеризують стан атмо-
сферного повітря є обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу 
від стаціонарних і пересувних джерел забруднення, їхня динаміка, 
розрахунок цих викидів на 1 км2 території, а також на одну особу. 

При аналізі динаміки викидів шкідливих речовин в атмо-
сферне повітря від усіх джерел забруднення у Львівській області 
протягом 1990–2004 рр., спостерігаємо зменшення їхньої кількості 
з 567,3 тис. т (1990 р.) до 181,2 тис. т (2004 р.), а з 2004 р. – 
збільшення до 266,8 тис. т у 2008 р. [5]. 

Впродовж 1990–2000 рр. кількість викидів шкідливих речовин 
тільки від стаціонарних джерел у Львівській області зменшилася 
з 271,9 до 108,6 тис. т (на 60 %), у 2004 р. показник був 
мінімальним (89,9 тис. т), а у 2008 р. зріс до 126,4 тис. т. 

Динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрізі районів 
Львівської області показано на рис. 1. Збільшення викидів стаціо-
нарними джерелами спостерігаємо у Бродівському та Кам'янка-
Бузькому, а зменшення – у Миколаївському, Перемишлян-
ському та Стрийському районах. 

Впродовж 1990–2008 рр. кількість викидів шкідливих речо-
вин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 
у розрахунку на одну особу зменшилась приблизно на 50 % (у 
1990 р. – 98,5 кг, а у 2008 р. – 49,5 кг), а в розрахунку на один 
квадратний кілометр – на 54 % (12,5 т у 1990 р. до 5,8 т у 2008 р.). 

Протягом десяти років (1990–2000 рр.) кількість викидів 
шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту 
зменшилась у 3,5 раза (з 295,4 тис. т у 1990 р. до 84,3 тис. т у 
2000 р.), а з 2000 до 2008 р. простежується їхнє зростання до 
134,5 тис. т (на 60 % більше порівняно з 2000 р.). 

Найбільший обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне 
повітря від автотранспорту у 2008 р. характерний для м. Львова 
(45,6 тис. т), Пустомитівського (5,8 тис. т), Яворівського (5,5 тис. т), 
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Жовківського (5,4 тис. т), Сокальського (4,5 тис. т) районів (рис. 2). 
Найменше викидів у Перемишлянському (1,9 тис. т), Сколів-
ському (2,2 тис. т), Буському (2,2 тис. т) районах, а також у 
містах: Моршин (0,4 тис. т), Новий Розділ (1,3 тис. т), Трускавець 
(1,5 тис. т), Самбір (1,7 тис. т) [5]. 

 
Можна стверджувати, що погіршення якості атмосферного 

повітря, підвищений вміст у ньому хімічних забруднювачів віді-
грає суттєву роль у формуванні захворювань дихальної системи, 
онкологічних, алергічних захворювань, хвороб ендокринної, 
нервової та інших систем організму [3]. 
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До основних показників, які характеризують стан здоров'я 
населення, належать: народжуваність, смертність, природний 
приріст (абсолютне число осіб і показник на 1 000 населення), 
середня очікувана при народженні тривалість життя. 

Протягом 1990–2001 рр. в області спостерігалось стійке 
зниження народжуваності (1990 р. – 14,7 ‰, 2001 р. – 8,7 ‰), а з 
2001 р. – збільшення (2008 р. – 11,3 ‰). У 2008 р. Львівська 
область за цим показником зайняла дев'яту сходинку серед 
регіонів України. Найбільшою народжуваністю характеризу-
ються Турківський, Яворівський і Сколівський райони Львівської 
області. Особливо низькою у 2008 р. була народжуваність у 
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містах: Моршин, Трускавець, Дрогобич, Новий Розділ. Щодо 
рівня смертності, то впродовж 1990–2001 рр. спостерігається 
його збільшення з 10,8 ‰ до 12,2 ‰, а в 2008 р. – 13,7 ‰. 
Високим показником смертності населення вирізняються Пере-
мишлянський, Жидачівський і Буський райони [1, 2]. 

Серед причин смертності населення переважають хвороби 
системи кровообігу (64,5 %), новоутворення (11,4 %), зовнішні 
причини захворюваності та смертності (6,3 %), хвороби органів 
травлення (3,9 %), хвороби органів дихання (3,9 %), деякі інфек-
ційні та паразитарні хвороби (1,9 %) [4]. 

Природне скорочення населення Львівської області розпо-
чалося з 1995 р. Позитивний показник приросту є лише в Яворів-
ському районі (+2,9 ‰), при середньообласному показнику (-2,4 ‰). 
У 2008 р. найбільше його скорочення відбулося в Жидачів-
ському, Золочівському та Перемишлянському районах. 

Протягом 1990–2008 рр. рівень захворюваності населення 
Львівської області зріс з 65 463 випадків на 100 тис. населення у 
1990 р. до 86 028 – у 2008 р. [4]. 

Абсолютний показник захворюваності населення Львів-
ської області за 10 років (1990−2000) зріс на 21,7 %. У 2000 р. 
реєструвалось на 12,4 % більше випадків захворювань органів 
дихання порівняно з 1990 р., в 1,8 раза збільшилась кількість 
випадків захворювань системи кровообігу, втричі зросла кількість 
осіб з хворобами ендокринної системи. За період з 2000 до 2008 рр. 
на 7,2 % зменшилась кількість випадків захворювання органів 
дихання, на 29,4 % частіше реєструються хвороби системи крово-
обігу, на 4,3 % зросла поширеність хвороб шкіри та підшкірної 
клітковини, на 18,8 % збільшилась кількість уперше в житті 
зареєстрованих випадків появи новоутворень. Порівняно з 2000 р. 
у 2008 р. на 23,4 % зросла кількість випадків захворювань нерво-
вої системи. 

На основі кореляційного аналізу масивів даних встанов-
лено, що між обсягами викидів в атмосферу від автотранспорту 
та поширеністю хвороб органів дихання існує залежність з 
коефіцієнтом кореляції 0,6 (рис. 3, а). 

Виявлено, що якість атмосферного повітря має достатньо 
високий рівень кореляції з поширеністю хвороб крові (коефі-
цієнт кореляції 0,82) та хвороб серця (коефіцієнт кореляції 0,82) 
(рис. 3, б, в). 
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Рис. 3. Залежність захворюваності населення Львівської області від 
викидів шкідливих речовин в атмосферу від автотранспорту 
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Кореляція кількості викидів в атмосферне повітря авто-
транспортом з поширеністю всіх форм гіпертонічної хвороби має 
коефіцієнт кореляції 0,83 (рис. 3, г). Між показниками захворю-
ваності населення Львівської області хронічним бронхітом, 
бронхіальною астмою та викидами шкідливих речовин в атмо-
сферне повітря виявлено зв'язок з коефіцієнтом кореляції 0,62 і 
0,37 (рис. 3, д, е). 

Отож, необхідно провадити контроль за обсягами викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря Львівської області; 
здійснювати заходи, спрямовані на мінімізацію шкідливого впливу 
забруднювачів на навколишнє середовище, зокрема, на стан 
атмосферного повітря; не залишати поза увагою те, що якість 
атмосферного повітря істотно впливає на стан здоров'я населення. 
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БУРОЗЕМІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
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Ліси Українських Карпат відіграють надзвичайне важливу 
роль не тільки в економіці краю, але мають важливе природо-
охоронне значення, виконуючи захисні, водоохоронні і клімато-
регулюючі функції. Важливий є їхній рекреаційний потенціал. 
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Ліси Карпат це невід’ємна складова частина унікальних євро-
пейських лісових комплексів, які потребують багатопланових 
наукових досліджень в аспекті їхньої охорони та невиснажли-
вого використання. Особливе значення мають незаймані праліси, 
які для Європи та й усього світу є безцінним генетичним ресурсом і 
унікальним природним явищем [1]. 

Нераціональне використання лісових екосистем, в першу 
чергу, призводить до порушення ґрунтового покриву даних тери-
торій. Це, в основному, деградаційні й ерозійно-денудаційні 
процеси. Зокрема, боковий ерозійний і лінійний глибинний 
розмив, площинний змив, селеві процеси, зсуви та інші види 
деградаційних процесів. Тому, пріоритетними завданнями, які 
вирішують при створенні в заповідних територій є збереження 
натуральних компонентів і вивчення в них діючих природних 
процесів з метою розробки наукової основи збереження еко-
систем та оцінки глобальних змін, що відбуваються внаслідок 
антропогенного впливу. 

Розробка наукових основ збереження екосистем передбачає 
аналіз взаємозв’язку між усіма їхніми ланками. Ґрунт є одним з 
найважливіших об’єктів біосфери, властивості якого інтегрально 
відображають функціонування системи: ґрунт, атмосфера, гідро-
сфера. Це водночас і діюча сила та результат взаємозв’язку 
негативного субстрату і живих організмів, відображення змін в 
біоценозі загалом і чинник, що спричиняє ці зміни. Система-
тичне накопичення інформації щодо властивостей ґрунтів дає 
змогу використовувати банк даних про ґрунти для аналізу загальних 
закономірностей і регіональних особливостей структури та 
функціонування екосистем. Відомості про ґрунти необхідні для 
статистичної обробки матеріалів, що характеризують екосистему, 
для системного аналізу та математичного моделювання.  

Українські Карпати відносять до гірської ґрунтової провінції 
Західно-буроземно-лісової області суббореального поясу [5]. 
Ґрунтовий покрив сформувався в умовах досить складної літо-
логічної диференціації ґрунтотворних порід і рельєфу, що зумо-
вило його значну строкатість. Головними ґрунтотворними породами 
є елювіально-делювіальні відклади продуктів вивітрювання флішу, 
кристалічних і магматичних порід. Значно менше розвинуті 
алювіальні, моренні, колювіальні і пролювіальні відклади [6].  

Буроземи є найпоширенішим типом ґрунтів Українських 
Карпат. В основному вони приурочені до західних і східних 
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макросхилів лісового поясу і формуються під хвойними і широко-
листяними лісами на продуктах вивітрювання літологічно-розви-
нутих порід. 

Аналіз стану вивченості компонентів довкілля засвідчив, 
що ґрунти найдетальніше досліджені у просторовому плані, 
оскільки на всі сільськогосподарські угіддя складені ґрунтові 
карти, які періодично поновлюються. Проте, у питанні просто-
рового поширення буроземів Українських Карпат не вироблено 
єдиної концепції її мегаструктури, функціональні положення якої 
визначаються законами широтної зональності і вертикальної 
поясності у гірських системах, а також шляхами еволюційного 
розвитку ґрунтів [2]. 

У дослідженні ґрунтів Карпат, зокрема буроземів, на перших 
етапах значну увагу акцентовано на вивчені ґенези, складу, 
властивостей та їх територіальної структури. 

Історію ґрунтово-картографічних досліджень Українських 
Карпат можна умовно поділити на три періоди. Перший – відо-
бражений у літературних і ґрунтово-картографічних роботах угорсь-
ких, чеських і польських вчених, зокрема Ф. Тоул, Р. Месер (1922), 
С. Міклашевський (1912, 1927), В. Свідерський (1931−1933, 1934, 
1936), А. Златнік (1938) та ін. Характерною особливістю цього 
періоду була схематичність і примітивізм. Ґрунтово-картогра-
фічні матеріали, які збереглися до нашого часу, відзначаються 
багатьма фактичними помилками й оскільки їхні автори здебіль-
шого є представники агрогеологічного ґрунтознавства, характе-
ризують, по суті, не ґрунти, а літологію ґрунтотворних порід [2].  

Другий період пов’язаний з дослідженнями радянських 
вчених, які докладно вивчали генезис і властивості ґрунтів 
Карпат. Їхні дослідження подані за працями Г. Андрущенка 
(1970), Н. Вернандер, Г. Тишкевича (1958), Є. Руднєвої (1960), М. 
Герасимової (1960), І. Гоголєва (1963, 1965, 1968, 1986), П. Пастер-
нака (1967, 1968, 1980), Ф. Топольного (1976, 1991), В. Канівця 
(1973, 1978, 1980, 1991 2001) та ін. 

Протягом останніх десятиріч дослідження властивостей 
буроземів Українських Карпат, зокрема з погляду їхньої еколо-
гічної ролі, виконували українські ґрунтознавці О. Туренко (1990, 
1998), П. Шубер (1994), М. Гамкало (1998), Б. Стефаник (2002), С. 
Позняк (2006), П. Войтків (2005−2008) та ін. 

У розкритті питання конструктивно-географічних засад 
дослідження буроземів, в першу чергу, застосовано конструк-
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тивний метод, який полягав у вивченні просторових залежностей 
фізико-хімічних властивостей буроземів від стану компонентів 
довкілля. 

З метою вивчення особливостей буроземів пралісів Карпат, 
змін їхніх фізичних, фізико-хімічних властивостей у генетико-
географічному плані застосовано порівняльно-географічний, 
порівняльно-профільний і порівняльно-аналітичний методи. 

Аналіз морфологічної будови профілю буроземів букових 
пралісів і букових, буково-яворових лісів засвідчив деякі відмін-
ності морфологічних показників й ознак. Гумусовий горизонт 
буроземів букових пралісів характеризується темно-сірим 
забарвленням з буруватим відтінком, зернистою структурою і 
незначним вмістом щебенюватого матеріалу. Гумусовий перехід-
ний горизонт сірувато-бурий, дрібногрудкувато-зернистої структури. 
Перехідний до породи горизонт – бурий горіхувато-зернистої 
структури. Буроземам букових і яворово-букових лісів, на відміну 
від букових пралісів, властиве дещо світліше забарвлення, 
порохувато-зерниста структура і відносне збільшення щебеню-
ватості. Зменшується потужність гумусового, гумусового перехід-
ного і перехідного до породи горизонту порівняно з буроземами 
букових пралісів. Суттєва відмінність у морфологічній будові 
профілю простежена у буроземах царинок, зокрема у форму-
ванні з поверхні дернового процесу, що відрізняє їх від буро-
земів букових пралісів [3]. 

У буроземах під смерековими і мішаними смерековими 
пралісами морфологія є дуже схожою і дещо відрізняється за 
потужністю горизонтів, скелетністю, потужністю підстилки і ви-
раженістю шарів ферментації та мінералізації. Профілі досліджу-
ваних ґрунтів мають слабку диференціацію на горизонти, 
характерне темно-буре або буре забарвлення, зернисто-грудку-
вату або дрібногрудкувато-зернисту структуру, відсутність дернини 
і вираженість гумусового дернового горизонту.  

Як бачимо, результати досліджень показали зміни у морфо-
логічній будові, зокрема це стосується потужності і складу 
лісової підстилки, потужності гумусового і гумусово-перехідного 
горизонтів. Також, відмінність спостерігається у загальних фізич-
них властивостях, спостерігається їх погіршення під буроземами 
лісових екосистем. 

Буроземам властивий високий вміст гумусу і найвищі його 
значення приурочені до верхньої частини гумусового горизонту 
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Н(t). Профільний розподіл вмісту характеризується його різким 
спадом у гумусовому перехідному горизонті. В буроземах 
букових пралісів його вміст майже удвічі, в букових і в яворово-
букових лісах утричі нижчий, ніж в горизонті Н(t). Тип гумусу в 
досліджуваних буроземах лісів зазвичай гуматно-фульватний і 
фульватний. У буроземах під буковими пралісами тип гумусу 
верхнього гумусового горизонту – фульватно-гуматний, у нижній 
частині профілю – гуматно-фульватний, а у ґрунтах смерекових 
пралісів Чорногірського масиву у верхньому гумусовому горизонті 
тип гумусу гуматно-фульватний і фульватний у нижній частині 
профілю. Стосовно інших показників фізико-хімічних власти-
востей буроземів пралісів і лісів Українських Карпат, то їм властиві 
менш помітні зміни [4]. 

Результати досліджень вказують на порівняно значну 
відмінність у морфологічній будові, фізичних і фізико-хімічних 
властивостей буроземів під лісами та пралісовими екосистемами. 
Тому пріоритетними завданнями, які потрібно вирішити на 
територіях, де збереглися натуральні компоненти є вивчення в 
них діючих природних процесів з метою розробки наукової 
основи збереження екосистем й оцінки глобальних змін, що 
відбуваються внаслідок антропогенного впливу. Відповідно, 
суспільство зобов’язане зберегти натуральні праліси, а зокрема 
ґрунти пралісових екосистем, оскільки це унікальне природно-
історичне тіло, яке сформувалось під впливом специфічного 
поєднання клімату, рослинності, гірських порід, і яке володіє 
родючістю та виконує важливу функцію на землі – є основою 
для життя на ній. 

Значна частина виявлених пралісів знаходиться поза 
межами заповідних територій, і вони потребують спеціальної 
охорони, яку можна організувати в різний спосіб, зокрема, через 
механізми, передбачені новим Лісовим кодексом, утворенням 
нових та розширенням територій існуючих об’єктів природно-
заповідного фонду. Вважаємо, що найоптимальнішою формою 
охорони пралісів може стати включення їх в якості ключових 
територій до екологічної мережі. Цей варіант має кілька значних 
переваг. По-перше, в цьому випадку відпаде потреба у вилучені 
територій від землекористувачів, яка завжди пов’язана зі значними 
труднощами. По-друге, вдасться охопити охороною практично 
всі, навіть дрібні й віддалені, осередки пралісів за рахунок їх 
об’єднання іншими структурними елементами екомережі: сполуч-
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ними, буферними чи навіть відновлюваними територіями. Більш 
того, практично всі виявлені в результаті проекту праліси добре 
вписуються в схему екомережі Українських Карпат. 

Все це дає нам можливість стверджувати, що ґрунти, які 
сформувалися в межах пралісових екосистем, можуть слугувати 
еталонними ґрунтами відповідних фізико-географічних областей, 
а стан ґрунтового покриву пралісів потребує негайного, послі-
довного віднесення їх до особливо цінних ґрунтів, також, 
організації реальної особливої охорони буроземів пралісів. 
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У різні історичні періоди у Карпатському регіоні України 
розробляли різноманітні види корисних копалин. Окремі корисні 
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копалини сьогодні вже не видобувають (наприклад, буре вугілля, 
озокерит, самородна сірка). Сліди їхнього розроблення, на жаль, 
практично втрачені й виникає необхідність збереження історич-
ної гірничодобувної спадщини. 

Мета нашого історико-географічного дослідження є вивчення 
історико-географічних аспектів розроблення мінеральних ресурсів 
у Карпатському реґіоні України, яке спрямоване на розв’язання 
проблем трансформації й збереження історичної спадщини 
гірничодобувних і гірничозбагачувальних підприємств. 

Методологічною основою дослідження слугуватимуть сучасні 
наукові положення й підходи географічної науки, зокрема такі 
як геосистемний, геоекологічний і геоінформаційний. 

Основними завданнями роботи є: 
 вивчення географічних засад функціонування історичних 

гірничопромислових територій та об’єктів; 
 розроблення методики історико-географічного дослідження; 
 аналіз історико-географічних (літописних, архівних, фондо-

вих, статистичних, картографічних) документів. 
 з’ясування історії освоєння мінеральних ресурсів Карпат-

ського реґіону України; 
 історико-географічний опис різнофункціональних гірничо-

промислових територій та об’єктів; 
 розроблення заходів, що спрямовані на збереження істо-

ричної спадщини гірничодобувних і гірничозбагачуваль-
них підприємств.  
Об’єктом дослідження є мінерально-сировинна база Карпат-

ського реґіону України, їх всебічний аналіз і створення геоінфор-
маційних моделей; предметом – виявлення геопросторових та 
часово-динамічних закономінорностей їх зосередження, обґрунту-
вання пропозицій по збереженню історичної спадщини гірничо-
добувних і гірничозбагачувальних підприємств. 

Наукова новизна роботи полягає в окресленні місць 
розміщення гірничодобувних і гірничозбагачувальних об’єктів 
ΧΙΧ−ΧΧ ст., моделюванні їх стану. 

Важливою складовою такого історико-географічного аналізу 
є вивчення історико-географічних документів. Саме вони виступають 
першим кроком до з’ясування особливостей освоєння мінеральних 
ресурсів Карпатського регіону України. 

Карпатський реґіон України включає такі етнічні землі: 
Галичина (Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області), 
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Буковина (Чернівецька область) і Закарпаття (Закарпатська область). 
Кожна з п’яти областей, які входять до складу Карпатського реґіону 
України має свою історію формування й розвитку мінерально-
сировинної бази. 

Галичина багата передусім на паливно-енергетичні ресурси. 
Так завдяки Бориславській нафті в кінці ΧІΧ – на початку ΧΧ ст. 
Україна посідала третє місце у світі, поступившись за обсягами 
добування нафти лише США і Російській імперії. Варто також 
зазначити про одні з найбільших у світі родовищ самородної 
сірки і калійної солі, унікальні поклади озокериту, значні запаси 
кам’яного і бурого вугілля, конденсату і газу, піщано-гравійної і 
скляної сировини, більшу частину з яких активно розробляли на 
протязі декількох століть. Багата Галичина й на родовища міне-
ральних вод (Трускавець, Моршин, Великий Любінь та ін.). 

Закарпаття відзначалося значними запасами термальних 
підземних вод, різноманітні рудні корисні копалини: ртуть, 
алуніти, поліметалеві руди, великі запаси кам’яної солі, золото. 
Промислове значення мають поклади туфів, доломітів, бенто-
нітових глин, кольорових мармуризованих вапняків бариту, які 
почали розробляти у ΧΧ ст. 

Для Буковини характерні марганцеві руди, кам’яна сіль, 
будівельна сировина (гіпс, пісок скляний, вапняк цементний). 

Більшість гірничопромислових підприємств, які проводили 
добування і збагачення цих копалин, припинили своє існування 
або законсервовані, а відповідно, стали новою сторінкою в 
історичній спадщині краю, без якої оцінка потенціалу міне-
рально-сировинної бази Карпатського реґіону України була б не 
повною. 

Всі історичні події, які стосуються освоєння покладів 
мінеральних ресурсів Карпатського регіону України умовно поділено 
на три основні періоди гірничодобувного освоєння території. Це 
допромисловий (кустарний) період, який розпочався від мо-
менту заселення території й тривав до кінця ΧVІІІ ст. та два 
промислові, які розділені початком Другої світової війни (1939). 
Після допромислового настав мануфактурний період освоєння 
корисних копалин, який в Галичині припав на час правління 
Австро-Угорщини і Польщі, в Буковині – на час правління Австро-
Угорщини і Румунії, на Закарпатті – на час правління Австро-
Угорщини і Чехословаччини. Останньою епохою інтенсивного 
розроблення покладів реґіону став індустріальний період за 



Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 
10-річчю кафедри конструктивної географії і картографії 112 

 

часів існування Радянського Союзу, який завершився після 
проголошення незалежності України. 

На даний час, нами здійснюється дешифрування карт 
мануфактурного періоду двох часових проміжків: 1) австрійські 
карти, коли Галичина, Буковина і Закарпаття перебували під 
владою Австро-Угорщини; 2) польські, чехословацькі та угорські 
карти, коли Галичина перебувала під владою Польщі, Закарпаття 
під владою Чехословаччини, Буковина під владою – Румунії. 

 
 

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ ПОЛТВИ 

 
Мар’яна Шіпка 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Річка Полтва (Пельтів) − ліва притока Західного Бугу (басейн 
р. Вісли). Протікає в Пустомитівському, Золочівському та Бусь-
кому районах Львівської області [1]. 

Існує декілька теорій походження слова “Полтва”: спорід-
неність “полтви“ з окремим давньоготським комбінованим 
словом “Fuldahwa“ – “Пулдагва“ (рибна річка), скіфо-булгар-
ським “палтла“ – “швидка” чи навіть санскритським “пал/пол“ – 
“захист“ − від звірів, недобрих сусідів. Корінь “лот/лет“ у давніх 
індоєвропейських діалектах вказував на воду, течію, мокре 
місце. Слово “полтва“ співзвучне з такими географічними назвами 
як Полтава, Вітлава. Вони мають спільний корінь – “лтава“, який 
може бути синонімом слова “ріка“ або “вода“. Зрештою, слово 
“лтава“ споріднене зі словом “лити, литись“ та іншими словами, 
що мають подібний зміст: “пліт“, “плотина“, “плесо“, “плескати“, 
“б(п)олото“, “полоскати“, “плакати“, “латаття“ та ін. Отже, “Полтва“ 
означало “по л(и)таві“, тобто “по річці – текучій воді“ [15]. 

Річка Полтва починається на території міста Львова, витікає 
з двох джерел у південній частині міста. До нинішнього часу 
існують два ставки на розі вулиць Стрийської і Володимира 
Великого. Річка тече біля вулиць Кульпарківської і Бойківської, 
під вулицями акад. Сахарова, Дм. Вітовського, Зарицьких, Ш. 
Руставелі, Саксаганського, пр. Тараса Шевченка, пр. Свободи, пр. 
Чорновола, Липинського до вул. Б. Хмельницького, де повертає 
на північний схід [10]. 
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Основні допливи Полтви в межах міста – струмки Пасіка і 
Сорока, які з’єднуються з нею під пр. Шевченка біля пам’ятника 
М. Грушевському. Пасіка починається на Погулянці, далі пливе 
під вул. К. Левицького до пр. Т. Шевченка. У Сороку впадають 
струмки Залізна Вода, Вулька та Безіменний. Залізна Вода бере 
початок поблизу Нового Львова, впадає в Сороку біля Стрий-
ського ринку. Вулька з’єднується з Сорокою на початку вул. Княгині 
Ольги. Безіменна притока бере початок поблизу Залізничного 
вокзалу і впадає в Сороку [10, 13]. 

Основні притоки Полтви: ліві – Думний Потік, Яричівка 
(стікають з Розточчя); праві – Гологірка, Перегноївка, Білка (сті-
кають з Гологір) [6, 12]. 

У пізньому середньовіччі Полтва була судноплавною [12]. 
З давніх-давен її водою наповнювали захисний рів. Річка году-
вала жителів рибою, а згодом її потужні води обертали колеса 
млинів [11]. 

Наприкінці ХІХ ст. Полтву замкнули в кам’яний колектор, 
де вона знаходиться й сьогодні. Причин для прийняття такого 
рішення було дві: перша – до ріки, окрім вод численних джерел 
і струмків, мов у відкриту клоаку стікалися різноманітні нечистоти, 
друга – численні виливи повноводної на той час ріки і велика шкода 
від них (зокрема, у 1511, 1514, 1617, 1770 і 1872 рр.) [8, 11, 14]. 

Підземний канал під центральною частиною міста почали 
будувати у 1841 р., у 1870 р. його довжина складала 15 км, у 
1903 р. – 54 км, у 1910 р. – 82 км, у 1939 р. – 150 км, у 1960-х 
роках його продовжено вздовж вулиці Липинського [10, 13]. 

Через колекторне перекидання стічні води з басейнів 
таких малих рік, як Верещиця, Марунька, Зубра, Малечковичі, 
що є притоками Дністра і належать до басейну Чорного моря, 
потрапляють у Полтву – басейн Балтійського моря. Регуляція 
русел річок і потоків на території міста протягом 1909–1935 рр. 
призвела до їх спрямлення та зменшення довжини. Довжина 
Полтви скоротилася на 4 км, були спрямлені деякі її допливи − 
потоки Клепарівський, Голосківський, Збоївський, Лисинецький, 
Підборщівський. Сьогодні спостерігається подальша зміна довжини і 
потужності потоків, пов’язана з каналізуванням території та 
будівництвом водозабірних свердловин [11]. 

Довжина річки Полтва 60 км, площа басейну складає 
1440 км2 (табл. 1). Річка Полтва має 55 приток, з яких лише сім 
довжиною більше 10 км, найбільша – Думний потік (52 км). 
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Похил річок басейну становить від 0,85 м/км (Полтва) до 
8,4 м/км (Перегноївка). Ширина заплав коливається в межах 
0,3–0,5 км, у верхів’ях на окремих ділянках розширюються до 
1,2–1,5 км. Вони заболочені, часто меліоровані. Річище Полтви 
за межами Львова помірно звивисте, переважно випрямлене та 
обваловане. Його ширина 12−15 м, подекуди до 20 м, глибина 
1,2−2,0 м [1, 7]. 

Середній стік Полтви становить 0,19 млн. м3/рік, в басейні 
коливається від 38,63 (Білка) до 0,02 (Гологірка) млн. м3/рік 
(табл. 2). Витрата води в Полтві – 6,05 м3/с. Модуль стоку становить 
від 5 до 3 л/с·км2 ( в Полтві – 4,2 л/с·км2). Живлення річок 
басейну Полтви змішане − снігове і дощове. Льодовий режим в 
річках нестійкий, льодові утворення з’являються на початку 
грудня [1, 7]. 

Таблиця 2 
Основні гідрологічні характеристики 

річок басейну Полтви [7] 

№ 
п/п Назва річки 

Стік 
середній, 

млн. м3/рік 
75 % 95 % 

Витрата 
води, 
м3/с 

Модуль 
стоку, 

л/с·км2 
1 Полтва 0,19 0,148 0,104 6,05 4,20 
2 Без назви 2,75 1,987 1,482 0,088 3,08 
3 Білка 38,63 28,98 21,25 1,225 5,0 
4 Марунька 10,09 7,87 5,55 0,32 5,0 
5 Кишиця 5,42 4,06 2,9 0,172 5,0 
6 Перегноївка 0,042 0,032 0,023 1,35 5,00 
7 Тимковецький 0,026 0,02 0,014 0,825 5,0 
8 Яричівський 23,557 16,809 12,709 0,747 3,0 
9 Млинівка 9,650 6,875 5,203 0,306 3,0 

10 Без Назви 3,406 2,68 1,892 0,108 4,2 
11 Думний 19,205 13,687 10,375 0,609 3,0 
12 Гологірка 0,02 0,015 0,011 0,63 4,2 
13 Вільшаниця 8,010 6,244 4,415 0,254 4,2 

 
Поверхневі води басейну Полтви забруднюються в 

результаті: 
1) скидів неочищених та недостатньо очищених стічних вод; 
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2) відсутності водоохоронних зон та прибережно-захисних 
смуг водних об’єктів [4]. 
Полтва є найбільш забрудненою притокою р. Західний Буг. 

Це зумовлено великим об’ємом (близько 160 млн т / рік) скиду 
стічних вод м. Львова. Потужність очисних споруд м. Львова 
складає 490 тис. м3 на добу, що є недостатнім для очищення усіх 
стоків (у т. ч. стоку талих вод). Процеси самоочищення через 
порушення екологічної рівноваги практично відсутні [2, 4]. 

Так, з очисних споруд Львівводоканалу через р. Полтва у 
р. Західний Буг надходить 82 % обсягів стічних вод, які скида-
ються в басейн річки на території України різними водокористу-
вачами, а також 75 % завислих речовин, 80 % всіх солей (розра-
ховані за сухим залишком), 78 % сульфатних іонів, 90 % хлоридних 
іонів, 73 % азоту амонійного, 84 % нітратів, 95 % заліза [5]. 
Відсоток проб з перевищенням ГДК окремих хімічних показників 
у створі Полтва – Львів становив 18, а Полтва – Буськ близько 22–23 
[4]. З 2000 р. починається зменшення річних обсягів стічних вод [5]. 

Очисні споруди у сільських місцевостях, як правило, відсутні. 
Вода в р. Полтві є гідрокарбонатно-кальцієвою (табл. 3). В 

пункті “Львів” загалом більші концентрації хлоридів і Кальцію, а 
також Нітрогену, Фосфору, вищі значення БО, БСК5. Вміст Сu, Zn, 
нітратів, нітритів, іонів Гідрогену знаходився в межах норм 
(культурно-побутового водокористування). Під час весняної повені 
у пункті “Львів” спостерігалася найбільша концентрація СПАР, 
нафтопродуктів (до 2 ГДК), фенолів (до 32 ГДК), Сu і Zn. Біхро-
матна окиснюваність становила 2–5 ГДК, БСК5 – 1−9 ГДК, вміст 
Феруму 0,4−4,4 ГДК, іонів амонію 4,5–10 ГДК. Найменше Фосфору 
припадає на період зимової межені [5, 9, 12]. 

Систематичні спостереження за водним режимом р. Полтва 
та хімічним складом та якістю її вод проводяться декількома 
відомствами (Держводгосп, МНС, МОЗ, Міприроди). 

У басейні р. Полтва існують такі пункти моніторингу якості 
поверхневих вод: у системі Державних управлінь екоресурсів 
(Мінприроди) – р. Полтва (гирло) – м. Буськ (в межах міста); у 
системі організацій гідрометеорологічної служби МНС України: 
р. Полтва – м. Буськ (в межах міста), а також гідрологічний пост 
на р. Полтва – м. Буськ, гідрохімічний пост на р. Полтва – м. 
Львів (3,5 км нижче міста) [5]. 

На річці Полтва, поблизу м. Буськ, гідропост відкрили у 
1887 р. У 1910–1939 рр. діяв гідропост на р. Гологірка (м. Красне), у 
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Таблиця 3 
Середні значення хімічного складу води р. Полтви 

у 1989–2003 рр. [5, 9, 12] 

1940–1970 рр. – на р. Полтва (с. Полтва). Спостереження за хіміч-
ним складом розпочалися в системі гідрометеослужби з 1936 р. [3]. 

Спостереження та контроль за скидами стічних вод про-
водиться Державною екологічною інспекцією в Львівській області 
(Мінприроди) та Львівською обласною санітарно-епідеміологіч-
ною станцією (МОЗ). Обліком заборів вод та скидів стічної води 
займається обласне виробниче управління водного господарства [4]. 
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Інгредієнти 

Норма для 
культурно-
побутового 
водокорис-

тування 

р. Полтва – м. Львів, 
3,5 км нижче міста 

р. Полтва – м. Буськ, 
в межах міста 

Весняна 
повінь 

Літньо-
осіння 

межень 
Зимова 
межень 

Весняна 
повінь 

Літньо-
осіння 

межень 
Зимова 
межень 

рН 6,5 – 8,5 7,57 7,56 7,55 7,33 7,59 7,33 
О2, мгО/дм3 ≥4 − 3,7 − 3,0 3,6 2,6 
О2, % насичення − − 36 − 25 35 20 
СО2, мг/дм3 − 27,1 25,7 27,0 10,8 12,7 9,4 
Біхроматна окисню-
ваність, мгО/дм3 ≤30,0 143,0 80,5 116,2 81,3 50,5 85,0 

БСК5, мгО/дм3 ≤6,0 10,5 53,6 54,5 10,2 5,9 11,5 
HCO3

-, мг/дм3 − 330,0 358,0 347,0 302,0 304,0 331,0 
SO4

2-, мг/дм3 ≤500 120,0 104,0 187,0 102,4 78,8 100,0 
Cl-, мг/дм3 ≤350 131,0 110,0 147,4 74,8 64,6 92,0 
Ca2+, мг/дм3 − 140,0 124,0 144,0 107,0 110,0 107,0 
Mg2+, мг/дм3 10,0 –80,0 18,0 14,5 21,7 24,1 18,9 23,2 
Na+, мг/дм3 − 40,0 80,0 − 25,7 32,4 14,3 
K+, мг/дм3 − 5,0 10,5 − 3,7 4,6 2,1 
Мінералізація, 
мг/дм3 

≤1000 
(1500) 784,0 801,0 847,0 640,0 613,3 670,0 

NH4
+, мг/дм3 ≤2,0  19,03 12,65 13,63 8,61 8,55 10,03 

NO2
-, мг/дм3 ≤3,3 0,493 0,506 0,473 0,407 0,355 0,585 

NO3
-, мг/дм3 ≤45,0  1,99 2,08 3,59 1,90 1,86 2,30 

Nзаг., мг/дм3 − 15,400 10,400 11,550 7,254 7,178 8,490 
Рмiн., мг/дм3 − 1,174 0,898 0,543 0,443 0,494 0,315 
Рзаг., мг/дм3 − 1,797 1,691 0,873 0,834 0,809 0,542 
Si, мг/дм3 − 7,2 5,9 6,0 4,8 5,1 8,0 
Feзаг., мг/дм3 ≤0,3 0,48 1,33 0,47 0,13 0,61 0,62 
Сu, мкг/дм3 ≤1000 60,3 24,0 6,3 84,6 16,0 62,0 
Zn, мкг/дм3 ≤1000 160,2 43,5 2,4 128,5 64,8 93,0 
Mn, мкг/дм3 100 − − − − 158,0 144,0 
СПАР, мг/дм3 − 0,68 0,01 0,15 0,35 0,10 0,11 
Феноли, мг/дм3 ≤0,001 0,032 − 0,003 0,011 0,003 0,004 
Нафтопродукти, 
мг/дм3 ≤0,3 0,63 0,27 0,18 0,44 0,13 0,34 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ НЕМИРІВСЬКОГО КУРОРТУ  

МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 
 

Андрій Михнович, Галина Химочка 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
В українській науковій літературі досить багато уваги на-

дається проблематиці дослідження й оцінки природно-ресурсного 
потенціалу території [12, 15], однак питання визначення окремих 
його галузевих складових висвітлені в недостатній кількості. 
Теоретично-методичним засадам визначення водно-ресурсного 
потенціалу присвячені праці Ю. Дмитревського, Я. Мариняка [9]. 

Серед різних видів природних вод важливе місце зай-
мають мінеральні води. Україна надзвичайно багата запасами 
різних мінеральних вод. Про це свідчить той факт, що сьогодні 
на 70 курортах нашої країни відкриті 442 санаторно-курортні 
установи, які в оздоровчо-лікувальному процесі використовують 
мінеральні води та лікувальні грязі. Але цими лікувапьними 
закладами поки що освоєно лише 8 % експлуатаційних запасів 
мінеральних вод і ще менше – 1,8 % підрахованих ресурсів цих 
вод. Згідно з визначенням мінеральних вод, висловленим у 1964 р. 
В. Івановим і Г. Невраєвим лікувальними мінеральними водами 
називають природні води, які містять у собі в підвищених кон-
центраціях ті чи інші мінеральні (рідше органічні) компоненти і 
гази і мають які-небудь фізичні властивості (радіоактивність, 
температура, реакція середовища та ін.), що визначає їхню 
лікувальну дію на організм людини, і яка відрізняється ”у тій чи 
іншій мірі від дії прісної води” [8]. 

В Україні зустрічаються практично всі можливі у природі види 
підземних та поверхневих мінеральних лікувальних вод, серед яких 
є і сульфідні [10]. Родовища і прояви цих вод відомі в гірському 
Криму, на Керченському півострові, в Закарпатті і Передкарпатті, а 
також в межах Волині і Поділля. Дуже багато джерел сульфідних вод 
з некондиційним вмістом сірководню (3–7 мг/дм3) відомі в 
Карпатах. Але найбільші родовища в Україні розташовані в зоні 
сполучення зовнішньої зони Предкарпатського прогину і південно-
західного краю Східно-Європейської платформи, яка простягається  з 
північного заходу на південний схід паралельно Карпатським горам, 
і в межах якої знаходяться Немирів, Любінь Великий і Шкло у 



Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 
10-річчю кафедри конструктивної географії і картографії 120 

 

Львівській області. Сірководневі мінеральні води використовують 
такі найбільш відомі курорти як Синяк (Закарпатська обл.), Немирів, 
Любінь Великий (Львівська обл.), Черче (Івано-Франківська обл.) [7]. 

Науковці, які працюють над питаннями оцінки водно-
ресурсного потенціалу загалом і бальнеологічного зокрема, 
користуються різними підходами і методами. Більшість фахівців 
роблять акцент на економічну і ресурсну складову. Суттю нашої 
роботи є збалансоване поєднання природно-ресурсних, еколо-
гічних, економічних, соціальних, оздоровчих та інших показників при 
визначенні рекреаційно-бальнеологічного потенціалу території 
Немирівського родовища сульфідних мінеральних вод. Отже, 
об’єктом дослідження є весь складний природно-господарський 
комплекс курортного господарства, який включає природні, 
екологічні, економічні, соціальні компоненти і зв’язки між ними. 

Визначення рекреаційно-бальнеологічного потенціалу розгля-
дається як функціональна основа розвитку курортно-господарського 
комплексу. 

Метою дослідження є оцінка еколого-географічного стану 
Немирівського курорту мінеральних вод і визначення його 
рекреаційного й бальнеологічного потенціалу. Для досягнення 
мети вирішуються такі завдання: опрацювання класифікаційних 
схем курортів, санаторіїв, інших об’єктів рекреаційно-курортного 
господарства на базі мінеральних вод; опрацювання нормативно-
правової бази функціонування рекреаційно-курортних господарств; 
опрацювання й адаптація методики визначення бальнеологіч-
ного та рекреаційного потенціалу курортів мінеральних вод; 
визначення системи критеріїв для оцінки рекреаційно-бальнео-
логічного потенціалу Немирівського курортного господарства; 
дослідження природних і господарських чинників формування 
рекреаційно-бальнеологічного потенціалу, зокрема, аналіз стану 
маркетингу Немирівського курортного господарства, екологічної 
ситуації в досліджуваному регіоні і з’ясуваня механізму впливу 
екологічних проблем на рекреаційно-бальнеологічний потенціал 
курорту тощо; оцінювання рекреаційного навантаження на тери-
торію курорту, визначення антропогенної трансформованості 
екосистем; обгрунтування рекреаційно-функціонального району-
вання території Немирівського курорту. 

Об’єктом нашого дослідження є природно-господарська 
система Немирівського курорту мінеральних вод. Немирів − один з 
найстаріших курортів України. Цілющі властивості немирівської 
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сірководневої мінеральної води були відомі ще в ХVІ ст. Цілющими 
джерелами зацікавились тогочасні лікарі і вчені і вже в 1578 р. в 
трактаті лікаря В. Очко наводився опис сірководневих джерел. Перші 
офіційні відомості про курорт датуються 1814 р., коли на базі 
джерела мінеральної води ”Олександра” були споруджені перше 
ванне відділення і лікувальні корпуси. Перші дослідження хімічного 
складу мінеральної води зроблені Карлом Штеллером (1821 р.) і 
Теодором Тарасевичем (1830 р.). Дослідження джерел ”Броніслава” 
і ”Марія”, на місці яких були пробурені свердловини 1-К і 2-К 
виконував професор Радзишевський у 1905–1906 роках. В 1912 р. в 
районі курорту виявлено лікувальне торф’яне болото [2]. Функціо-
нування курорту було припинено під час Першої світової війни, і 
лише в 1924 р. курорт знов запрацював. В 1930-х роках курорт був 
особливо популярним серед заможних мешканців (пропускна 
спроможність курорту становила 2000 осіб за сезон). У роки Другої 
світової війни курорт був цілковито зруйнований і лише в 1946 р. 
розпочалася його відбудова, а вже наступного року прийняв перших 
100 відвідувачів.  

Сьогодні Немирів має статус бальнеологічного курорту 
загальнодержавного значення, який розташований у великому 
змішаному лісі, поблизу великого озера, де сприятливий клімат 
з особливо чистим повітрям, що добре впливає на організм 
людини і підвищує імунітет на виникнення різних хвороб. 
Санаторій багатий на сірководневу воду з найвищим вмістом 
сірководню (до 180 мг/дм3) − в цьому і полягає унікальність 
немирівської мінеральної води, аналогів якої не має в Україні. 
Особливе значення ця вода має для лікування і профілактики 
захворювань шкіри (псоріаз, екзема, червоний плоский лишай, 
себорея тощо), післяопікової реабілітації шкіри, захворювань нерво-
вої системи (полірадикулоневриту, радикуліту, неврастинії, пошкод-
жень головного та спинного мозку), серцево-судинної системи, 
опорно-рухового апарату, статевих органів, органів травлення 
[11, 8, 13, 14]. 

Опрацювання наукової літератури з проблематики дослід-
жень рекреаційно-бальнеологічного потенціалу свідчить, що в 
залежності від поставлених завдань, об’єкту і предмету вивчення, 
поняття потенціалу може стосуватися ресурсів, галузі господар-
ства, території, геосистеми тощо. Оскільки, в нашій роботі об’єктом 
дослідження є природно-господарська система Немирівського 
курорту мінеральних вод, то беручи за основу визначення 
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природно-ресурсного, водно-ресурсного, водогосподарського та 
інших потенціалів [1, 6, 12, 15], можна визначити термін рекреа-
ційно-бальнеологічний потенціал природно-господарської системи 
як сукупний показник, який характеризує можливості для її 
зрівноваженого рекреаційно-бальнеологічного використання в 
умовах сучасної екологічної ситуації і науково-технічного рівня. 

Важливою складовою дослідження бальнеологічного потен-
ціалу курортів мінеральних вод є оцінка водно-ресурсного 
потенціалу. Виступаючи в якості: 1) інтегруючого компоненту 
геосистем; 2) агенту в циклах обміну речовини та енергії; 3) при-
родного ресурсу для господарства, зокрема бальнеології та 
рекреації, вода є унікальним поліфункціональним компонентом 
складних природно-господарських систем, для раціонального 
управління якими ключове значення мають кадастр водних 
об’єктів і ресурсів, оцінка їхнього екологічного стану та району-
вання. Таким чином, оцінка водно-ресурсного потенціалу має 
важливе стратегічне значення. 

Шляхи вивчення водно-ресурсного потенціалу і оптимізації 
системи водокористування є різними. Зокрема, оцінка потен-
ціалу може здійснюватися на основі величини середньорічного 
економічного ефекту від використання природного ресурсу 
і розраховуватися в розрізі адміністративно-територіальних оди-
ниць [12, 15] або ж на основі визначення регіональних водно-
ресурсних проблем в розрізі річкового басейну (так званий 
басейновий підхід) [4, 5 та ін.], які виникають внаслідок впливу 
галузей господарства на водні об’єкти та істотно зменшують 
економічну ефективність використання ресурсів. 

На сьогодні в науковій літературі ще недостатньо опра-
цьовані теоретичні засади дослідження як водно-ресурсного, 
так і рекреаційно-бальнеологічного потенціалів. Це ускладнює 
процедуру й оцінки потенціалу і зменшує надійність отриманих 
результатів. На думку Я. Мариняка [9], водно-ресурсний потенціал 
складається з природного потенціалу (сировинного), виробни-
чого (рівень використання ресурсів) та інфраструктурного (споруди, 
обладнання, транспорт тощо).  

Ми вважаєм, що такі складові доцільно виділяти і для 
рекреаційно-бальнеологічного потенціалу. Однак, крім названих 
трьох складових, ми виділяємо й аналізуємо соціальну складову 
або потенціал (рівень зайнятості мешканців, кількість і розмі-
щення, рівень освіти, стан здоров’я), а також екологічний (еко-
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логічна ситуація у регіоні, екологічний стан компонентів довкілля, 
тобто виснаженість, забрудненість тощо). 

Одними з основних принципів в дослідженнях водно-
ресурсного чи рекреаційно-бальнеологічного потенціалу є комп-
лексність і системність. Оскільки елементи водогосподарських 
систем пов’язані між собою і ресурсами і водокористувачами, то 
і складові потенціалу є пов’язаними і повинні розглядатися в 
комплексі. З точки зору потенційних можливостей забезпечення 
водою певної території (бальнеологічного курорту) важливо оцінити 
величину потенціалу в кожному пункті водокористування при 
максимально можливому сумарному рівні використання місцевих 
водних ресурсів в умовах повного виконання природоохоронних і 
водоохоронних вимог і потреб всіх водокористувачів [6]. 

Створюючи тиск на стан геосистем загалом і вод зокрема, 
економіка призводить до погіршення екологічної ситуації та 
запасів водних ресурсів, чим, зрештою, дестабілізує саму себе. 
Особливо гостро ця проблема постає, коли відомчі організації, 
що проводять оцінку водних ресурсів, не враховують зворотного 
впливу екологічної ситуації на їх економічний потенціал. Водночас, 
використовуючи водні ресурси як індикатор антропогенного впливу 
на геосистеми, ми можемо контролювати й управляти їх станом, 
чим покращимо екологічну ситуацію, забезпечимо стійке еконо-
мічне зростання, звівши до мінімуму дестабілізуючі водно-ресур-
сний потенціал чинники. 

Дослідження рекреаційно-бальнеологічного потенціалу 
курортів мінеральних вод передбачає комплексне використання 
цілої низки загальнонаукових і спеціальних методів: історико-
географічного, порівняльно-географічного, картографічного, ста-
тистичного, лабораторного, районування, типізації, польових 
досліджень, геоінформаційного моделювання та ін. 

Виходячи зі сьогоднішнього рівня розвитку інформаційної 
техніки, необхідності поєднання адміністративно-територіаль-
ного та геосистемного підходів, потреби опрацювання великих 
масивів даних з чіткою прив’язкою їх у просторі й часі, вважаємо 
доцільним створення та експлуатацію ГІС з умовною назвою 
”Курорт мінеральних вод”, серед завдань якої буде оцінка 
бальнеологічного і водно-ресурсного потенціалу, а також аналіз 
дестабілізуючих його чинників. Така ГІС повинна функціонувати 
на базі геосистемного підходу, коли річковий басейн, або тери-
торія родовища мінеральних вод розглядаються як терито-
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ріальна одиниця для виконання еколого-географічного аналізу 
водних ресурсів та вибору оптимальних шляхів регіональної 
водогосподарської і водоохоронної політики. 

Така ГІС складається з 4 інформаційно-аналітичних блоків: 
1) умови формування бальнеологічного потенціалу території 

та передумови розвитку дестабілізуючих його чинників; 
2) кадастр усіх видів природних ресурсів, залучених у 

функціонування курортного комплексу, а також схема їх 
еколого-економічної оцінки; 

3) моделювання економічного і екологічного стану геосистем 
шляхом інтеграції усієї наявної інформації на багато-
варіантній основі; 

4) поліваріантний прогноз розвитку екологічної ситуації та 
змін бальнеологічного потенціалу внаслідок впливу на них 
зовнішніх чинників. 
Використання ГІС забезпечить підвищення якості та ефек-

тивності проведення комплексного еколого-географічного аналізу 
території курорту, дослідження рекреаційно-бальнеологічного 
потенціалу, ефективності прийняття рішень у процесі керування 
бальнеологічним потенціалом території, інтеграцію міжгалузевої 
інформації для оперативного надання її зацікавленим користу-
вачам, ефективний облік наявних природних ресурсів та 
дестабілізуючих чинників тощо. 
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Українські Карпати на екологічному фоні інших природно-

географічних регіонів України вважаються відносно найбільш 
збереженими від впливу антропогенних факторів. Але в останні 
20−30 років в цьому регіоні відбулися корінні зміни ландшафтів. 
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Сучасна екологічна ситуація природного середовища Карпатсь-
кого регіону склалася значною мірою у результаті господарської 
діяльності людини. Погіршення якості навколишнього природного 
середовища, яке набуло сьогодні глобального масштабу, створює 
пряму загрозу збереженню біорізноманіття. Це зумовило поси-
лення уваги науки до екологічних проблем з метою розробки 
радикальних заходів, спрямованих на збереження довкілля. 

Ландшафтознавчі дослідження екологічних проблем є важли-
вими не тільки для рівнинних але й для гірських регіонів, проте 
потрібно більш детальніше розглянути їхню специфіку. Адже, як 
відомо, гірські ландшафтні комплекси відзначаються специфікою 
закономірностей, своєрідним характером господарської діяль-
ності людини й особливою чутливістю до антропогенних наванта-
жень. У горах негативні процеси (зсуви, ерозія, селі, вітровали 
тощо) відбуваються інтенсивніше, ніж на рівнинах й в цілому 
екоситуації тут суттєво відрізняються. 

Сучасний екологічний стан територіальних систем із гірсько-
сосновим криволіссям в Українських Карпатах залежить голов-
ним чином від їх антропогенного впливу. В наслідок безсистем-
ного випасу приполонинні ліси деградують. Збільшення населення 
в гірських районах та зростання поголів’я худоби вимагало додат-
кових кормів для її вигодівлі. З цією метою на легкодоступних 
полонинах практикується сінокосіння. У приполонинній смузі 
воно є перешкодою для природного відновлення лісових фіто-
ценозів. Місцями в субальпійській смузі криволісся випалюва-
лись, що було причиною розвитку ерозійних процесів [3]. Багато-
річне випасне і кошарне використання Чорногірського полонин-
ського високогір’я, не дивлячись на значне їх послаблення в 
останні десятиріччя, залишило по собі суттєві зміни у структурі 
природних територіальних систем [1]. 

Специфічним видом навантажень локального характеру, 
що має масове поширення в регіоні є рекреація. В Українських 
Карпатах наявна велика кількість туристичних баз, готелів, 
будинків відпочинку, санаторіїв, курортів, тощо, прокладена густа 
мережа пішохідних і лижних маршрутів. З їх функціонуванням 
пов’язаний такий специфічний вид антропогенних змін ланд-
шафтів як рекреаційна дегресія. Найбільш яскраво вона прояв-
ляється навколо стаціонарних рекреаційних об’єктів та вздовж 
найпопулярніших туристичних маршрутів, які ведуть на Говерлу. 
За даними досліджень А. Мельника, значна деградація рослин-
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ного покриву і потужна лінійна ерозія (глибина врізу сягає до 1 м) 
має місце як в ландшафтних місцевостях крутосхилого лісистого 
середньогір’я так і в межах пенепленізованого субальпійського 
високогір’я. Негативні екологічні наслідки, крім того, тут пов’я-
зані з невпорядкованими звалищами побутових відходів, в тому 
числі й на найвищій вершині України.  

Гірські природні комплекси є саморегулюючими природ-
ними системами, проте стан їх внутрішньої динамічної рівноваги 
дуже нестійкий і чутливо реагує на будь-які найменші антропо-
генні навантаження. Наприклад, якщо рубки лісів на рівнинних 
територіях не мають явно виражених прямих еконаслідків, то в 
горах з ними пов’язані катастрофічні ерозійні процеси, селеві і 
паводкові явища тощо. Тому гірські лісові ландшафтні комплекси 
треба розглядати як регулятори водно-кліматичного режиму 
прилеглих рівнин [2]. 

Крім антропогенного впливу, на територіальні системи із 
гірсько-сосновим криволіссям мають важливе значення природні 
умови. Географічне положення полонинських територіальних 
систем Чорногори, їх орографічна своєрідність, бар’єрна позиція 
щодо макроциркуляційного переносу повітряних мас зумовлю-
ють трансформацію регіональних теплових потоків, формування 
особливих кліматичних властивостей гірських ландшафтів. Акти-
візація атмосферних процесів над горами здійснює величезний 
динамічний вплив на формування клімату і погоди суміжних 
територій, фізичний стан їх ландшафтів. Складність орографічних 
та ландшафтних умов при поєднанні висотної поясності і поз-
довжньої морфоструктурної зональності визначає чітко окреслену 
ландшафтну і кліматичну диференціацію даної території. Функціо-
нування субальпійських ландшафтних систем у різних радіаційно-
циркуляційних умовах кліматотворення надає їм різних власти-
востей, у тому числі й геофізичних, до яких належать кліматичні 
властивості різних масштабних рівнів. Їх дослідження сприяє 
виявленню системних властивостей природи гірської місцевості, 
які знаходяться в основі її стійкості. В окремих випадках просте-
жується просування в напрямку до лісу й субальпійського криво-
лісся – сосни гірської. Процес цей дуже повільний, але в багатьох 
місцях існують змішані формації – функціонуючі лісові й між 
ними субальпійські гірськососнові. 

Зменшення (майже вдвічі) кількості атмосферних опадів 
(переважно у вигляді дощів), зменшило інтенсивність площин-
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ного зносу, делювіальних процесів, розвитку лінійної ерозії. Відбу-
вається неначе “консервування” структури ландшафтних систем 
на певному рівні еволюційних змін. Тобто процеси безумовно 
йдуть, але їх інтенсивність стала явно нижчою [1]. 

Узагальнюючи аналіз екологічного стану територіальних 
систем із гврсько-сосновим криволіссям в Українських Карпатах 
можна сказати, що вони залишаються умовно незмінними 
порівняно з іншими природними комплексами. Цьому сприяє 
те, що територіальні системи знаходяться у межах Карпатського 
національного природного парку, що дає змогу бути більш 
захищеними від впливу антропогенної діяльності. Проте, як було 
попередньо зазначено свої наслідки має рекреаційне наванта-
ження, а також природні умови території. Дана проблема заслуговує 
подальшого вивчення, оскільки погіршення екологічної ситуації 
не лише гірських територій, а й багатьох інших регіонів загалом, 
набуває сьогодні посиленої уваги, з метою розробки радикаль-
них заходів, спрямованих на збереження довкілля. 
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На сьогодні відсутній цілісний блок напрацювань щодо 

управлінської діяльності в межах національних парків України. 
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Тим більше, що зважаючи на статус природоохоронної території, 
така діяльність, головно, повинна бути спрямована на забезпе-
чення охорони й сталого розвитку територій парку. 

Актуальним є навіть саме визначення сталого розвитку в 
контексті щодо природоохоронних територій. Відштовхуватися 
необхідно від існуючого трактування дефініції “сталий розвиток“ 
(sustainable development). Його доцільно розуміти як процес гармо-
нізації продуктивних сил, забезпечення задоволення необхідних 
потреб усіх членів суспільства за умови збереження і поетапного 
відтворення цілісності природного середовища. При цьому забезпе-
чується паритетність відносин у системі “людина−виробництво− 
природа”, збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, 
проблем збереження сприятливого стану довкілля і раціональ-
ного (невиснажливого) використання природно-ресурсного потен-
ціалу. Принципи сталого розвитку: економічне зростання – соціаль-
ний розвиток – невиснажливе використання і охорона природної 
ресурсної бази. Реалізація принципів сталого розвитку можлива 
за умови відходу від розгляду природи як ресурсної бази еко-
номіки і готовності суспільства до зниження темпів споживання і 
добробуту або, навіть до їх зменшення (Приходько, Приходько-
молодший, 2004). Тобто – це складна комплексна, глобальна 
проблема екологічного, соціального та економічного плану, 
вирішення якої спрямоване на задоволення теперішніх потреб 
людства без загрози можливості майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби (Наше общее…, 1989). Насамперед це соціально-
економічний процес, який забезпечує високу якість довкілля і 
здорову економіку всіх народів світу (Программа действій…, 
1993), та ґрунтуватися цей процес повинен на знанні потенційної 
спроможності наявних територіальних систем. Тим самим, сталий 
розвиток необхідно розуміти як систему екологічних принципів 
взаємодії людини і природи. 

Такі принципи можна об’єднати у наступні положення: 
 принцип обмеженості (збереження сучасного стану навко-

лишніх природних систем як перешкоди безповоротнім і 
небезпечним змінам); 

 принцип “передбачити й уникнути” (менш ризикований, 
що дозволяє уникнути ліквідації втрат навколишнього 
середовища); 

 принцип збереження природного багатства на сучасному 
рівні (недопущення втрат, або зменшення природно-ресурс-
ного потенціалу, або й екологічної різноманітності); 
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 принцип консервативного землекористування (уникати 
наскільки можливо, переходу від малого інтенсивного 
землекористування до більш інтенсивного); 

 принцип балансу між ресурсом і забруднювачем (вико-
ристання ресурсів у масштабах регенеративної здатності 
екологічних систем); 

 принцип “платить той, хто забруднює” (повна вартість 
екологічних збитків повинна бути компенсована користу-
вачем, промисловістю або споживачем) (Сафранов, 2006). 
Територія будь-якого національного природного парку не 

аморфна, вона складається із сукупності взаємопов’язаних тери-
торіальних систем (природних, антропогенно модифікованих, 
антропогенних), які перебувають у постійному розвитку й характе-
ризуються потужними механізмами саморегулювання. Останнє 
розуміється як здатність природних геосистем без втручання 
зовні підтримувати свій стан, незважаючи на зміни зовнішніх 
факторів (наприклад, збереження біоценозом одного рівня про-
дуктивності в різні за погодними умовами роки). Саморегулювання 
здійснюється до тих пір, доки процеси, які відбуваються в 
природних геосистемах, здатні нейтралізувати небажані впливи. 
Якщо захисні механізми виснажуються, система або руйнується, 
або вона повинна змінити свою структуру (Арманд, 1975). 

Науково обґрунтоване управління національними парками 
повинно в обов’язковому порядку враховувати наявний потенціал 
територіальних систем (екосистем), який, головно, залежить від 
здатності до саморегулювання, яке доцільно розуміти як здатність 
екосистем до змін внутрішніх властивостей і кількісних характе-
ристик окремих складових екологічних компонентів, яка забез-
печує збереження загальних функціональних і морфологічних 
рис природної системи. Таке саморегулювання зазвичай діє за 
принципом зворотного зв’язку окремих складових природної 
екосистеми і здійснюється автоматично (Дедю, 1990). 

Оскільки будь-які територіальні системи належать до 
режимних утворень, то доцільно враховувати й їхні режимні 
особливості. Оскільки, для того, щоб будь-яка система працювала 
в режимі саморегулювання, вона повинна мати, по-перше, свій 
внутрішній регулятор, котрий сприймає, накопичує, зберігає, 
перетворює і передає інформацію; по-друге, канали прямого 
зв’язку між регулятором і керованою системою, якими пере-
даються регуляторні сигнали щодо удосконалення структури і 
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режиму роботи керованої системи, та канал зворотного зв’язку, 
яким надходить до регулятора інформація про стан і функціо-
нування останньої; по-третє, еталонну (віртуальну, перспективну) 
систему – проектований зразок системи майбутнього, до якої 
повинна наблизитися керована система, внаслідок управлінської 
роботи регулятора; по-четверте, здатність до саморегуляції за 
трьома типами керування: за заданою програмою, за замкне-
ним циклом зі зворотним зв’язком і з урахуванням факторів, що 
зумовлюють відхилення від програми (Голубець, 2000; 2005). 

Сказане дозволяє перейти до аналізу безпосередньо 
управлінської діяльності. Саме поняття “управління” має декілька 
взаємопов’язаних визначень: 
 функція організованих систем, що забезпечує збереження 

їх структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію 
програми і мети; 

 елемент, функція організованих систем різної природи 
(біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує збере-
ження їх певної структури, підтримку режиму діяльності, 
реалізацію програми, мети діяльності (Сафранов, 2006); 

 діяльність, спрямована на зміну або підтримку заданого 
стану природних геосистем згідно заздалегідь поставленої 
цілі. Такими цілями можуть бути, наприклад, надання 
геосистемам тих чи інших нових якостей, забезпечення 
стійкості їх функціонування, виконання заданої програми 
дій та ін. (Гавриленко, 2007). 
Управління як система складається з двох підсистем: першої – 

тієї, яка управляє, другої – якою управляють. Перша (суб’єкт 
управління) виконує керуючі функції, а друга (об’єкт управління) 
приймає управлінські команди та перебудовується відповідно 
до них, тобто є об’єктом впливу. Зв’язок, спрямований від суб’єкту 
до об’єкту, має назву прямого, а від об’єкту до суб’єкту – зворот-
ного (Гавриленко, 2007). 

На теренах національних парків таке управління повинно 
мати екологічний відтінок, тобто відображати цілеспрямований 
вплив людини на формотворний процес, що відбувається в 
природі шляхом природного добору з метою спрямування його 
в бажане для неї русло (Мусієнко, Серебряков, Брайон, 2002). 

Динаміка територіальних систем, які складають національні 
парки, вимагає застсування не просто екологічного управління, а 
управління екологічними ситуаціями, які можуть змінюватися 
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від збалансованих до критичних. Тобто управління екологічними 
ситуаціями це система дій, спрямованих на досягнення певного 
рівня якості навколишнього середовища, яке забезпечувало б 
нормальне функціонування геосистеми, її середовищно- і ресурсо-
відтворювальних властивостей; здорове середовище існування 
для людини, успішне функціонування соціальної сфери і економіки, 
що забезпечують матеріальні та духовні потреби людей (Словник-
довідник з агроекології, 2007). 

Таке управління може здійснюватися двома засобами: як 
жорстке і м’яке (Сафранов, 2006). Управління жорстке – безпо-
середнє командне управління природними системами, як правило, 
технічний і техногенний вплив втручання в природні процеси, їх 
“виправлення” шляхом корінного перетворення самих механізмів і 
систем природи. На відміну від нього м’яке управління переважно 
опосередковане, – це непрямий вплив на природні комплекси, 
як правило, за допомогою природних механізмів самоврядування 
(саморегуляції), хоча, часом, шляхом технічного конструювання 
цих механізмів. Воно спрямоване на відновлення колишньої 
природної продуктивності екологічних систем або підвищення її 
шляхом цілеспрямованої і заснованої на використанні об’єктивних 
законів природного комплексу серії заходів, що дозволяє спрямо-
вувати природні ланцюгові реакції до “м’якого” сприятливого 
для економіки і життя людей варіанту. 

Якщо враховувати саме ландшафтну структуру територій 
національних природних парків, то можна вважати, що управ-
ління ландшафтними системами полягає в діяльності з організації 
раціональних взаємодій між господарством, технікою, людською 
діяльністю і ландшафтами в процесі виконання ними соціально-
економічних завдань. Розрізняють управління ландшафтами 
випереджувальне і оперативне. За випереджувального управління 
прогнозується стан ландшафтів за різних навантажень, визнача-
ються норми дії, а також допустимі наслідки, За оперативного 
управління ландшафтами контролюється відповідність реального 
стану ландшафту нормативним характеристикам, а також під-
тримання заданого режиму за допомогою технологічних процесів, 
технічного обладнання. 

Узагальнене управління розглядається у вигляді управлін-
ських дій щодо природного навколишнього середовища. Воно 
розглядається як планомірна охорона і перетворення навколиш-
нього середовища в інтересах людини, але без руйнівних 
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механізмів саморозвитку власне природи (Словник-довідник з 
агроекології, 2007). 

Головна діяльність національних природних парків полягає у 
збереженні біотичного й ландшафтного різноманіття на осонові 
науково обґрунтованої управлінської діяльності. Водночас у 
кожному природному парку існує система господарських дій, 
спрямованих на використання ресурсів наявних територіальних 
систем. Тобто природоохоронне управління необхідно доповнити 
управлінням природокориставальним. Воно розуміється як заходи, 
здійснення яких спрямоване на зміну природних явищ і процесів 
у бажаному для людини напрямі. Управління природокористу-
ванням може реалізуватися як через організацію економічної 
діяльності суспільства (раціональне використання природних 
ресурсів, упровадження маловідходних технологій, очищення 
викидів, виділення коштів для будівництва очисних споруд), так 
і шляхом управління безпосередньо об’єктами довкілля (меліо-
рація, насадження захисних смуг, добір порід для фітодетокси-
кації тощо) (Мусієнко, Серебряков, Брайон, 2002). 

У більш загальному випадку усукупнене (природоохоронне 
і природокористувальне) управління може розглядатися як управ-
ління територіальне. Це може бути вибір оптимальних варіантів 
територіальної організації системи “природа – суспільство – техніка” 
(об’єктів й явищ природи і суспільства, економіки та екології, 
технічних систем), тобто усіх об’єктів і явищ при поверхневої 
оболонки Землі, які забезпечують стійке функціонування і розвиток 
біосфери−техносфери−соціосфери на усіх рівнях просторово-часо-
вої і функціональної організації (Боков, Тимченко, Черванев, Рудык, 
2005). Водночас, щодо специфіки природних національних парків 
таке територіальне управління повинно характеризуватися наяв-
ністю природоохоронного імперативу, тобто природоохоронна 
дільність повинна бути домінувальною. 

Оскільки багатоваріантність і багатоспеціалізованість управ-
лінської діяльності вимагає поєднаного (узгодженого) підходу, 
то вважаємо за доцільне застосовувати до нього апарат 
системного підходу. Таке системне управління повинне врахову-
вати як саморегуляцію природної системи на основі речовинно-
енергетичних та інформаційних прямих і зворотних зв’язків між 
підсистемами та іншими її частинами, бути спрямованою на 
підтримання певних кількісних характеристик, структури й розвитку 
системи як цілого, забезпечувати збалансованість між природо-
охоронною й господарською діяльністю. 
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Сказане дозволяє стверджувати, що управління національ-
ними природними парками повинно здійснюватися на засадах 
саме сталого розвитку. Таке стале управління наявними тери-
торіальними системами є такою геопросторовою організацією 
суспільства, яка б враховувало як природний потенціал екосистем, 
так й економічні та соціально-культурні особливості регіону (Елба-
кідзе, Ангельстам, 2008). 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОСИСТЕМ 

КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
 

Руслана Лучка 
Бережанський агротехнічний інститут 

 
Сільськогосподарське використання геосистем належить 

до найбільш поширеної антропогенної діяльності в природі. Воно 
характеризується багатогалузевістю й, відповідно, різноманіт-
ністю впливів на динаміку територіальних систем. 

В умовах Карпатського національного природного парку 
така діяльність головно відбувається в двох напрямках: випасне 
й кошарне використання геосистем полонинського типу, приватне 
сільськогосподарське використання земель городного типу. 

Наведені підвиди сільськогосподарського використання 
геосистем докорінно відрізняються не тільки просторово (перший 
приурочений до гірської висотної місцевості пенепленизованого 
субальпійського високогір’я, а другий до терасованих ділянок 
гірських річок), а й за проявом постантропогенної динаміки. 

Наукове обґрунтування такого антропогенного втручання у 
динаміку геосистем парку потребує насамперед визначення 
самого об’єкту дослідження (антропогенної експлуатації). Таким 
об’єктом можна вважати все різноманіття й морфологічну 
складність територіальних систем, у межах яких спостерігається 
сільськогосподарська діяльність. Відповідно предметом дослід-
ження виступають антропогенно модифіковані властивості цих 
територіальних систем. 

Оскільки конструктивна географія розглядає закономір-
ності усукупнені в напрямку географічних досліджень, метою 
яких є виявлення нових можливостей цілеспрямованого констру-
ювання географічного середовища в інтересах розвитку про-
дуктивних сил і повного задоволення потреб суспільства, опти-
мізації взаємодії суспільства й природи в умовах науково-
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технічної революції, то саме його доцільне використовувати для 
наукового обґрунтування взаємодії людини і природи. Констуктив-
ний напрямок передбачає розроблення загального ходу вирі-
шення географічних завдань, створення власних теоретичних 
моделей, формування наукових уявлень і концепцій пізнання 
закономірностей природно-антропогенних систем, участь у ство-
ренні техніко-економічних обґрунтувань значних народногоспо-
дарських проектів та вироблення прогнозів можливих критич-
них ситуацій (Маринич, Українська географічна енциклопедія). 

Конструктивно-географічне опрацювання певної території 
ґрунтується на попередньому вироблені конструктивного зав-
дання, яке містить створення дещо із заздалегідь заданими 
властивостями. Для теорії систем його можна сформулювати 
так: “створити систему з певними інтегративними (емерджент-
ними) властивостями” (Жилин, 2006). 

Саме конструктивне дослідження є багато етапним, серед 
яких виділяють і безпосередній етап конструктивного дослід-
ження як підетап моделювання реальної природної ситуації 
спрямований на забезпечення доказової бази. Тобто підґрунтям 
такого дослідження є система географічних моделей певної 
території за допомогою яких існує можливість розв’язання (ви-
рішення) поставленого завдання. 

Оскільки об’єктом дослідження послуговують територіальні 
системи (геосистем) Карпатського національного природного парку, 
то сам процес побудови конструкції цих систем в якості функ-
ційної ланки систем реалізації мети можна розглядати як вихідний 
конструктивний критерій. Саме він є основою застосування певного 
варіанту конструктивних методів, які акцентують значення опе-
раційних дій з тілами і предметами природи в напрямку впо-
рядкування процесів їх виконання як послідовних дій (Михеев, 
1987). 

Такі методи методологічною основою мають сам конструк-
тивний підхід, який також можна розглядати як метод побудови 
теорії активної дій людини в природі, а також процесів рішення 
завдань ландшафтного їх забезпечення, що передбачає поєднання 
всіх аспектів такої діяльності в єдиний цілеспрямований процес і 
забезпечення висновків, які повинні бути надійними; виявлення 
у будові, структурі та динаміці природних територіальних сукуп-
ностей елементів і взаємозв’язків, які складають частини забез-
печення конкретних завдань цільового призначення. 
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Оскільки розглядаються реальні геосистем природного 
парку, то зусилля повинні бути спрямовані на створення кон-
струкцій саме цих територіальних утворень. Така модель є 
первинною щодо як самої практичної діяльності людини в 
природі, так і вивчення об’єктів, на основі вже набутого знання 
(досвіду) про інші подібні процеси, явища і дії (Михеев, 1987). 

Геосистеми з наявним сільськогосподарським наванта-
женням у межах Карпатського національного природного парку 
характеризуються складною структурною організацією, що є 
наслідком тривалого їх генезису в спонтанному та антропогенно 
навантаженому режимах. Щодо полонинських територій, то тут, 
наприклад внаслідок випасного і кошарного використання гео-
систем відбулося їх подріблення з практичним збереженням 
видової різноманітності. Структура таких систем, за загальними 
організаційними закономірностями, залишилась у інваріантному 
стані. Це дозволяє застосовувати до їх дослідження структурно-
динамічні конструкції у вигляді всієї сукупності природних ситуа-
цій геосистем. Така система будується на основі порівняння не 
тільки морфологічних ознак компонентної структури фацій, але 
й динамічних взаємозв’язків між ними. Тим самим, виникає 
можливість на відповідних модельних утвореннях аналізувати 
наявні процеси та їх розвиток у перспективі. 

Щодо геосистем, які перебувають під впливом приватного 
городного використання, то такий вплив лише за доволі три-
валий час здатен виявити певні умовно стійкі структурно помітні 
наслідки. Найчастіше це спрощення внутрішньої структури еле-
ментарних геосистем (ландшафтних фацій). Та тут існує одна 
суттєва особливість. Спрямовано-антропогенне спрощення внутріш-
ньої структури геосистем призводить до зниження їх просто-
рово-часової стійкості й нездатності до своєчасного реагування 
на потужні зовнішні впливи. Така ситуація доволі часте явище, 
оскільки найчастіше городи господарів розташовані в безпо-
середній близькості, або навіть контакті, із надзвичайно дина-
мічними територіальними системами заплав гірських річок. 

У період паводків, розташовані на перших надзаплавних 
терасах городи затоплюються, підрізаються й зазнають суттєвих 
порушень. 

Тим самим саме конструктивно-географічний підхід до 
вирішення проблеми стійкого сільськогосподарського використан-
ня геосистем на теренах карпатського національного парку є 
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найбільш науково обґрунтованим й ефективним, який дозволяє 
розробити низку заходів щодо оптимізації даних територіальних 
систем. 
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Актуальність теми. Басейни річок Закарпаття, зокрема Тиси 
та її правих допливів, є цілісними інтегральними утвореннями, 
що робить їх унікальними та ідеальними об’єктами для систем-
них і комплексних географічних та еколого-геоморфологічних 
досліджень. Вивченням цих об’єктів займалися відомі українські 
вчені, зокрема С. Л. Рудницький [24], П. М. Цись [30], Г. І. Раска-
тов [23], Г. С. Ананьев [5], Т. Ю. Піотровська [21], І. Д. Гофштейн 
[6], О. М. Адаменко, Г. Д. Гродецька [1], Г. І. Рудько [25], І. П. Ко-
вальчук [9−15], В. П. Палієнко [20], Я. Б. Хомин [29], О. Г. Ободов-
ський [19], В. І. Комендар [16, 17], Я. С. Кравчук, Г. І. Рудько [18], 
Б. Я. Голояд, Р. О. Сливка, В. П. Паневник [4], Ю. Ющенко [34], В. 
М. Шушняк [31], Л. Ф. Дубіс [7, 8], Н. Ф. Габчак [2, 3] та інші. 

Аналіз базового положення, сформульованого І. Г. Черва-
ньовим, що флювіальні системи “є найбільш досконалими морфо-
логічними утвореннями земної поверхні і потужним регулято-
ром, котрий управляє речовинно-енергетичними потоками, форму-
ючи середовище буття людини” [33, с. 13] ставить цілу низку 
запитань стосовно вивчення речовинно-енергетичних потоків у 
басейнових системах. У багатьох сучасних роботах дослідження 
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цих потоків зводиться, в основному, до визначення трендів 
стоку завислих наносів та розчинених речовин, прояву верти-
кальних і горизонтальних руслових деформацій і то, як правило, 
у створах гідропостів Державної гідрометеорологічної служби 
України. Без сумніву, це − цікаві дослідження, які дозволяють 
встановити певні закономірності сучасного функціонування річко-
вих систем. Але поза увагою дослідників залишаються важливі 
аспекти як сучасного, так палеофункціонування басейнових систем, 
що проявляється у седиментації відкладів. Акумульовані відклади є 
фактично “записом” сучасного та історичного (палео-) функціо-
нування річкових систем. Вивчення седиментації відкладів з 
метою відтворення динаміки водного середовища доволі широко 
розповсюджені за кордоном у палеогеографічних [35, 36, 37, 39] 
та гідрологічних [38] роботах, але мало дослідників корелює ці 
результати із аналізом господарського впливу людини як на 
сучасному, так і на історичних часових зрізах, що є важливим 
завданням еколого-геоморфологічних досліджень. 

Мета – на основі аналізу та інтерпретації результатів вико-
наних еколого-геоморфологічних досліджень різнорангових річко-
вих систем басейну Тиси, міжнародного досвіду вивчення річкових 
систем сформулювати нові наукові підходи до дослідження 
басейнових систем Закарпаття. 

Викладення основного матеріалу. Витоки Тиси та верхні 
частини басейнів її основних допливів лежать в Українських 
Карпатах, а нижні – у межах Закарпатської рівнини, що зумов-
лює суттєву диференціацію басейнових систем та особливості їх 
функціонування як природних геосистем. У верхній частині  
басейнові системи функціонують як типові гірські річки з харак-
терними для них типами русел, способами перенесення та 
диференціації речовини й енергії, у нижній – на Закарпатській 
рівнині – як типово рівнинні. Порушення природної рівноваги 
функціонування різнорангових річкових систем будь-якого рівня 
одразу зумовлює реакцію природної системи у вигляді зміни 
літодинамічного потоку, зокрема зміні кількості транспортованого 
матеріалу, його акумуляції, прояві різноманітних геоморфологіч-
них процесів на схилах (зсувів, розвитку лінійної та площинної 
ерозії тощо). Оцінювання масштабів прояву цих процесів та їх 
геоморфологічних ефектів повинно проводитися на рівнях, які 
відповідали б рангові річкової системи, меті та завданням еколого-
геоморфологічних досліджень. 
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Базовими для еколого-геоморфологічних досліджень, з 
цієї точки зору, є два наукових положення − розгляд різно-
рангових басейнів як відкритих природних систем [22, 33] із 
чіткою роллю і місцем у загальному функціонуванні басейну, а 
також положення про морфолітогез [26, 27], згідно з яким кожна 
форма рельєфу (в тому числі і басейни) розглядається як три-
єдина система “форма−процес−речовина”. 

Перше положення детально проаналізоване відомими 
науковцями Ю. Г. Симоновим, Т. Ю. Симоновою, І. Г. Черва-
ньовим, С. В. Костріковим, Б. Н. Воробйовим, І. П. Ковальчуком, 
М. В. Куценком, А. Шайдеггером, Р. Хортоном, А. Страллером, В. 
І. Кружаліним, Я. Б. Хомином, О. Г. Ободовським та ін., а друге 
вимагає певного трактування. 

Положення про морфолітогенез, розроблене Ю. Г. Сімоно-
вим [26, 27], допомагає встановленню генезису певних форм 
рельєфу та проведенню палеогеографічних реконструкцій їх 
розвитку. В особливостях седиментації відкладів, зокрема в їх 
текстурі і структурі, фактично записана історія розвитку певних 
форм та елементів рельєфу. Зрозуміло, що для басейнових 
систем це найбільше стосується заплавно-терасового комплексу, 
а також конусів виносу постійних і тимчасових водотоків. З 
позиції еколого-геоморфологічного аналізу найцікавішими є голо-
ценові відклади заплав, в яких записана історія розвитку басейну та 
його реакції на зростаючий вплив людини на довкілля. 

Такий підхід, окрім еколого-геоморфологічних методів дослід-
жень, детально описаних І. П. Ковальчуком [9, 11, 13], В. В. Сте-
цюком [28], Н. Ф. Габчак [2, 3] та ін., вимагає залучення низки 
методів палеогеографічних досліджень, які, зрештою, дуже широко 
використовуються та детально розроблені у закордонними авто-
рами [35−37, 39]. Зокрема, це методи польових досліджень 
структури і текстури сучасних чи давніх відкладів, лабораторних 
дослідження їх літологічного складу, оцінювання ступеня забруд-
нення, визначення абсолютного та відносного віку відкладів 
(рис. 1). 

Зазначимо, що для дослідження гранулометричного складу 
алювіальних відкладів та поділу їх на фракції повинна вико-
ристовувалась найвідоміша у світі класифікація Уэнтуорта у 
шкалі Ф (phi) в модифікації Kрамбейна, а для інтерпретації 
результатів − метод Р. Л. Фолка і У. Уарда (Folk , Ward, 1957). 
Побудова кумулятивних кривих, обчислення комплексу показ-
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ників за цим методом із застосуванням відповідних класифі-
каційних схем є основою визначення переважаючих фракцій 
алювіальних відкладів, ступеня їх сортування, відтворення способу 
транспортування матеріалу, динаміки водних потоків. 
 

Результати дослідження палеофункціонування річкових 
систем обов’язково повинні корелюватися із даними архео-
логічного вивчення території, а в ідеалі – проводитися спільно 
чи використовувати інформацію про будову розрізів вже вивче-
них стоянок. Вони можуть охоплювати різні часові зрізи, що 
залежить від мети і завдань еколого-геоморфологічних досліджень.  

Дані методи є “ідеальними” для оцінювання сучасного 
стану басейнових систем, оскільки дозволяють відтворити ди-
наміку водних потоків, їх транспортуючу здатність, відносну 
активність ерозійних процесів у басейні, а отже і їх функціо-
нування у моменти підвищених чи екстремальних рівнів води. 

Акумуляція відкладів у басейнах вищих порядків, як пра-
вило, відбувається на заплавах та низьких терасах (світлина 1, 2), 
а нижчих порядків − у районі злиття чи впадіння водотоків. 
Місця злиття та впадіння водотоків різних порядків є ключовими 
для дослідження особливостей функціонування різнорангових 
басейнових систем. Вони відображають роль кожного басейну у 
загальному функціонуванні басейнової системи. 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.  Загальна схема методів дослідження алювіальних відкладів 
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Світлина 1. Акумуляція відкладів на заплаві р.Тиса 
після паводку 2001 року. (Світлина Л. Дубіс) 

Світлина 2. Акумуляція відкладів на першій надзаплавній терасі 
під час проходження катастрофічного паводку 2001р. на р. Тиса 

(Світлина Л. Дубіс) 
Тому аналіз структурної організації та функціонування 

різнорангових басейнів повинен проводитися з урахуванням їх 
просторового розміщення у системі та ролі у функціонуванні 
басейну річкової системи в цілому. Для цього найдоцільніше 
використовувати класифікацію Стралера-Філософова із внесе-
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ними доповненнями [7]. Наприклад, для басейну IV порядку 
може бути одинадцять типів річок (а відповідно і їх басейнів) 
різного підпорядкування [7]:  1) І-І-ІІ-ІІІ-IV (водотік І порядку 
зливається з водотоком І порядку і формує водотік ІІ порядку, 
який  впадає у водотік ІІI, а той відповідно у річку IV порядку);   
2) І-ІІ-ІІІ-IV; 3) І-І-ІІ-IV;  4) І-ІІІ-IV; 5) І-IV; 6) ІІ-ІІ-ІІІ-IV; 7) ІІ-ІІІ; 8) ІІ-ІІ-IV;    
9) ІІ-IV; 10) ІІІ-ІІІ-IV та 11) ІІІ-IV. 1, 6, 7 типи є порядкоформуючими 
і формують вузли злиття річок, а решта – непорядкоформую-
чими. Вони утворюють вузли впадіння. Їх роль у функціонуванні 
системи є різною. Із зростанням рангу басейну зростає кількість 
типів водотоків та змінюється їхня роль у басейновій системі. 

Проведений нами аналіз типів русел різнопорядкових 
річок басейну Верхньої Тиси [7] (за класифікацією Р. С. Чалова 
[32], яка відображає співвідношення ерозії, транспортування та 
акумуляції матеріалу) дозволив виділити три зони перерозпо-
ділу матеріалу: переважання глибинної (донної) ерозії, пере-
хідну і переважання акумуляції. До першої зони відносяться 
порядкоформуючі і непорядкоформуючі річки типу І-ІІ-ІІІ з 
порогово-водоспадним типом русел. До другої (перехідної) – 
ріки І та ІІ порядків, що безпосередньо впадають у ріки ІV і 
вищих порядків та ріки ІІ порядку різного типу. До третьої – ріки 
ІІІ та вищих порядків, які характеризуються руслами з розвину-
тими акумулятивними формами. Отже, базовими для вивчення 
седиментації відкладів у басейні Тиси доцільно вибирати басейни 
ІІІ і вищих порядків. Для цих басейнів відбувається часткове 
перетворення від’ємного літодинамічного потоку в додатній [33] 
та йде формування заплав акумулятивного типу і русел річок із 
розвинутими акумулятивними формами, які є “накопичувачем 
інформації” про історію розвитку і функціонування цих басейнів. 

На сучасних заплавах, в акумулятивних формах русел та їх 
плесах відбувається найбільша акумуляція як природних, так і 
антропогенних забруднюючих речовин. Вони можуть стати 
вторинними джерелами забруднення, тому їх вивчення з позицій 
знаходження забруднюючих речовин в алювіальних відкладах є 
важливою складовою сучасного еколого-геоморфологічного аналізу 
річково-долинних систем. 

Підсумовуючи сказане, внесемо деякі зміни до принци-
пових схем (алгоритмів) еколого-геоморфологічних досліджень 
річкових систем, раніше запропонованих І. П. Ковальчуком [9], 
Н. Ф. Габчак [2], І. П. Ковальчуком, Т. С. Павловською [15], 
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виокремивши у ній еволюційно-седиментаційну складову. Її 
зміст буде визначатись детальністю (масштабом) досліджень та 
величиною часового зрізу і складатиметься з наступних кроків:  

1) постановка мети досліджень; 
2) визначення інтервалу часового зрізу та основних завдань 

седиментологічних досліджень; 
3) вибір річкових систем для досліджень та оцінка їх 

структурної організації із врахуванням просторового розміщення  
та ролі кожного виділеного різнорангового водотоку у функціо-
нуванні басейнової системи; 

4) виокремлення на різномасштабних цифрових моделях 
рельєфу басейну заплавно-терасового комплексу, інших акуму-
лятивних форм рельєфу (пролювіальних конусів виносу, акуму-
лятивних форм у вузлах та впадіннях річок, берегових валів тощо); 

5) моделювання сучасного затоплення території при різних 
рівнях води та розробка первинної історико-генетичної концепції 
розвитку акумулятивних форм із врахуванням вже існуючих 
даних про історію формування рельєфу та функціонування флю-
віальних систем; 

6) проведення польових рекогносцировочних досліджень 
з метою виділення опорних розрізів відкладів та їх детальних 
досліджень; 

7) польові дослідження опорних розрізів відкладів із деталь-
ним описом їх текстури, гранулометричного складу, обкатаності; 

8) відбір проб для лабораторних досліджень літологічних 
особливостей відкладів, визначення їх віку та ступеня забруд-
нення; 

9) лабораторні дослідження літологічних особливостей 
відкладів: 9а) гранулометричний аналіз відкладів; 9б) мінералого-
петрографічний аналіз піщаних відкладів. 

10) лабораторні дослідження віку відкладів: 10а) методом 
С14 ; 10б) термолюмінесцентним методом; 

11) створення бази даних “Літологічні та вікові особливості  
відкладів заплавно-терасового комплексу”; 

12) лабораторний аналіз рівня забруднення сучасних 
відкладів важкими металами, радіонуклідами тощо; 

13) збір інформації про літологічні, вікові особливості 
відкладів, їх забруднення в інших (сусідніх) басейнових системах; 

14) порівняльний аналіз отриманих даних; 
15) генетико-віковий кореляційний аналіз отриманих даних з 

існуючими археологічними та іншими даними про історію 
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розвитку рельєфу басейнової системи та зміну величини 
антропогенного навантаження на неї; 

16) висновки про функціонування басейнових систем, 
зокрема тривалість, час, швидкість на напрямки руху водних 
потоків, етапи седиментації відкладів, їх кількості та вік, інтен-
сивність прояву ерозійних  та акумулятивних процесів; 

17) розробка конструктивних пропозицій щодо покра-
щання еколого-геоморфологічного стану довкілля у межах 
басейнових систем та науково-практичних цілях, зокрема архео-
логії, дослідженнях змін клімату тощо; 

Висновки. 1. Еколого-геоморфологічний аналіз річкових 
мереж виступає важливою складовою комплексного геоеко-
логічного дослідження басейнових систем. Він включає дослід-
ження структури річкових систем і процесів та масштабів її 
трансформації, оцінювання впливу на них природних та антропо-
генних чинників, визначення геоекологічних наслідків, обґрунту-
вання оптимізаційних заходів. 

2. Традиційні підходи до дослідження функціонування 
басейнових систем доцільно доповнити вивченням інтенсив-
ності седиментації відкладів у заплавно-руслових (чи долинно-
руслових) комплексах на різночасових інтервалах їх розвитку. Ця 
інформація суттєво поліпшить якість еколого-геоморфологічних 
прогнозів і сприятиме вирішенню проблем оптимізації стану і 
функціонування басейнових систем. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

Екатерина Позаченюк 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 

 
Бесспорным является тот факт, что социум, в подавля-

ющем большинстве случаев, функционирует в ландшафтной 
сфере. Парадоксальным является то, что географ и географи-
ческие знания даже на современном этапе не востребованы в 
народном хозяйстве. Нет ни министерства географии, а специаль-
ность “географ” официально применима только в качестве 
педагога. Тем не менее, в действительности многотысячная 
армия выпускников высших учебных заведений весьма успешно 
работает в учреждениях различных ведомств и министерств 
Украины. Парадоксальность этой ситуации говорит о том, что с 
одной стороны, географические знания крайне необходимы на-
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родному хозяйству, а с другой – о несовершенстве географи-
ческих исследований. Причины этой ситуации многоплановы. 
Это и сложность объекта географических исследований в соче-
тании с недостаточной разработанностью физико-математи-
ческой базы для познания нелинейных самоорганизующихся 
географических систем, и несовершенство процесса подготовки 
географов. Последнее можно объяснить многими причинами 
объективного и субъективного характера: низкий уровень 
материально-технической базы, слабое владение географами 
новейшими исследованиями в области физики, математики и 
химии, в т. ч. информационными технологиями. Можно анали-
зировать и причины организационного плана, т. е. планируемая 
направленность географических исследований. 

В этом отношении активизация развития конструктивного 
направления географических исследований является крайне 
актуальным не только для поднятия престижности и значимости 
географии и географов, но и для активной реализации кон-
цепций устойчивого и ноосферного развития в практических 
вопросах природопользования. Несмотря на то, что конструк-
тивная направленность географических исследований возникла 
в 80-х годах прошлого века (Герасимов, 1976) и в настоящее 
время в Украине идет подготовка специалистов высшей кате-
гории по специальности 11.00.11 – конструктивная география и 
рациональное использование природных ресурсов (утверждено 
постановлением ВАК Украины от 09.06.1999 г. № 24-07/7), не 
сложилось как однозначного понимания термина, так и содер-
жания самой конструктивной географии. Трудно не согласится с 
общим содержанием паспорта этой специальности, ориентиро-
ванного на разработку теоретических основ комплексного 
географического обоснования различных видов природопользо-
вания конструктивно-географической и эколого-географической 
направленности, а также с реализацией на базе этого различ-
ного рода прикладных задач. Тем не менее, в самой конструк-
тивной географии существует ряд проблем, как теоретико-
методического так и практического значения, несмотря на ряд 
работ, которые формируют в Украине это направление (В. Н. Пет-
лин, П. Г. Шищенко, Г. И. Швебс, И. Г. Черванев, М. Д. Гродзин-
ский, Г. И. Денисик, А. Д. Дмитрук, В. А. Боков, Е. А. Позаченюк, 
Е. Г. Тютюнник и др.). 

По мнению автора, к таким основополагающим проблемам 
можно отнести проблему целостности ландшафта и ландшафт-
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ной сферы (в данном случае имеется в виду не столько целост-
ные эмерджентные свойства, сколько целостность на уровне 
состава ландшафта, так как в зависимости от составных частей 
формируются его целостные свойства); соответствующую пара-
дигма природопользования; определения минимального про-
странсвенно-временного уровня географических исследований; 
методы исследования конструктивной географии. 

В украинской географии, и в ландшафтоведении в част-
ности, происходит активный процесс расширения термина 
“ландшафт”, в сравнении с классическим, сложившимся в 
русскоязычной литературе со средины ХХ века. Представление о 
ландшафте, как бы развивается по спирали, и на новом уровне 
возвращается к тому пониманию, которое первоначально в него 
и вкладывалось. 

Современное представление о ландшафтах очень разно-
плановое. Как показано в фундаментальной монографии М. Д. Грод-
зинского (2005), термин “ландшафт” широко используется как 
общекультурное понятие, так и научное. В ландшафтоведении, 
и науке в целом, имеется несколько групп интерпретаций: 

 природные (традиционное советское ландшафтоведение 
и др.); 

 социально-природные (В. В. Докучаев, Л. С. Берг, Л. Г. Ра-
менский, Е. Нееф, К. Зауер и др.); 

 социофункциональные (территориальное и ландшафтное 
планирование, ландшафтная архитектура и др.); 

 перцептуальные (эстетика ландшафта, современная 
французская география, гуманистическая география, феномено-
логия и др.). 

В конце 19-го века основоположник отечественного ланд-
шафтоведения В. В. Докучаев в своем учении о природных зонах 
“…рассматривал их как природно-хозяйственно-социальный 
комплекс. Он находит в зонах генетическую и функциональную 
связь между климатом, почвами, растительностью, животным 
миром, с одной стороны, и человеком “во всех проявлениях его 
жизни”− с другой: в его хозяйственной деятельности, приемах 
обработки земли, возделываемых сельскохозяйственных куль-
турах и видах разводимого скота, типах поселений, трудовых 
навыков и обычаях, быте, одежде, пище, нравах, традициях, 
эстетических предпочтениях, религии и т.д.” (цит. по В. А. Нико-
лаеву и др., 2008, с. 5). Эти взгляды в дальнейшем развивали его 
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ученики. Так, Л. С. Берг в работе “Предмет и задачи географии” 
(1915) писал: “география есть наука о ландшафтах” (с. 468), а 
конечной целью географического исследования считал “изучение 
и описание ландшафтов, как природных, так и культурных” (с. 
471). Хозяйственную деятельность и человека включают в состав 
ландшафта такие видные географы как С. С. Неуструев, В. П. Се-
менов-Тян-Шанский, А. И. Воейкова и др. 

Зарубежные ландшафтные школы в подавляющих случаях 
рассматривают ландшафт как некое единство природы, чело-
века, хозяйства. Американская география в первой половине ХХ в. 
рассматривала ландшафт как продукт совместного творчества 
человека и природы. В Германии ландшафт понимается как 
единство природного, хозяйственного и духовного (О. Шлютер, 
Э. Пассарге, А. Гетнер, Й. Шмитхюзен, Е. Нееф, Г. Рихтер, Г. Ха-
азе). Ландшафт по А. Гетнеру – это результат взаимодействия 
литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы и антропосферы. 
Под влиянием немецкой ландшафтной школы развивались 
представление о ландшафте в Швейцарии, Голландии, Чехо-
словакии. 

Процесс активного становления антропогенного ландшафто-
ведения идет, начиная с начала 60-х годов ХХ века, благодаря 
работам Ф. Н. Милькова, В. С. Преображенского, А. М. Рябчи-
кова, Л. И. Кураковой, В. Н. Николаева. Хотя сам термин “антропо-
генный ландшафт” предложен А. Д. Гожевым и Б. Н. Городковым 
в 30-х годах. В развитие антропогенного ландшафтоведения 
внесли вклад украинские географы П. Г. Шищенко, Г. Е. Гри-
шанков, Г. И. Швебс, Г. И. Денисик, В. Е. Некос. 

В настоящее время в научной литературе широко исполь-
зуются такие термины как “культурный ландшафт”, “антропо-
генный ландшафт”, “природно-антропогенный ландшафт”, 
“природно-техническая система”, “природно-хозяйственная 
система”, “природно-хозяйственная территориальная система” 
(см. рис. 1). Все они в понятийном аспекте имеют общую 
площадь перекрытия, и в разной степени отражают “вклю-
чение” в природный ландшафт, тех или иных аспектов социаль-
ного, или отражают степень совершенства созданного человеком 
ландшафта. В первой половине XX в. вводится понятие “куль-
турный ландшафт”. В настоящее время это понятие отражает 
гармоничное целое природы и человека (см. рис. 1е). Понятие 
“антропогенный ландшафт” Н. Ф. Милькова (рис. 1б), москов-
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ской школой ландшафтоведов трансформируется в “природно-
антропогенный ландшафт”. Концептуальная схема последнего 
понятия несколько отличается от “мильковской” и включает 
подсистемы: природную, антропогенно-преобразованную, про-
изводственную и социальную (Николаев и др., 2008). 

 

 

Рис. 1. Развитие представлений о ландшафте: 
а) природный ландшафт − классическое, в трактовке Н. А. Солн-

цева; б) природно-антропогенный − в трактовке Ф. Н. Милькова; в) при-
родно-техническая система – в трактовке В. С. Преображенского; г) при-
родно-хозяйственная система в трактовке Чепурко; д) природно-хо-
зяйственная территориальная система − в трактовке Г. И. Швебса; е) куль-
турный ландшафт – в трактовке В. А. Николаева. 

Позднее возникают термины – природно-технические или 
геотехнические системы (Герасимов, 1975, Дьяконов, 1978, Пре-
ображенский, Александрова, 1988). В развитие термина “гео-
техническая система” предложены понятия “природно-хозяй-
ственная система” (Чепурко, 1981), “природно-хозяйственные 
территориальные системы” Г. И. Швебса (1987) и др. 
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Как видно из выше приведенного анализа, представление 
о современных ландшафтах, в настоящее время не однозначное. 
Прослеживается явная тенденция включать в состав ландшафта 
все естественные составляющие, характерные для ландшафтной 
сферы: природные, хозяйственные, социальные. С точки зрения 
конструктивного ландшафтоведения под современными ланд-
шафтами целесообразно понимать сложную трехмерную про-
страственно-временную геосистему, обособившуюся в пределах 
ландшафтной сферы за счет процессов самоорганизации при-
родного и регулируемого (осознанного или стихийного) антропо-
генного. Такое понимание ландшафта позволит конструктивные 
модели ландшафта максимально приблизить к самому объекту 
исследования. 

Если современный ландшафт понимать как сложнейшую 
систему, состоящую как с природных, так и антропогенных 
составляющих, то и сама классификация ландшафтов должна 
отражать целостность ландшафта и ландшафтной сферы. В 
соответствие с классическим пониманием ландшафтной сферы 
Ф. Н. Милькова, ландшафты понимаются как результат тесного 
взаимодействия географических сфер. Это дает основание к ланд-
шафтам относить не только территориальные и аквальные 
(речные, озерные, морские), но и подземные. Взаимодействие 
со средой и господство процессов самоорганизации ведет к четкому 
отграничению каждого из названных ландшафтов от среды. По 
источникам энергии принципиальной разницы между подзем-
ными, наземными и аквальными ландшафтами нет − основной 
источник энергии − солнечная энергия; эндогенная энергия при-
мерно одинакова. Все выше названные ландшафты характери-
зуются одними и тем же системными свойствами, состоят из 
одних и тех же компонентов, но характеризуются различными 
пропорциональными их отношениями.  

В зависимости от целей исследования можно исполь-
зовать те или иные классификации ландшафтов. На основании 
формальной логики, классификации должны базироваться на 
признаках, отражающих внутренние характеристики системы, а, 
не исходя из внешних факторов, влияющих на нее. В конструк-
тивной географии ландшафт должен рассматриваться как целостная 
саморазвивающаяся система, поэтому и критерии классифи-
кации современных ландшафтов должны выбираться, исходя из 
внутренних характеристик и специфики самых ландшафтов, а не 
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из внешних факторов (среды) их формирования. В существу-
ющих классификациях, в подавляющем большинстве случаев, 
происходит выделение одних таксонов ландшафта по факторам 
среды, других – исходя из свойств самых ландшафтов. Так 
наиболее высокой таксономической единицей по Ф. Н. Миль-
кову (1970) принято считать вариант ландшафтной сферы: назем-
ный, земноводный, водный, донный (подводный), ледовый. 
Критерием выделения варианта принят тип контакта геосфер, т. 
е. внешний фактор. К тому же ледовый вариант – по своей сути 
водный, но сформировавшиеся при других термодинамических 
условиях. Если строго следовать логике, то сезонные льды на 
реках и озерах также необходимо относить к ледовым ланд-
шафтам. 

Базируясь на классификациях ландшафтов, разработан-
ных Ф. Н. Мильковым (1986) и В. А. Николаевым (1978, 2008), 
представим общую схему классификации современных ланд-
шафтов (рис. 2), принципиальное отличие которой состоит в том, 
что таксоны выделены, исходя из критериев, отражающих внутрен-
ние характеристики ландшафтов, а в качестве компонента ланд-
шафта рассматривается человек и продукты его деятельности. 

Ландшафтная сфера делится на отделы по критерию господ-
ства основного системоформирующего компонента (водного или 
аквального и минерального или территориального сухопутного): 
преобладание одного – ведет к выделению территориальных и 
аквальных ландшафтов, взаимодействие (примерно в равной 
степени) двух системоформирующих компонентов (водного и 
минерального) – формирует земноводные ландшафты. К земно-
водным ландшафтам, вслед за Ф. Н. Мильковым (1970), отно-
сим речные, озерные, литоральные, мелководные, а также селевые 
и все другие ландшафты побережья, которые формируются в 
результате взаимодействия суши и моря и представляют собой 
парагенетические ландшафтные системы. 

Человек в настоящее время является, по выражению В. И. 
Вернадского, одним из ландшафтообразующий факторов и пре-
образует все естественные ландшафты. Все зависит от силы и 
времени воздействия. Поэтому все природные ландшафты можно, 
в зависимости от степени антропогенной трансформации и наличия 
или отсутствия антропогенной регуляции, представить как при-
родные слабопреобразованные; конструктивные (по В. А. Нико-
лаеву, природно-антропогенные) и производные (по В. А. Нико-
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лаеву, антропогенно-трансформированные, нерегулируемые и 
слабоэксплуатируемые). Конструктивные, по Г. Е. Гришанкову, – 
созданные человеком по определенному плану на поддержание 
функционирования, в которые вносится постоянно вещество, 
энергия и информация; производные – образовались в резуль-
тате взаимодействия естественных и конструктивных. Они не 
планируемые, часто не предвиденные и, как правило, находятся, 
на той или иной стадии дегрессии или стадии на ренатурали-
зации исходного природного ландшафта. 

Рис. 2. Классификация современных ландшафтов 
 
В основу выделения конструктивных ландшафтов поло-

жена выполняемая ими функция. Заданная функция ландшафта 
направлена на удовлетворение той или иной потребности общества. 
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Функции ландшафтов: 
 естественные функции: 
 средообразующие (формируют среду обитания всего 

живого); 
 регулирущие (водорегулирующая, почвеннозащитная и др.); 
 ресурсо-воспроизводящая (воспроизводство природных 

ресурсов); 
 несущая (основа для любого вида природопользования); 
 информационная (информация для многих видов природо-

пользования и технологий); 
 социально-экономические функции: 
 производственные (ресурсы − основа для производства); 
 социальная (человек является порождением ландшафта 

и определенный тип этноса соответствует определенному типу 
ландшафта); 

 экологические (поддерживает экологическую стабили-
зацию региона за счет нейтрализации загрязнений, за счет 
противоэрозийных и ветрозащитных и иных процессов); 

 резервные (ландшафт является резервом для развития 
различных видов деятельности); 

 заповедные (ландшафт является объектом природно-
заповедного фонда). 

В зависимости от выделенной функции конструктивные 
ландшафты делятся на сельскохозяйственные, водохозяйствен-
ные, транспортные, промышленные (в т. ч. горнопромышлен-
ные), селитебные, рекреационные, природоохранные (лесополо-
сы, лесопарки). 

Природные слабопреобразованные в зависимости от степени 
хозяйственного преобразования делятся на условно коренные и 
особо охраняемые (объекты ПЗФ). Производные − на пос-
хозяйственные (ранее используемые в хозяйстве), непредна-
меренно трансформированные, сформировавшиеся в ландшафтно-
географических полях (зоны промышленного загрязнения, под-
топления, засоления и др.). 

Организация природопользования зависит от господству-
ющего мировоззрения и принятой на его основе парадигмы 
природопользования. При господстве классического мировоз-
зрения, противопоставляющего субъект-объектные отношения, 
в котором человек и его деятельность не является структурным 
элементом целостной системы “природа-общество”, природо-
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пользование основано на принципе ограничения. Основными 
парадигмами природопользования, соответствующими данному 
мировоззрению, являются консервативная и рационального 
использования природных ресурсов. Сущность консервативного 
природопользования состояла в тенденции сохранить в не-
изменном виде определенное количество естественных геосистем 
(например, систему природоохранных территорий). Рациональ-
ное природопользование, при всем его прогрессирующем начале, 
основано на антропоцентризме. По определению Н. Ф. Реймер-
са это − “система деятельности, призванная обеспечить экономную 
эксплуатацию природных ресурсов и условий и наиболее 
эффективный режим их воспроизводства с учетом перспектив-
ных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здо-
ровья людей” (Реймерс, 1990, с. 405). Ключевые термины 
“эксплуатация” и интересы хозяйства и здоровье людей. Данная 
парадигма природопользования не может быть положена в 
основу разработки теоретико-методических положений конструк-
тивной географии, так как не только не отвечает. 

В настоящее время на базе системно-синергетической 
картины мира активно формируется концепция устойчивого 
развития, а в географии − коадаптивная (адаптивная) концепция 
и на ее основе коадаптивная парадигма природопользования.  

Термины “адаптация” (adapto − приспособляю), “ко-
адаптация” (coadaptatio) первоначально возникли в биологии и 
отражали различные стороны процесса приспособления орга-
низмов к окружающей среде (Парамонов, 1988). Термин “адап-
тация” впервые ввел в начале ХІХ века Ч. Белл. В 60-х годах при 
описании экосистем и отдельных популяций встречается термин 
“sustainability”, означающий развитие популяции согласованное 
с развитием той экосистемы, к которой она принадлежала и не 
приводящее к разрушению всей экосистемы. Отсюда возник-
новение термина “sustainable development” т. е. развитие об-
щества, приемлемое для сохранения экологической ниши человека, 
а значит, и условий для развития цивилизации. Термин “устой-
чивое развитие” (sustainable development) пришел из биологии 
(точнее, из “биологической экологии” и популяционной дина-
мики). 

В стратегии устойчивого развития активно применяется 
термин “коэволюция” (Моисеев, 1992; Лавров, 1989). Перво-
начальное понятие “коэволюция” в биологии означало уско-
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ренное историческое развитие двух систематических групп, 
имеющих разное происхождение, но связанных друг с другом 
тесными экологическими отношениями (трофическими, конку-
рентными, пространственными и др.). В дальнейшем в связи с 
распространением концепции устойчивого развития понятие 
“коэволюция” из узкого биологического содержания расширяется 
и переносится В. И. Моисеевым (Моисеев, 1992) на процесс 
взаимодействия общества и природы и понимается как парал-
лельная, совместная, взаимосвязанная эволюция природы и 
общества. Несовпадение скоростей природного эволюционного 
процесса, идущего очень медленно, и социально-экономического 
развития человечества, происходящего намного быстрее, ведет 
при неуправляемой форме взаимоотношений к деградации 
природы.  

В географических науках развивается коадаптивная (адап-
тивная) концепция с использованием таких понятий как адап-
тивная география (Швебс, 1991), адаптивно-ландшафтное земле-
делие (или ландшафтно-контурная система земледелия) (До-
кучаев, 1950; Кирюшин, 1993; Каштанов и др., 1994; Николаев, 
1992; Швебс, 1985 и др.), коадаптация (Позаченюк, 1999). Теория 
культурного ландшафта, разрабатываемого В. А. Николаевым (Ни-
колаев, 2000 и др.), по своей сути, базируется на адаптивном 
подходе. В других видах природопользования также можно 
встретить элементы адаптации, т. е. согласования “приспо-
собления” хозяйственной деятельности к природным условиям. 
Например, учет свойств компонентов ландшафта в строитель-
стве, разработка нормативных нагрузок на ландшафт, элементы 
территориального планирования с учетом структуры ландшафта 
и т. д. Можно говорить об адаптивной системе не только земле-
делия, но и любого вида природопользования (например, 
адаптивная система промышленного, рекреационного и иного 
землепользования.) 

Коадаптивная парадигма природопользования базируется 
на нижеследующих основных теоретических представлениях. 

Целостности системы “природа-общество”. Человек и его 
хозяйственная деятельность − структурная часть целостной системы. 
На этом основании ландшафт состоит не только из природных 
компонентов, но и антропогенных, а в системе “природа-общество” 
выделяется природная и хозяйственная (или социально-хозяй-
ственная) подсистемы. 
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Человек и его хозяйственная деятельность как структурная 
часть системы “природа-общество” должна выполнять опреде-
ленную функцию, направленную на устойчивое функциониро-
вание всей системы. Функция человечества заключается в развитии 
ноосферы. Данное представление согласуется с понятием 
“ноосфера” Тейяр-де-Шардена (Тейяр де Шарден, 1965), и В. И. 
Вернадского (Вернадский, 1975).  

Ведущий принцип взаимодействия общества с окружающей 
средой − принцип совместимости. Социально-хозяйственная 
подсистема должна быть совместима в пространстве и времени 
с природной, т. е. развиваться и существовать согласованно с 
развитием той системы, к которой она принадлежит и не 
приводить к разрушению всей системы. Это обеспечит устой-
чивое развитие системы “природа-общество” с минимальными 
деструктивными процессами и благоприятным экологическим 
состоянием. 

Сущность коадаптивной концепции природопользования 
состоит в такой организации территории, при которой 
регион функционировал бы как целостная устойчивая система, 
где хозяйственная подсистема согласована с природной по 
принципу совместимости компонентов природы естествен-
ного ландшафта. 

Оценка коадаптивности хозяйственной и природной под-
систем может производиться в пространственном и временном 
аспектах в зависимости от вида природопользования. Термин 
“коадаптация” акцентирует внимание на процесс приспособ-
ления хозяйственной подсистемы с природной во времени, а 
термин “коадаптивность” − на результат этого процесса, отра-
жающий определенный пространственно-временной срез в разви-
тии системы. 

Изучая коадаптивность хозяйственной подсистемы с при-
родной с точки зрения географических наук целесообразно 
говорить о геоэкологической (или географической) коадап-
тивности. В пространственном аспекте (структурную геоэколо-
гическую коадаптивность), можно представить через коадапта-
цию хозяйственной и природной подсистем в пределах объекта 
природопользования и коадаптацию данного объекта с окру-
жающей средой. Коадаптивность конструктивного ландшафта 
рассматривается как совместимость хозяйственной подсистемы 
относительно свойств компонентов ландшафта и его структуры, 
а также всего ландшафта с окружающей средой.Оценить 
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геоэкологическую коадаптивность можно исполь-зуя такой 
показатель как степень коадаптивности, отражаю-щий 
количественно или качественно реальный уровень коадап-
тивности (совместимости) хозяйственной подсистемы с природной 
в заданном пространственно-временном срезе.  

Как указывалось выше, несмотря на явные достижения, 
ландшафтоведение испытывает кризисные процессы, характер-
ные для всей географии. Востребованность конструктивной 
географии будет более полной в том случае, если она из 
описательной науки превратится в науку, которая сможет моде-
лировать различные состояния ландшафта, при различных видах 
природопользования и нагрузках, спрогнозировать происхо-
дящие при этом процессы, в т. ч. деструктивные. Разработать 
коадаптивные технологии природопользования. В обществе 
должна быть специальность природопользователь (в какой-то 
степени сейчас ее роль выполняет эколог). Задача такого спе-
циалиста оценить ландшафт и виды его потенциального исполь-
зования и направлять коадаптивное развитие хозяйственной и 
природной подсистем в рамках единой системы природа-общество. 
Это будет самая востребованная и жизненно необходимая 
специальность. Но для этого географам нужно исследовать ланд-
шафт на разных уровнях его организации, особое внимание, 
уделив внутрифациальному уровню (изучать геохимические и 
геофизические процессы на молекулярно-коллоидном уровне), 
на котором как раз и происходит геохимическая и геофизи-
ческая трансформации природных тел; разработывать адаптивные 
технологии каждого вида природопользования; научиться строить 
свою деятельность с позиций приоритетов устойчивого развития 
системы природа-общество, другими словами ландшафтной 
сферы. Основными методами этого периода становятся полевые и 
лабораторные геохимические исследования, моделирование 
различных процессов и состояний и их прогноз на основе ГИС-
технологий.  
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Наявність проблеми. На преший погляд, розбудова еко-

логічної мережі України проходить активно і наявні проблеми у 
цьому процесі не викликають суттєвих ускладнень. Разом з тим, 
активні дослідження можливостей формування екомережі України, 
розробка правових засад її розбудови і уже наявні окремі 
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практичні кроки у створенні регіональних екомереж породжу-
ють низку складних проблем, що потребують загального обго-
ворення. Серед них: як і на яких теоретичних та практичних 
засадах розбудовувати екологічну мережу? Що є в Україні основою 
для її формування? Якими повинні бути регіональні екомережі? 
Без вирішення цих та споріднених проблем, розбудова еко-
логічної мережі може або значно уповільнити темпи, або зали-
шитись лише на папері. Це закономірно, тому що будь-яка нова 
справа завжди породжує проблеми як у теорії, так і в практиці. 
Не є виключенням і розбудова екологічної мережі України. 

Мета: розглянути наявні конструктивно-географічні й ланд-
шафтознавчі проблеми формування екомережі України та її 
окремих регіонів, а також можливі шляхи їх вирішення. 

Аналіз попередніх досліджень. На жаль, досліджень де б 
розглядались конструктивно-географічні або ландшафтознавчі 
проблеми розбудови екомережі України, майже немає. Лише на 
початку ХХІ ст. (2002 р.) колективом ландшафтознавців Інституту 
географії НАН України була запропонована альтернативна еко-
логічна мережа України побудована на ландшафтній основі, 
проте наявну на той час офіційну схему майбутньої екомережі 
переробляти уже не захотіли. Життя показує, що допущену 
помилку доведеться виправляти. Дивує також і те, що в канди-
датських та докторських дисертаціях присвячених регіональним 
екомережам України, теж не розглядаються проблеми, або хоча 
б проблемні питання розбудови екомережі. Враження таке, ніби 
їх немає. 

Результати дослідження. Сучасне ландшафтне середо-
вище настільки дестабілізоване, що людство активно, але сум-
бурно починає шукати шляхи гармонізації своїх стосунків з 
природою. Зокрема, Західна Європа реалізує Всеєвропейську (?) 
стратегію збереження ландшафтного і біотичного різноманіття 1. 
Україна теж не відстає і, забувши про все своє, долучилась до 
виконання цієї стратегії (програми). Як стверджують окремі 
науковці [3], успішно реалізовується перший етап цієї стратегії: 
сформовані організаційно-правові засади та методологічні основи 

                                                       
1 Застосування словосполук “ландшафтного і біотичного різноманіття” 
явно належать не фахівцям: як можна уявити ландшафтне різноманіття 
без біотичного, або навпаки. Найчастіше таке зустрічається в офіційних 
документах. 
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розбудови національної екомережі, поступово розробляються 
регіональні проекти екомереж, суттєво зростає кількість націо-
нальних природних парків тощо. Тобто, ми стараємося усе 
робити так, як у Західній Європі. Це нагадує впровадження в 
освітянський простір України Болонської системи освіти. Що ми 
з неї маємо? Так буде і з запровадженням Всеєвропейської 
стратегії збереження ландшафтного і біотичного різноманіття в 
Україні. Чому? 

1. Хто доказав, або хоча би задумувався над тим, під-
ходить чи не підходить Україні Всеєвропейська, а вірніше Західно-
європейська, стратегія збереження “ландшафтного і біотичного 
різноманіття”. Знову спрацювала стара звичка: почули, що ніби 
добра стратегія – зразу запровадимо у себе. Навіщо при цьому 
враховувати унікальні особливості природних умов і ландшафтів 
України та її окремих регіонів, уже наявні ландшафтознавчі та 
екологічного спрямування розробки, що за якісними критеріями 
явно переважають зарубіжні, своєрідність історії господарського 
(хижацького) освоєння природних ресурсів, менталітет, традиції 
та звичаї людей? Можливо Всеєвропейська стратегія збереження 
ландшафтного і біотичного різноманіття нам підходить лише 
частково, або й зовсім не підходить, як і Болонська система 
навчання. З боку України необхідно було зробити експертну 
оцінку Всеєвропейської стратегії збереження ландшафтного і 
біотичного різноманіття, врахувати наші особливості та можли-
вості. Це нікого не цікавить, бо так простіше і скоріше можна 
доповісти про створення національної екомережі за Всеєвро-
пейськими стандартами. 

2. “Серед головних наукових завдань формування еко-
мережі є розробка на єдиній методологічній основі підходів до 
визначення як загальнонаціональних, так і регіональних та 
локальних її складових”. Зразу виникає два питання: перше – 
про яке ландшафтне і біотичне різноманіття мовиться, якщо 
усе “на єдиній методологічній основі”; друге – як при такому 
підході можна врахувати регіональні особливості природи і 
ландшафтів. Сумнівно, що “на єдиній методологічній основі” 
можна розробити регіональні екомережі Донбасу і Поділля. На 
це звертається увага тому, що за минулі роки численні канди-
датські і навіть докторські дисертації, присвячені обґрунтуванню 
регіональних екомереж, підготовлені за єдиним зразком. Для 
функціонерів від природоохоронних та екологічних організацій 
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це добре – не треба бути “глибоко грамотними”, але ж ми уже 
жили за “єдиним зразком” і творили “на єдиній методологічній 
основі”. Невже забули? Створення екологічної мережі України 
потребує творчого, індивідуального підходу до конкретного 
регіону, кожного її елементу – природного ядра, екокоридору 
тощо. Лише при такому підході наша екомережа буде україн-
ською, але з врахуванням загальних ознак Всеєвропейської. 

3. У Західній Європі можна впроваджувати стратегію збе-
реження ландшафтного і біотичного різноманіття, формувати єдину 
екомережу тому, що там майже повсюдно домінує культурний 
ландшафт і населення щиро дбає про нього, з року в рік 
покращує його структуру та екологічний стан. На такому фоні, і з 
наявністю Європейських коштів, формування Всеєвропейської 
або Західноєвропейської екомережі є логічним наслідком. Чи 
можна в Україні, без відсутності культурного ландшафту вибу-
дувати екомережу? Можна, але лише на папері. Саме цим ми 
зараз і займаємось, проте мине якихось 5−10 років і сучасні 
розробки не лише не будуть реалізовані, але й устаріють. 
Спочатку необхідно привести в порядок сучасні антропогенні 
ландшафти України, як це зробили в себе Польща, Угорщина, 
Чехія, а потім вибудовувати на їх основі національну екомережу. 
Тобто, спочатку необхідно сконструювати ландшафт під еко-
мережу. Тоді й проекти будуть інші, бо буде інша стратегія 
збереження так званого “ландшафтного і біотичного різноманіття”. 
У культурному ландшафті співвідношення між натуральними й 
антропогенними ландшафтами повинно відповідати (в ідеалі) 
“золотій середині” – відповідно 32 % і 68 %. Який регіон України 
зараз можна хача би умовно наблизити до цього співвідно-
шення? Чи можна при таких вимогах розбудовувати екомережі 
в таких регіонах як Донбас, Середнє Придніпров’я? Мабуть, 
спочатку тут необхідно окультурити наявні ландшафти, а потім 
розробляти проекти регіональних екомереж. Безперечно, що 
розпочинати необхідно з менш антропогенізованих регіонів 
і поступово переходити до таких, де антропогенні ландшафти 
займають від 75 до 100 %. 

4. У сучасних регіональних проектах екомереж чомусь усі 
субмеридіональні екокоридори проходять, або співпадають, з 
долинами головних річок України, а природні ядра із запо-
відними, або “слабко” антропогенізованими, територіями, і 
майже немає структурних елементів в екомережі в основі яких 
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антропогенні ландшафти. Упродовж історії людства, річкові 
долини завжди були найбільш освоєні і на початку XXI ст. тут 
зосередженні головні міста, рекреаційні зони, іноді промислові 
райони. На Південнобузькому субмеридіональному коридорі 
обласні центри Хмельницький і Вінниця знаходяться на відстані 
близько 130 км, а між ними на берегах Південного Бугу ще два 
відомих міста – Летичів та курорт Хмільник, а також низка сіл, 
що здебільшого тяжіють до річок. На схемі екомережі України, 
суцільною смугою показано й екокоридор долиною Дніпра у 
районі Середнього Придніпров’я, теж річками Донбасу та в 
інших регіонах. Як через ці системи селитебних ландшафтів 
можна “малювати” екокоридор? 

5. У регіональних проектах екомереж зовсім не врахову-
ються антропогенні ландшафти, їх сучасний стан, а перевага 
надається так званій “натуралізованій” природі. Це призведе до 
формування навіть на папері нереальних екомереж. Сучасна 
екомережа в Україні, де антропогенні ландшафти займають від 
85 до 92 % території, повинна бути сформована саме на їх основі. 
Тоді екомережа матиме майбутнє. У майбутніх екомережах, 
крім запропонованих Всеєвропейською стратегією збереження 
ландшафтного і біотичного різноманіття, природних ядер та 
коридорів різних рівнів, доцільно було б виділяти й інші 
структури, зокрема регіони, райони, вузли тощо. Різноманіття 
структурних елементів екомережі України лише підсилить її 
стабільність, а формування екорайонів, ековузлів навіть на основі 
антропогенних ландшафтів наблизить екомережу до реалій 
сьогодення і дасть можливість краще обґрунтувати затрати на її 
розбудову. Лише на природних ядрах і коридорах будь-яка 
екомережа функціонувати буде лише на папері. 

Як приклад: у масштабі Європи до рангу природного регіону 
Всеєвропейської екологічної мережі можна віднести Західну 
Україну з її унікальними природою і ландшафтами, соціосисте-
мою та її оригінальною структурою, своєрідним менталітетом 
людей, їх традиціями, звичаями тощо. У межах цього регіону 
чітко виділяються два оригінальних природних вузли: Середньо-
дністерський – переплетіння Карпатських, широколистолісових, 
лісостепових і степових ландшафтів та Кременецький – поєднання 
мішанолісових, широколистолісових та частково, низькогірних 
ландшафтів. Від інших територій ці вузли виокремлюються 
значним різноманіттям ландшафтних комплексів та насиченістю 



Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 
10-річчю кафедри конструктивної географії і картографії 166 

 

і різноманіттям заповідних об’єктів [1, 2]. Це дало б можливість 
суттєво урізноманітнити наявну структуру екомережі України та 
“вписатися” у Всеєвропейську екомережу. Фоном для природних 
регіонів, районів та вузлів буде екомережа, яку зараз активно 
вибудовують в Україні та окремих її краях [3]. 

Висновок. Хоча розбудова екомережі (поки що, переважно, 
на папері) й розпочалася активно, проблем не стало менше. Їх 
потрібно обговорювати і вирішувати до того, як розпочнеться 
створення екомережі України та її окремих регіонів в реальних 
умовах. Вирішення розглянутих проблем дасть змогу значно 
зекономити час і кошти, можливо знайти свої шляхи розбудови і 
“образ” майбутньої екомережі як окремих регіонів, так і України 
загалом, а можливо на відповідний період взагалі відмовитися 
від неї, зокрема впровадження у практику наявних розробок. 
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КОНСТРУКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ 

СОЛЕЙ 
 

Василь Головчак 
Державне управління охорони навколишнього природного 

середовища в Івано-Франківській області 
 

Об’єктом досліджень є територія Калуш-Голинського родо-
вища калійних солей. Це з багатьох точок зору унікальний об’єкт, 
на якому поклади кам’яної солі експлуатувалися протягом 
багатьох століть спочатку шляхом видобування природних роз-
солів, а згодом за допомогою камер вилуговування. Пізніше 
основним предметом промислового інтересу стали поклади 
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полімінеральних калійно-магнієвих солей, що залягають серед 
кам’яної солі. Видобування здійснювалося на трьох рудниках та 
єдиному у світовій практиці кар’єрі, а переробка сировини на 
калійному заводі а згодом на хіміко-металургійному комбінаті. 

Характеризуючи загальний стан геологічного середовища 
можна стверджувати наступне: за тривалий період експлуатації 
родовища на його базі склався комплекс, що включає ряд 
об’єктів гірничовидобувного і переробного профілю, які уже 
тривалий час створюють техногенне навантаження і потенційно 
здійснюватимуть такий вплив на тривалу перспективу. 

Такий стан є наслідком ряду причин головними з яких є 
такі. По-перше – недостатнє врахування природних (геологічних, 
гідрогеологічних, геоморфологічних) факторів. По-друге – недоско-
нала технологія переробки сировини і планування видобувних 
робіт. Третьою важливою причиною виникнення сучасного критич-
ного стану є відсутність постійного повноцінного моніторингу 
процесів, що відбуваються у геологічному середовищі та прогно-
зування розвитку ситуації в районі розташування родовища і в 
зоні його потенційного впливу. Без проведення таких робіт 
неможливо отримувати об’єктивну інформацію про тенденції 
розвитку загрозливих процесів, вчасно розробляти заходи спря-
мовані на їх обмеження та недопущення катастрофічних наслідків. 
Саме ці завдання були метою досліджень, які розпочаті у 2006 р. 

Проведені нами дослідження в районі об’єктів комплексу 
із видобування та переробки покладів солей, який сформувався 
на базі Калуш-Голинського родовища засвідчив, що у геологіч-
ному середовищі відбулися значні негативні зміни. В районі 
робіт існує 7 шахтних полів, на яких припинено видобування 
покладів. Три з них заповнені розсолами з пульпою, два за-
топлюються соляними розчинами у даний час, два знаходяться в 
“сухій консервації”. Крім того існує кар’єр з відвалами розкривних 
порід, хвостосховища та акумулюючі ємності. Всі ці об’єкти 
змінили структуру геологічного середовища і здійснюють вплив 
на гідросферу та стійкість земної поверхні. Роботами встанов-
лено основні фактори, які призводять до проявлення негатив-
ного впливу на довкілля від проведення діяльності з видобутку і 
переробки полімінеральних солей, прослідковано механізми 
проявлення цих процесів, виявлено тенденції їх розвитку процесів 
на кожному із основних об’єктів. Негативні наслідки мають дві 
основні форми – просадки і провали земної поверхні та забруд-
нення водоносного горизонту і природних водотоків. 
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Дослідження показали, що ареали, які утворилися навколо 
кар’єру, відвалів, хвостосховищ, затоплених рудників розширю-
ються. Високомінералізовані розсоли постійно потрапляють у 
гідросферу, змінюючи природній гідрохімічний тип вод і значно 
підвищуючи вміст солей у них. Незважаючи на тривалість цього 
процесу та його масштабність, до цього часу не існує повно-
цінної системи моніторингу за станом водоносного горизонту у 
вигляді спостережних гідрогеологічних свердловин. 

Аналіз процесів, що тривають в природно-техногенних 
системах кожного із названих об’єктів засвідчив, що ситуація 
увесь час змінюється і має тенденцію розвитку до катастро-
фічної. 

Особливо непокоїть стан Домбровського кар’єру, який є 
єдиною дільницею в Україні, де можливе видобування покладів 
калійних солей. На даний час кар’єр фактично кинутий напризво-
ляще, а поклади в ньому активно руйнуються карстовими 
процесами. Тут накопичилося понад 6 млн. м3 концентрованих 
розсолів. Заповнення кар’єру рідкою фазою особливо помітно 
інтенсифікувалося протягом останніх двох років через затоплення 
насосної № 2 у дренажній траншеї та прогресуючому розвитку 
карстових каналів в напрямку річки. Протягом усього періоду 
експлуатації кар’єру не здійснювалося жодних заходів для 
вдосконалення мережі водовідведення. Тому необхідно терміново 
розробити і впровадити заходи для зменшення динаміки приросту 
кількості розсолів і створити установку з їх переробки. 

Підсумовуючи вищенаведене необхідно підкреслити, що 
загострення існуючих проблем, та втрата можливості керувати 
негативними процесами відбулося після зупинки виробництва. 
Очевидно, що в основі проблем, які виникли є бездарна орга-
нізація виробництва, безгосподарність, недбалість та безвідпові-
дальність. Те що маємо на даний час немає нічого спільного ні з 
ефективним використанням природних ресурсів, ні з охороною 
природного середовища, ні з соціально-економічним розвитком 
регіону. 

Однією з головних причин є відсутність державної полі-
тики у сфері ефективного використання природних ресурсів. 
Абсурдним є те що наявність унікальних покладів корисних 
копалин, які повинні становити соціально-економічний потенціал 
регіону, створюють такі катастрофічні проблеми для людей, 
яким “не пощастило” народитися в цій місцевості. Абсурдним є 
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те, що поклади солей які із великими затратами людських і 
матеріальних ресурсів витягнуті із надр – викинуті на поверхню і 
розчиняються розсіюючись у довкіллі, засолонюють водоносний 
горизонт і природні водотоки. У той же час під землею в межах 
населених пунктів затоплюються шахтні виробітки. І ці території 
приречені на просідання і виникнення провалів земної поверхні, 
а розсоли що там знаходяться неминуче будуть витискатися у 
водоносний горизонт. Абсурдним є те, що ті елементи, які без-
дарно протягом десятків років розсіюються у довкілля з техно-
генних об’єктів що входять до виробничого комплексу, а саме: 
калій, магній, сульфат-іон є необхідними елементами живлення 
для сільськогосподарських культур. Без використання тих самих 
елементів, які створюють екологічне навантаження на даній тери-
торії неможливо отримати екологічно-безпечну сільськогосподар-
ську продукцію. Нестачу калійних і магнієвих добрив неможливо 
замінити додатковим внесенням азотних добрив, бо в резуль-
таті отримаємо лише забруднення ґрунтових вод та сільсько-
господарської продукції нітратами та зростання онкологічних 
захворювань, а потребу людей у К та Мg доведеться ліквідову-
вати медичними препаратами, що завжди гірше ніж коли ці 
елементи надходять у природних органічних сполуках. Зважаючи 
на природний потенціал, соляна, у тому числі калійна та 
магнієва промисловість могла бути однією з ключових для 
Прикарпатського регіону. На базі цих же ресурсів можна розви-
вати і курортно-лікувальний напрямок. Калійна промисловість 
для України є стратегічно важливою, зважаючи на потенціал 
нашої аграрної держави, особливо в умовах кризи. Абсурдною і 
принизливою є ситуація, коли маючи унікальні поклади полі-
мінеральних солей ми на 100 % залежимо від поставок калійних 
добрив із Росії та Білорусі. Маючи потенційну можливість бути 
єдиним в Європі експортером найбільш цінного і дорогого виду 
добрив – сульфатних калійно-магнієвих, наша країна стає найбіль-
шим в регіоні імпортером менш цінних хлоридних калійних добрив. 
Щороку сотні мільйонів доларів виводяться з національної еко-
номіки та вивозяться за межі держави (на закупівлю калійних 
добрив) і вкладаються в створення робочих місць та розвиток 
економіки сусідніх держав. Незрозумілим є те, що в Україні 
державну підтримку мають лише підприємства, що спеціалізу-
ються на виробництві азотних та фосфорних добрив, які базу-
ються на імпортній сировині. Для перших виробництв основним 
компонентом є російський газ, а для других фосфорити з Африки. 
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Необхідно також зазначити, що сучасний рівень і вимоги 
наукового обґрунтування природоохоронних і природоресурсних 
програм ґрунтуються не на екологічному, а на більш широкому 
конструктивно-географічному підході. Його необхідно розуміти 
як такий, що випливає з практичної спрямованості та прикладного 
характеру досліджень, що вимагає не тільки наукового аналізу, а 
й передбачень розвитку екологічного стану території унаслідок 
функціонування їх господарських систем та розробки рекомен-
дацій щодо оптимізації природокористування (Фесюк, 2008). 
Конструктивно-географічний підхід спроможний, внаслідок власної 
поліохоплюваності, врахувати як вимоги природної, так і соціально-
технічної складових єдиного сучасного процесу. 

З цією метою на сьогодні вкрай необхідними є прове-
дення широкомасштабних досліджень, спрямованих, насамперед, 
на просторове поширення негативних явищ, їх роль у сформо-
ваних речовинно-енергетичних зв’язках, у тому числі парадина-
мічних. З цією метою вкрай необхідним є здійснення відпо-
відного конструктивно-географічного картографування території, 
що дасть змогу одержати кондиційну просторову основу на якій 
можливе розгортання (планування) організаційних заходів. 
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З історії становлення конструктивно-географічних 
досліджень. Конструктивний (або генетичний) метод виник на 
початку ХХ ст. як один із засобів дедуктивної побудови наукових 
теорій Він був розроблений у працях Л. Гілберта, А. Колмогоро-
ва, А. Маркова і орієнтував на послідовне конструювання аналізо-
ваних у формальній системі об’єктів і тверджень про них. В 
умовах науково-технічного прогресу 60-их – 70-их років виросли 
масштаби і змінився характер впливу людини на природне сере-
довище, значно зросли потреби суспільства у природних ресур-
сах, виникли складні технічні, технологічні, економічні, соціальні 
й екологічні проблеми. Це сприяло появі нового наукового між-
дисциплінарного напряму – природокористування. Вирішення 
складних проблем природокористування повинно бути науково 
обґрунтовано фундаментальними прикладними дослідженнями. 
Залучення географії до вирішення такого роду комплексних 
проблем було логічним об’єктно і предметно, оскільки комплексне 
вивчення ландшафтних систем, у яких живе і розвивається 
людство, передбачало розвиток фізико-географічних, економіко-
географічних і еколого-географічних аспектів. 

Залучивши конструктивну ідею і перетворивши її у між-
галузевий напрям географи надали йому дещо іншого значення. 
Засновник конструктивно-географічного напряму акад. І. П. Гера-
симов у 1966 р. трактував конструктивну географію як наукові 
дослідження, спрямовані на розробку проблем планомірного 
перетворення природного середовища з метою ефективного вико-
ристання природних ресурсів [1]. Засобом досягнення конструк-
тивної мети вчений вважав “активний вплив на природні сили та 
явища з залученням методів стаціонарних спостережень, штучних 
експериментів, у тому числі у формі моделювання природних 
процесів”. Конструювання і створення нових структур природного 
середовища він вбачав у збереженні корінних природних еле-
ментів та їх доповненні новими суто технічними елементами, 
органічно поєднаними з природними [2]. 
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Ним обґрунтовані напрямки оптимізації територіальної 
організації виробництва і навколишнього середовища шляхом 
деконцентрації виробничих сил та їх відносно рівномірного роз-
міщення на більшій частині освоєних і частково резервних тери-
торій країни з метою розосередження основних джерел забруд-
нення; докорінної перебудови розміщення окремих найбільш 
брудних виробництв з їх винесенням за межі основних районів 
заселення; резервування територій з оптимальним станом 
навколишнього середовища для життєдіяльності населення і 
рекреаційного використання [2]. 

Таким чином, конструктивно-географічний підхід за І. П. Гера-
симовим передбачаєв створення таких схем (конструктів) природно-
господарських систем, які б відповідали критеріям доцільності 
та оптимальності. Географія здійснила принципово новий крок 
на шляху аналітично-прогнозної інтерпретації дійсності, залучивши 
до свого наукового арсеналу новітні теорії, концепції та модерні-
зувавши методичну базу. 

Сучасний конструктивно-географічний підхід до вив-
чення географічних систем має нове трактування об’єктно-
предметної сутності. Як зауважує О. І. Шаблій, об’єктом науки є 
певний фрагмент реальності – предметної чи духовної, на який 
спрямована її увага та який опосередкований системою понять і 
категорій, а також методами дослідження [13]. На думку В. 
М. Петліна [9], об’єктом дослідження конструктивної географії 
виступає конструкт – логічне або інтелектуальне утворення, яке 
розкриває відношення між певними об’єктами або подіями на 
основі знання про їх організацію. Конструкт є модельним утво-
ренням, яке відображає закономірності просторово-часової органі-
зації певного об’єкта і з допомогою якого здійснюється оцінка 
вірності знань про певні властивості, процеси, явища, що з ним 
відбуваються в реальності. 

Поняття “організація системи” – це розуміння її структури 
(сукупності зв’язків і відносин між елементами) і функціону-
вання у відповідності з цією структурою. В. С. Преображенський 
поняття “організація” тлумачить як внутрішню впорядкованість, 
узгодженість, взаємодію частин цілого, зумовлених його будовою. 
Це система складноорганізованих взаємозв’язків, які забезпечують 
їй стійке просторово-часове існування [10]. Наукова організація 
території, на думку А. Г. Ісаченка, повинна базуватись на враху-
ванні особливостей морфології ландшафту, на використанні його 
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потенціалу і бути орієнтованою на пошук найоптимальніших 
застосувань кожної із морфологічних одиниць ландшафту і водно-
час пошуку для кожного виду природокористування найбільш 
відповідних фацій чи урочищ [5]. Проект організації території, на 
погляд вченого, повинен передбачати оптимальне співвідно-
шення природних угідь, їх взаємне розташування, форму і 
розміри, режим використання, засоби охорони.  

Концепція оптимальної організації території сьогодні є 
фундаментальною у конструктивно-географічних дослідженнях 
природоохоронних систем. Пошук шляхів її реалізації М. Д. Гродзин-
ський вбачає у розробці пріоритетів і критеріїв ландшафтно-
екологічної оптимізації території [3]. Під територіально-еколо-
гічною оптимізацією розуміють підтримання екологічної рівноваги 
в регіоні з допомогою раціонального співвідношення перетво-
рених і збережених ландшафтів, органічного поєднання вироб-
ничих, соціальних та екологічних функцій господарських систем, 
створення належних геопросторових умов життєдіяльності насе-
лення. В кожному конкретному районі це співвідношення має 
свої певні еколого-соціально-економічні особливості, оптимізація 
яких є цілеспрямованою перспективою розвитку. Головним 
завданням територіально-екологічної оптимізації є виважене 
поєднання виробничих, природовідновних та соціальних функцій 
геосистем в інтересах досягнення належних просторово-еколо-
гічних умов життєдіяльності населення. Оптимально організо-
вана територія повинна бути високопродуктивною, малоконфлікт-
ною, естетично привабливою, екологічно надійною і стабільною. 

Об’єктно-предметна сутність конструктивно-геогра-
фічних досліджень природоохоронних систем. При конструк-
тивно-географічному дослідженні природоохоронних систем, 
зокрема екомереж окреслюються дві основні змістовні складові – 
екосередовищна й антропічна. Перша має зміст традиційного 
природничого окреслення, оскільки завдання збереження та 
відновлення природних комплексів є енвайронменталіським за 
його природничою змістовністю; друга – гуманістична складова – 
поки що опрацьована слабо, однак вона є наскрізною у такого 
роду дослідженнях завдяки їх суспільній мотиваційності, соціаль-
ній спрямованості [7]. Таке трактування географічних досліджень 
природоохоронних систем надає їм два головні відтінки: при-
родничо-географічний та гуманістично-географічний (антропо-
географічний), які органічно поєднуватимуться в конструктивно-
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географічному підході. Вивчення ландшафтних складових природо-
охоронних систем є природничим об’єктно і предметно, бо 
вивчаються природні у своїй основі земні об’єкти і напрацьо-
вуються адекватні їм наукові знання. Гуманістичність природо-
охоронних систем проявляється в їх соціально-екологічній, 
суспільній ролі і значимості як середовища життєдіяльності людини, 
з його просторовим психолого-екологічним комфортом. 

При необхідності міждисциплінарного опрацювання питання 
формування природоохоронних систем роль географії у розбу-
дові теоретичних і прикладних аспектів реалізації даного завдання 
є визначальною. Природничо-географічний, ландшафтознавчий 
аспект формування таких систем є провідним, оскільки ланд-
шафтні комплекси є первинними їх складовими, а їх функціону-
вання відбувається у ландшафтному середовищі. 

Зокрема Ю. Н. Фаріон, В. М. Чехній [12] наголошують на 
доцільності акцентування уваги при ландшафтознавчому розгляді 
категорії екомережі таких її особливостей: 
 визнанні різнорангових ландшафтних комплексів первин-

ними елементами екомереж; 
 її біоцентрично-мережевій структурі, головним чинником 

формування якої є біотичні зв’язки між ландшафтами; 
 наявності функціональних зв’язків обміну речовиною, енер-

гією, інформацією як визначальною ознакою системного 
утворення; 

 визнанні міграційних основним типом функціональних 
зв’язків, що забезпечують її функціональну цілісність; 

 поліфункціональному змісті екомереж; 
 просторово-функціональній динаміці і розвитку; 
 керованості людиною. 

Географічні аспекти концепції екомережі витікають із 
об’єктно-суб’єктної сутності географічного підходу. Географи, які 
вивчають ландшафтну сферу Землі, в якій живе і розвивається 
людство, в основу концепції екомережі закладають ландшафт-
ний підхід. Сутність його полягатиме в тому, що в концепції 
екомережі повинні бути в першу чергу відпрацьовані її ланд-
шафтознавчі пріоритети, які у значній мірі є базовими інтеграль-
ними для подальшої розробки на їх основі галузевих наукових 
аспектів. 

Розвиток географічних аспектів ландшафтного різноманіття 
передбачає багатогранне трактування категорії “ландшафт”. Як 
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зазначає П. Г. Шищенко [15], найважливішим інструментом 
пізнання і дослідження просторово-часової системно-ієрархічної 
організації складових географічної оболонки виступає ланд-
шафтний аналіз і синтез. При цьому увага акцентується на уявленні 
про ландшафт як просторово-часову систему, що розвивається і 
проектується, зазнаючи антропогенних перетворень, тобто проект-
ний аспект ландшафтного аналізу і синтезу може бути успішно 
застосованим по відношенню до концепції екомереж та увійти 
до складу її географічних складових. Розробка схем регіональних 
чи національної екомереж є прикладом просторового конструю-
вання і проектування й саме тому за допомогою ландшафтного 
аналізу і синтезу з’являється можливість реалізації таких цілей 
проектного аналізу і синтезу: 1) оптимального перетворення 
ландшафту і використання його природних ресурсів; 2) конструю-
вання оптимальної структурно-функціональної організації регіону. 
Ці дві головні цілі адекватно відображають етапність реалізації 
географічних складових оптимізації природокористування. Такі 
властивості ландшафту як цілісність, стійкість, біологічна продуктив-
ність визначатимуть естетичність, екологічність і функціональну 
адекватність ландшафтів. 

Однак постає питання адекватного включення до екомереж 
всієї палітри ландшафтного різноманіття регіону, відповідності 
екомережі ландшафтній структурі території. Збереження і відтво-
рення всього ландшафтного різноманіття регіону є одним з 
основних критеріїв репрезентативності екомереж. В основу 
виділення просторових структур схеми екомережі необхідно 
покласти ландшафтну карту території і схему ландшафтного 
районування, за допомогою яких виділяються головні структурні 
елементи екомережі (з урахуванням ландшафтного різноманіття 
території). 

Головними структурними елементами перспективних еко-
мереж виступатимуть території та об’єкти природно-заповідного 
фонду, а їх територіальна структура наповнює основу тери-
торіальної структури перспективних екомереж. Власне тому 
обґрунтоване забезпечення виділів фізико-географічного району-
вання заповідними об’єктами певних рангів, які б відповідали 
визначальним зональним та азональним регіональним рисам 
природи, як зазначає В. М. Пащенко, має бути визначено сутнісно 
і генетично, за системою характерних показників [7]. Це означає, 
що певному рангу фізико-географічних таксонів відповідатиме 
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певний ранг заповідних територій, зокрема біосферний запо-
відник – природній зоні, підзоні; фізико-географічній гірській 
країні; природний заповідник, національний природний парк – 
фізико-географічному краю, фізико-географічній області чи декіль-
ком областям; заказник, регіональний ландшафтний парк – фізико-
географічному району, районам; пам’ятка природи, заповідне 
урочище – ландшафту і його морфологічним одиницям: місце-
востям, урочищам. Такий поділ можна вважати умовним, однак 
він даватиме можливість репрезентувати заповідними об’єктами 
ландшафтні структури території і тим самим забезпечувати збе-
реження ландшафтного різноманіття регіону (рис. 1). 

 
Рис. 1. Відповідність заповідних категорій певним 

таксонам фізико-географічного районування 

Важливою географічною рисою екомережі виступає її 
ландшафтно-ценотичне наповнення, яке відповідало б ценотич-
ному різноманіттю території на рівні ключових, сполучних, 
буферних та відновлювальних територій. Ценотична значимість 
заповідних територій, а відтак й екомереж може бути оцінена за 
двома параметрами: наявністю в них типових угруповань, 
наявністю в них рідкісних угруповань. Водночас важливим 
критерієм оцінки екомережі виступає її ландшафтно-ценотична 
репрезентативність – охоплення мережею різноманіття природної 
рослинності регіону. Як зазначає Т. Л. Андрієнко [4], ценотичне 
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різноманіття України не репрезентовано належним чином у 
заповідних територіях та об’єктах з багатьох причин, одна з яких – 
історична. 

Сучасні екологічні спостереження та оцінки показують, що 
збереження генофонду будь-якого регіону, його ландшафтного 
багатства можливе за умови 10−15 % заповідності його території 
і залучення у структуру регіональної екомережі 40−60 % загаль-
ної території [4]. Згідно з програмою формування національної 
екомережі, до її складу передбачено включити 37 % природних 
угідь, 10,5 % яких представлятимуть заповідні території. Для 
території України ці показники дотримано, однак навіть побіжний 
аналіз заповідності і структури земельного фонду свідчить про 
серйозні проблеми з організацією екомереж у Вінницькій, Чер-
каській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Мико-
лаївській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Луганській областях. 

О. Г. Топчієв [11] наголошує на необхідності розробки мето-
дичних схем та конкретних методик формування екомереж, 
адаптованих до різних природних і соціально-економічних умов 
регіонів. Безумовно, що особливості природних і соціально-
еколого-економічних умов диктують індивідуальні вимоги до 
підходів, стартових параметрів формування структурних елементів 
екомереж. Так, частка природних ядер буде відмінною у різних 
ландшафтних зонах України і корелюватиме з часткою збере-
женої природної рослинності, часткою заповідних територій. 
Відповідно різною буде структура природної рослинності ланд-
шафтних зон у складі екомережі. Водночас функції екокоридорів 
у гірських і горбогірних районах, лісовій зоні виконуватимуть 
лісові ландшафти, в той час як в умовах степових ландшафтів 
екокоридори проходитимуть долинами річок, озер, морських 
узбереж. 

Проектування екомереж передбачає збереження та охорону 
не тільки заповідних ландшафтів, воно сприятиме впорядкуванню 
антропогенних навантажень на всю ландшафтну структуру регіону. 
Зокрема, формуватиметься так званий екологічний каркас тери-
торії, який виконуватиме важливі еколого-стабілізаційні функції, 
забезпечуватиме оптимізацію структури земельного фонду, покра-
щання комфортності, санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності 
людей. Актуальність конструювання такого каркасу є особливо 
значущою для ряду областей лісостепової та степової зон 
України з високою часткою змінених та окультурених ланд-
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шафтів. Географічні принципи організації культурного ландшафту 
задекларовані А. Г. Ісаченком [5]. Їх можна представити в такому 
вигляді: 

• культурний ландшафт не повинен бути одноманітним, у 
ньому немає місця для антропогенних пустирів; 

• із всіх видів використання земель пріоритет необхідно 
надавати зеленому покриву; 

• у проектах організації території обов’язкове місце нале-
жить охоронним територіям, раціональна планувальна структура 
повинна супроводжуватись зовнішнім благоустроєм ландшафту; 

• раціональне розміщення угідь, правильний режим їх 
використання і збереження необхідно поєднувати з заходами 
нарощування їх потенціалу. 

Наповнення концепції екомереж конструктивно-географіч-
ним змістом передбачає розробку методологічних принципів і 
методичних підходів до виваженої та екологічно безпечної ланд-
шафтно-екологічної організації території. 

Крім встановлення ландшафтно-екологічних пріоритетів, 
оптимізація геосистем має передбачати визначення тих її станів, 
які є для неї оптимальними у природному та суспільному 
відношеннях. Як зазначає М. Д. Гродзинський [3], оптимальна 
ландшафтно-екологічна організація території зводиться до об-
ґрунтування такої територіальної диференціації функцій (взаємо-
розташування угідь), за якої максимально повно реалізуються 
природні потенціали геосистем, виключаються ймовірні ризики, 
невідповідності між природними задатками та їх функціональ-
ним використанням. 

Екологічна роль і значення екомережі полягає у створенні 
цілісної системи збереження і відтворення природного різно-
маніття, середовищ існування організмів, підтримання природної 
рівноваги та екологічної місткості територій. Її суспільна значи-
мість полягає у покращанні природних умов життєдіяльності 
людей, збільшенні продуктивності природних ресурсів, збере-
женні історично-культурної спадщини, створенні підвалин еко-
логічно збалансованого розвитку території. 

На досягнення збалансованого розвитку, забезпечення 
комфортних природних умов життєдіяльності спрямована Загально-
державна програма формування національної екологічної мережі 
України на 2000−2015 роки і розроблені на її основі місцеві 
програми формування регіональних екологічних мереж. Програ-
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мами передбачено впорядкування природокористування і природо-
заповідання, розбудову цілеспрямованих форм організації тери-
торії, оптимізацію ландшафтно-екологічної структури господарю-
вання і життєдіяльності. 

В європейському контексті є розуміння того, що збере-
ження природної спадщини – це одна з основних засад забезпе-
чення сталого розвитку в регіоні. Універсальним підходом до 
збереження біорізноманіття є розвиток екологічних мереж. 
Реалізація концепції екомереж передбачає наукове обґрунту-
вання та вирішення низки взаємопов’язаних завдань у певній 
послідовності (за таким алгоритмом): 

• розробку екологічних критеріїв та рекомендацій, на 
основі яких має бути створена екомережа;  

• створення схеми національної екомережі з дотриман-
ням міжнародних вимог і забезпеченням її сумісності з анало-
гічними мережами сусідніх країн; 

• оптимізацію мережі територій та об'єктів природно-
заповідного фонду як головних вузлових елементів екомережі;  

• створення регіональних екомереж; 
• здійснення спеціальних заходів для забезпечення міграції 

тварин і рослин в місцях перетину природних і транспортних 
коридорів; 

• захист середовищ існування тварин під час міграції та 
зимівлі, створення системи їх охорони;  

• здійснення заходів з запобігання негативному впливу на 
природні комплекси − елементи національної екомережі. 
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КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ПЕЧЕРНИХ СИСТЕМ ПОДІЛЛЯ 

 
Ганна Ховалко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Відомий печерний район Поділля характеризується знач-
ним потенціалом, який на сьогодні надзвичайно слабо обґрунто-
ваний і, відповідно, використовується. Відсутнє наукове підґрунтя, 
яке б стало основою для планувальних і експлуатаційних роз-
робок. На нашу думку, таким підґрунтям може послуговувати 
конструктивно-географічний підхід й зокрема конструктивно-ланд-
шафтознавчій метод дослідження. 

Наявність такого феномену, як карстові печери Поділля 
створює унікальні можливості для розвитку відповідної туристич-
ної діяльності. Підземні карстові форми на Поділлі (Придністров-
ський фізико-гегографічний район) розвинуті достатньо добре. 
Тут знаходяться десятки найбільших гіпсових печер, серед яких 
найдовші в світі печери-лабіринти: Оптимістична (232 км), Озер-
на (127,7 км), Кришталева (22,0 км), Млинки (36 км), Вертеба (8,5 км). 

Інфраструктуру підземного туризму складає система видів 
діяльності, спрямованих на обслуговування туристичних потоків. 
її складають транспортні, комунальні, торгівельні, охорони здо-
ров'я, професійні (провідники, екскурсоводи) тощо підрозділи. 

Розрахунок (оцінка) якості туристичної інфраструктури є 
розробленою для багатьох регіонів України і ці методики можуть 
бути застосовані для регіону Поділля. 

Оцінка якості наявної інфраструктури може існувати окремо 
від оцінки туристичного потенціалу печерних систем, як додаток 
або як коректувальний чинник. Водночас така оцінка може бути 
складовою загальної оцінки рекреаційного потенціалу певної 
структурної складової карстового регіону. 

Проблема полягає ще й в тому, що кожна індивідуальна 
печера характеризується індивідуальною оцінкою туристичного 
потенціалу. Що ж до регіону в цілому, то його оцінка може бути 
або як сума таких індивідуальних оцінок, або як їх усереднений 
показник. У обох випадках існують свої недоліки, тому така 
загальна регіональна оцінка може носити загально інформа-
тивний характер, її перевагою послуговує лише оцінка загальної 
туристичної ємності, тобто кількості туристів, яку може прийняти 
і якісно обслуговувати регіон на певний часовий відрізок. 
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Усе сказане дозволяє констатувати, що саме конструктивно-
географічний підхід дозволяє ефективно розробляти науково 
обґрунтовані заходи щодо оптимізації використання печерних 
систем Поділля. 

На відміну від комплексного підходу, який розуміється як 
низка методів емпіричного порядку, які не мають своїх прин-
ципів; віддзеркалюють організаційно-методичний підхід у дослід-
женні, проектуванні, виробництві й належать до сумативних, 
антропоцентричних, розвиток якого відбувається у межах наявних 
знань багатьох наук, що розвиваються відокремлено і, відпо-
відно, мають свої, не завжди узгоджені наукові засади (Словник-
довідник з агроекології, 2007), конструктивно-географічний підхід 
випливає з практичної спрямованості та прикладного характеру 
досліджень, що вимагає не тільки наукового аналізу, а й перед-
бачень розвитку екологічного стану території унаслідок функціо-
нування їх господарських систем та розробки рекомендацій 
щодо оптимізації природокористування (Фесюк, 2008). 

Тобто саме конструктивно-географічна спрямованість опти-
мізаційних заходів спроможна адекватно підійти до проблеми 
використання підземних систем з поєднанням їх охорони через 
збереження естетичного потенціалу. 

Загалом мова реально йде про потенціал еколого-еконо-
мічний, оскільки розглядаються незвичні (підземні) територі-
альні системи в єдності з наявною і планованою експлуатацією. 
Такий потенціал на сьогодні розглядається в декількох аспектах: 

 існує глобальне й регіональне поняття еколого-еконо-
мічного потенціалу. У глобальному масштабі максимально до-
пустима величина антропогенного навантаження на всю само 
організовану сукупність природних систем – та, що не призводить 
до незворотного руйнування структури цієї сукупності, до значних 
збоїв у виявленні системних законів і різкого погіршення ди-
намічних характеристик систем. У регіональному аспекті – це 
антропогенне навантаження на територію, що не зумовлює 
збільшення зворотного негативного впливу природних систем 
на господарський розвиток, а також не погіршує стан здоров’я 
населення (Реймерс, 1994); 

 економічний потенціал з екологічними обмеженнями, 
тобто економіка повинна бути екологічно обгрунтованою, скеро-
ваною на раціональне природокористування (Фесюк, 2008); 

 теоретично доступні для використання ресурси і властивості 
екологічних систем усієї планети та її регіонів (Гавриленко, 2008). 
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Підсумовуючи можемо зазначити, що еколого-економіч-
ний потенціал будь-якої територіальної системи – це показник, 
який дозволяє максимально можливу експлуатацію ресурсів 
системи за збереження регенеративної здатності останньої. 

При цьому регенеративна здатність розуміється як здат-
ність природних систем повністю або частково відновлювати 
свою структуру. При цьому абсолютного відновлення ніколи не 
відбувається, оскільки внаслідок деструктуризації і наступної 
регенерації у системі обов’язково зростає складність структури 
внутрішніх, міжструктурних зв’язків, а, відповідно, порушується 
їх баланс із складністю структури зовнішньоструктурних зв’язків, 
при цьому скорочується характерний час існування самої системи. 

Сказане спрямовує спеціалістів з вироблення наукових засад 
оптимізації печерних систем (у тому числі Поділля) застосову-
вати додаткові охоронно-зберігаючі заходу систем, переважно у 
вигляді охоронного імперативу – те, що вимагає беззастереж-
ного виконання; те, що має пріоритет над всім іншим. 

Конструктивно-географічний підхід дозволяє здійснювати, 
шляхом різноманітного моделювання ситуації, науково обґрун-
товані заходи, які враховують як статичну ситуацію, так і роз-
гортання її в часі, тобто функціональні особливості кожного 
конкретного територіального утворення. 

Тим самим, можемо стверджувати, що існує можливість 
експлуатацію підземних територіальних систем перевести у ранг 
оптимізованого процесу, який відбувається за умови, що кожний 
наступний крок стану чи поведінки системи буде кращим у 
порівнянні з попереднім кроком, або будь-який показник, що 
характеризує якість роботи об’єкта, наближається до максима-
льно (мінімально) можливого його значення (Уатт, 1971). 

 
 

РУСЛОЗНАВЧО-ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПАВОДКУ 2008 РОКУ НА РІЧКАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 
Юрій Ющенко 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 

 
Вступ. Дослідження паводків на річках Українських Карпат 

мають давню історію і включають багато аспектів. Першими 
були питання організації спостережень та захисту від негативної 
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дії паводкових вод. Практичні потреби  побудови та експлуатації 
інженерних споруд берегозахисту потребували оцінки параметрів 
паводків, процесів затоплення заплав і навіть терас. З нако-
пиченням гідрологічної та іншої інформації у 60 х−80х роках 20-го 

століття досить інтенсивно розвивались уявлення про особли-
вості паводків, як важливої складової гідрологічного режиму 
річок. Водночас все більше посилювався антропогенний тиск на 
Передкарпаття та їх басейни. Стосовно русел це виражалось в 
обмеженні смуг руслоформування, так-званих русловиправних 
(руслорегулюючих) роботах та відборі річкового алювію. Водно-
час це впливало на особливості руху паводкового потоку, про-
цесів затоплення, режим русел та заплав. Таким чином сформу-
валось певне коло гідроекологічних проблем, пов’язаних із 
антропогенним тиском на русла та заплави річок Українських 
Карпат, Передкарпаття. Відповідно, це викликало необхідність 
гідроекологічно-руслознавчих досліджень. Вони охоплюють 
питання новітнього обґрунтування екобезпеки, оптимізації підходів 
до управління руслами та заплавами, заходів по оцінці та 
відновленню (підвищенню) їх якості, захисту від негативного 
впливу відбору алювію, забезпечення якісного функціонування 
екосистем, річкових ландшафтів, екологічної мережі та інші. 

На Закарпатті катастрофічні паводки останнього періоду 
сталися у 1998 та 2001 роках. Їх наслідки активно вивчались [6, 
7]. Фінансується міжнародні проекти, зокрема з метою впро-
вадження принципів Водної Рамкової Директиви Євросоюзу [5]. 
На річках Передкарпаття паводок сформувався у липні 2008 р., 
що стало “несподіванкою” і принесло величезні збитки, а також 
жертви. Фахівцями кафедри гідроекології, водопостачання та водо-
відведення Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича у серпні 2008 р., а також у 2009 р. проведено 
комплекс експедиційних та інших досліджень наслідків дії 
катастрофічного паводку на русла і заплави річок. Метою даної 
публікації є виділення і стислий аналіз найбільш важливих 
руслознавчо-гідроекологічних аспектів такої дії. 

Аналіз фактичного матеріалу і проблемних питань. 
Паводки на карпатських річках мають не тільки негативні, але і 
позитивні наслідки. До основних негативних слід віднести: руйну-
вання чи пошкодження інженерних споруд паводковим потоком; 
затоплення та підтоплення прилеглих  до річок територій; 
можливості людських жертв, загибелі тварин; підвищення ризику 



 

185 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

потрапляння у річки забруднюючих речовин, сміття, побутових 
відходів та інші. Серед позитивів слід відзначити поповнення 
русел наносами (на фоні антропогенного знищення алювіаль-
ного середовища); відновлення природних умов розвитку русло-
вих та заплавних екосистем регіону; підвищення самоочисної 
здатності та інші. 

Паводковий потік, перш за все, впливає на мостові пере-
ходи, опори ліній електропередач, дюкера, споруди берего-
захисту, водозабірні споруди, шляхи сполучення, які безпо-
середньо з ним контактують. Експедиційні спостереження пока-
зали, що випадки пошкоджень та руйнування мостових пере-
ходів практично завжди можна пояснити з руслознавчих, гідро-
логічних позицій. Небезпечність кожної ситуації має свої корені. 
Це пов’язано з відбором руслового алювію і пониженням 
відміток дна річок (врізання), недостатньою капітальністю споруд, 
малими водопропускними отворами між опорами та малою 
загальною пропускною здатністю. Саме у зв’язку з останньою 
причиною досить часто перед мостами виникали локальні 
розмиви берегів. Прикладом може слугувати ситуація. В смт. 
Перегінське (рис. 1). Інтенсивний розмив лівого берега призвів 
до необхідності капітального його захисту. Особливим чинником 
руйнувань малих та середніх мостів була велика кількість 
деревини, що переносилась річкою. Вона могла загатити окремі, 
або всі водопропускні отвори і спричинити підпір води, з усіма 
відповідними наслідками. 

У селі Довга Калуська на р. Чечва (рис. 2) підгачування 
призвело до руйнування одного з про-льотів та утворення 
обхідної течії (струменя) через лівобічну заплаву. Просуваючись 
вздовж річок у бік гір чи навпаки можна було спостерігати 
зміну характеру “деревного наносу”. Під горами та у горах 
переважали хвойні породи. Такі зміни можна пояснити тим, що 
основна маса деревини переноситься не на великі відстані. На 
віддалі від гір вона може мати “місцеве” походження (як з 
прибережних смуг, так і за рахунок значного розмиву річкою 
поверхні островів з молодими деревами, нас-лідки чого також 
спостерігались нами в експедиційних умовах). 

Узагальнюючи, можна прийти до висновків про необхід-
ність збільшення капітальності мостових та інших переходів, а 
також глибини руслознавчого обґрунтування проектів. Збіль-
шення капітальності означає також збільшення пропускної здат-



Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 
10-річчю кафедри конструктивної географії і картографії 186 

 

ності. Зокрема це може стосуватися і пропуску частини вод по 
заплаві, що важливо з екологічних позицій, для розвитку екомережі. 
 

Рис. 1. Розмив лівого берега і полотна дороги перед 
мостом через р. Лімницю у смт Перегінське 

 

Рис. 2. Перекриті деревиною водопропускні отвори 
мосту через р. Черва у с. Довга Калуська 

Взаємодія паводкового потоку та споруд берегозахисту – 
відоме, надзвичайно важливе водогосподарське та гідротех-
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нічне питання. Захист від наводнень ведеться здавна. Але аналіз 
процесів руслоформування річок показує, що намагання занадто 
звузити багаторічну смугу його прояву призводить до протиріч, 
небезпечних ситуацій, а також матеріальних втрат пов’язаних з 
необхідністю періодичного відновлення берегозахисних споруд. 
Імовірно, краще більш гнучко планувати та здійснювати такі 
роботи. Там де немає необхідності занадто стискати смугу 
руслоформування – відступити від річки. Там, де положення 
споруд більш жорстко визначене – робити їх капітальними та 
сучасними (із врахуванням сучасних екологічних та інших вимог). 
На рис. 3 показано приклади розмиву елементів берегозахисту. 
У більшості випадків вони пов’язані з цілком природними про-
цесами розвитку русла річки. Водночас слід зауважити і на 
значних змінах природних процесів, що пов’язані з багаторічним 
кумулятивним впливом відбору руслового алювію та звуження 
смуг руслоформування. І це лише поглиблює дане коло проблем. 

 

 

Рис. 3а. Розмив шпори на р. Бистриця Надвірнянська біля с. Цуцилів 
 

З проблемою берегозахисту споріднена проблема регулю-
вання русел. Нажаль у теперішній час під ним часто розуміють 
просто відбір алювію “для збільшення пропускної здатності чи 
для спрямлення потоку”. На фоні загальної деградації алю-
віального середовища і врізання річок такі рішення є необґрунто-
ваними. Вони можуть впроваджуватись лише в окремих випад-
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ках, там де існує загроза для стратегічно важливих об’єктів (і ця 
загроза викликана саме утворенням потужних алювіальних форм, 
значною акумуляцією наносів, зміною загальної конфігурації 
русла). Загалом, знову приходимо до висновку щодо необхід-
ності поглибленого руслознавчого аналізу та обґрунтування 
господарської діяльності пов’язаної з річками. Це, водночас, є і 
однією з гідроекологічних проблем. 

 

Рис. 3б. Розмив дамби обвалування на правому березі р.Бистриця 
Надвірнянська вище с.Черніїв (на другому плані видно потужнішу 

дамбу обвалування ставка) 

Капітальні роботи з берегозахисту та відповідне регулю-
вання русел необхідні у випадках руйнування важливих шляхів 
сполучення. Такі ситуації виникають в умовах відносно вузького 
дна долини, в місцях удару основного струменя в корінний 
берег, при значних бічних зміщеннях основного русла. Поло-
ження шляхів сполучення при цьому змінити важко, або немож-
ливо. Деколи навіть бічна протока може загрожувати розмивом 
берегу значної висоти (рис. 4). 

Загалом слід відмітити імовірність розмиву карпатськими 
річками досить потужних, здавалося б стійких, берегів. Паводок 
2008 року це наочно показав. Висока інтенсивність розмиву з 
одного боку пов’язана з великою потужністю паводкового 
потоку, а з іншого проявляється саме там, де виникають антро-
погенно спричиненні обмеження. 
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Рис. 4. Розмив автодороги Львів – Чоп біля с. Гірне 
(висота над рівнем річки орієнтовно 6−7 м) 

Паводок 2008 р. дозволив виявити ряд проблем, пов’я-
заних із зонами та процесами затоплення. Особливості руху, 
накопичення та сходу паводкових вод вивчені ще далеко не-
достатньо. Класичні уявлення про визначення зон затоплення 
виходячи зі знання максимальних рівнів води і поперечних 
перерізів русла та заплави не відповідають дійсності. В межах 
нахилених алювіальних рівнин зі складною гідрографічною 
сіткою та системою антропогенного впливу спостерігаються особливі 
явища та процеси. Зокрема води річок бічними протоками (так 
званими “млинівками”) можуть уходити за дамби обвалування. 
Якщо вони зустрічають перешкоду, то накопичуються і знахо-
дять нове сточище. В інших випадках за дамбами накопичується 
вода бічних приток. Положення міток високих вод (максималь-
них рівнів води) значно змінюється, як вздовж течії, у різних 
частинах зон затоплення, так і на річних берегах (що свідчить 
про значні поперечні перекоси водної поверхні). 

Експедиційні дослідження показали також великі відмін-
ності в амплітудах змін рівнів води від меженних до найвищих 
значень (активних амплітуд) на різних ділянках річок, а також на 
річках різного розміру. Безпосередньо під горами, в межах 
розпластаного русла та заплави ці амплітуди можуть становити 
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1,1–1.7 м, що не призводить до значних небезпек затоплень. 
Навпаки, на більшій віддаля від гір, у нижніх частинах улоговини, 
або перед та в межах значних бічних стиснень активні амплітуди 
рівнів води найбільші, і досягають 7−9 м. Очевидно, що такі 
території і є найбільш небезпечними у даному відношенні. Але 
небезпека зумовлюється не тільки гідрологічними характеристи-
ками річки, але і (можливо більшою мірою) характером діяль-
ності самої людини. Тенденція до “відвойовування” при річних 
територій, їх забудови і господарського використання оберта-
ється негативними наслідками. 

Загалом потрібний цілий комплекс гідрологічних, еколо-
гічних, водогосподарських та інших досліджень щоб оптимізу-
вати даний аспект взаємодії суспільства і природи Перед-
карпаття. Зокрема, цікавим був би аналіз аерокосмічних знімків 
у поєднанні і детальними дослідженнями на місцевості. 

Паводки на річках у ряді випадків підвищують ризики 
потрапляння у них забруднюючих речовин. Загальновідомими є 
приклади Стебника і Калуша. Очевидно є і інші ризики. Зокрема, 
під час експедиції, у місці злиття річок Стрий та Дністер нами 
спостерігалось цікаве явище. Світлі води Стрия зустрічалися з 
чорними водами Дністра і вниз за течією протікали окремо, не 
змішуючись (рис. 5). Імовірно у Дністер потрапили якісь забруд-
нення. Темна вода спостерігалась нами ще з у смт. Журавно. 
Паводкові води також змивають різноманітні смітники, засмі-
чення, можуть розмити могильники. Це ще один значущий 
аспект даної проблеми, що потребує відповідних досліджень та 
рекомендацій. 

З іншого боку паводкові води промивають русла, по-
верхню заплави, збільшують самоочисну здатність річки. При-
несення нових порцій алювію відновлює складну будову русла, 
сприяє відродженню руслових та заплавних екосистем. На запла-
вах можуть утворюватися чи активізуватися протоки, водойми. У 
цьому аспекті фактично треба вести мову про відновлення якості 
річкових ландшафтів на основі детального їх вивчення. 

Висновки. Аналіз особливостей проходження та наслідків 
паводку 2008 р. на річках Передкарпаття дозволяє виявити ряд 
науково-дослідницьких та прикладних проблем, що тісно взаємо-
зв’язані. Серед них виділяється група руслознавчо-гідроеколо-
гічних питань. Стає очевидним, що у теперішній час сформу-
валась колізія між вузькоутилітарними господарськими (спожи- 
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Рис. 5. Межа вод р. Стрий і р. Дністер (серпень 2008 р.) 

вацькими) потребами людини щодо річок та потребами під-
вищення якості середовища, відповідальності за сталий розвиток 
природно-соціальних систем. Для вирішення багатьох протиріч 
потрібне якісне руслознавчо-гідроекологічне обґрунтування планів 
використання (функціонування) кожної  ділянки річки. Для цього 
потрібні добре підготовлені фахівці, а також потужні дослід-
ження. Їх результатом можуть стати відповідні геоінформаційні 
системи, що, у свою чергу будуть складовою геоекологічних 
систем вищого рівня. Важливим також є поєднання фундамен-
тальних та прикладних руслознавчих, гідрологічних, геоекологіч-
них досліджень. 

 
Список використаної літератури 

1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни 
та їх визначення. − Київ : [б. в.], 2006. − 240 с. 

2. Кирилюк М. І. Історичні наводнення в Українських Карпатах 
/ М. І. Кирилюк // Екологічні та соціально-економічні аспекти 
катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні : Матер. 
міжнарод наук.-практ. конф. – Рахів : [б. в.], 1999. – С.131−137. 

3. Кирилюк М. І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів 
Українських Карпат / М. І. Кирилюк – Чернівці : Рута, 2001. – 
246 с. 



Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 
10-річчю кафедри конструктивної географії і картографії 192 

 

4. Ковальчук І. П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз 
/ І. П. Ковальчук. – Львів : Інститут українознавства, 1997. – 
440 с. 

5. Ободовський О. Г. Гідроморфологічна оцінка якості річок 
басейну Верхньої Тиси / О. Г. Ободовський, О. Є. Ярошевич / 
За ред. О. Г. Ободовського. – К. : Видавництво СП “Інтертехно-
друк”, 2006. − 70 с. 

6. Ободовський О. Г. Паводок 1998 р. на Закарпатті : реко-
мендації по відновленню гідроекологічного стану річок / О. 
Г. Ободовський, В. В. Гребінь, В. В. Онищук, О. М. Козицький 
// Водне господарство України. − 1999. − №3−4. − С. 12−15. 

7. Ободовський О. Г. Гідроекологічна та економічна оцінки 
збитковості катастрофічних паводків на річках Закарпаття / 
О. Г. Ободовський, В. В. Онищук // Економічна та соціальна 
географія. − 2001. − Вип. 50. − С. 130−134. 

8. Ободовський О. Г. Руслоформуючі витрати та класифікація 
паводків на гірських річках / О. Г. Ободовський, В. В. Они-
щук, О. С. Коноваленко // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Географія. − 
2002. − Вип. 48. − С. 42−47. 

9. Петлін В. М. Екологічна механізми організації природних 
територіальних систем / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2008. – 304 с. 

10. Річкові долини. Природа – ландшафти – людина. – Чернівці – 
Сосновець : Видавництво “Рута”, 2007. − 314 с. 

11. Ромащенко М. І. Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, 
причини, регулювання / М. І. Ромащенко, Д. П. Савчук. – К. : 
Аграрна наука, 2002. – 304 с. 

12. Тепловой и водный режим Украинских Карпат / Под ред. Л. 
И. Сакали. − Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 365 с. 

13. Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку 
русел / Ю. С. Ющенко. – Чернівці : Рута, 2005. – 320 с. 

14. Ющенко Ю. С. Екомережа Чернівецької області і гідроморфо-
логічні дослідження річок / Ю. С. Ющенко, Л. В. Горшеніна, 
А. О. Кирилюк // Молодь у вирішенні регіональних та транс-
кордонних проблем екологічної безпеки: Матер. п’ятої 
міжнарод. наук. конф. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. − 
С. 422−425 

15. Ющенко Ю. С. Особливості функціонування систем потік – 
русло під час проходження катастрофічних паводків / Ю. С. 
Ющенко, О. В. Паланичко // Історія української географії. Все-



 

193 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

український науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Під-
ручники і посібники, 2008. – Вип. 18. − С. 67−71. 

16. Ющенко Ю. С. Вплив катастрофічного паводку 2008 р. на 
русла річок Передкарпаття / Ю. С. Ющенко, О. В. Паланичко 
// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К. : Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, 2009. – Т. 17. – С. 40−55. 

17. Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні дослідження русло-
формування річок Передкарпаття / Ю. С. Ющенко, О. В. Па-
ланичко // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Ко-
цюбинського. Серія: Географія. – Вінниця : [б. в.], 2009. − 
Вип. 18. − С. 17−25. 

 
 



 

193 Стан і перспективи розвитку конструктивної географії 
(Львів−Ворохта, 6−8 травня 2010 р.) 

 

 

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КАРТОГРАФІЇ І 
ГЕОІНФОРМАТИКИ 

 

 
 

КАРТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ УРБОГЕОСИСТЕМИ 

ВИДОБУВАННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Євген Іванов1, Іван Ковальчук2, Степан Кравців1 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка 
2 Національний університет біоресурсів і природо- 

користування України, м. Київ 
 

Львів – одне з найбільших міст України, головний осередок 
економіки, науки і культури західного реґіону держави. Багато-
вікова його історія має чимало цікавих сторінок, які, на жаль ще 
недостатньо висвітлені. Засноване у середині ХІІІ ст. місто 
зростало, охоплюючи все нові й нові території. Розбудова Львова 
нерозривно пов’язана із необхідністю розроблення різних видів 
будівельної сировини для виробництва цегли, черепиці, вапна 
тощо. Більшість осередків видобування і виготовлення будмате-
ріалів знаходилися в межах міста або у безпосередній близькості 
від його тогочасної межі. Сьогодні усі ці гірничовидобувні об’єкти 
розташовані у межах Львова, а свідчення про їхнє існування 
переважно втрачені. Базуючись на основі архівних кадастрових і 
картографічних матеріалів, використовуючи методи і технології 
історико-географічного та історико-картографічного аналізу 
й синтезу, нами зроблена спроба віднайти і нанести на карту 
місця розташування цегелень, глиняних кар’єрів і каменоломень, 
які експлуатувалися на території Львова у ХVI–XX ст. Інформація 
про локалізацію цих об’єктів сприятиме вирішенню актуальних 
інженерно-геологічних, містобудівельних і геоекологічних проблем 
міста. 

Використані для історико-географічних реконструкцій 
гірничовидобувного освоєння території міста Львова джерела 
переважно відомі історикам, що займаються питаннями істо-
ричної топографії міст Галичини і використовуються для історич-
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них студій різних напрямів. Серед писемних документів слід 
виділити різночасові люстрації, інвентарі, реєстри шосового 
податку, та, особливо, Йосифінську і Францисканську метрики. 
Усі ці джерела носили характер кадастрових описів із зазна-
ченням податку від будинку, ділянки чи власника. Розглянемо 
особливості історико-географічного вивчення проблем трансфор-
мації урбоекосистем гірничовидобувними об’єктами лише на 
прикладі цих метрик. 

За часів Австрійської імперії складені Йосифінська (1788 р.) і 
Францисканська (1820 р.) метрики як поземельні кадастри у 
рамках фіскальної реформи австрійської влади для кожного з 
населених пунктів Галичини. Ці документи заповнювалися на 
німецькій і польській мовах. Основним завданням метрик було 
здійснення тотального поземельного кадастрування нерухомої 
власності, тобто обліку всіх її складових. Йосифінською метрикою 
документ назвали за іменем тогочасного австрійського монарха 
Йосифа ІІ. Створена майже через 35 років (за часів цісаря 
Франца І) Францисканська метрика практично стала логічним 
продовженням попередньої. Хоча їх відносили до описової 
групи джерел, вони мають чимало рис, притаманних джерелам 
статистичного характеру і є придатними для кількісного опра-
цювання історико-географічних фактів. Це рукописні книги 
(“гросбухи”) із записами земельної власності, їхньої нерухомості 
і земельних неужитків, що фіксують прізвища власників, виміри 
ділянок, їхню цінність та ін. На загал, Йосифінська і Францис-
канська метрики мають структуру, подібну до структури журналів, 
які супроводжують кадастрові карти. 

Оцінку земель у складі австрійського земельного кадастру 
здійснювали за чистим доходом, беручи до уваги природні 
умови, зокрема якість ґрунту, особливості форм рельєфу, водного 
режиму і кліматичних умов. Результати такої оцінки дозволяли 
класифікувати угіддя. Усі земельні ділянки спочатку поділяли на 
чотири типи: рілля, луки, виноградники і ліси, а пізніше – на 
десять типів. Серед них виокремлювали так звані “тарифікаційні 
землі”, до яких увійшли каменоломні, піщані і глиняні кар’єри та 
цегельні. 

У Йосифінській і Францисканській метриках чимало записів 
(топографічних номерів) присвячено опису різних господарських 
об’єктів: сакральних споруд, цвинтарів, городів, садів, луків 
тощо. Укладач метрики використовував ці об’єкти як допоміжні 
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під час обліку усієї міської і сільської нерухомості. Ці записи 
носять характер пояснювальних записок із зазначенням взаємо-
розташування описуваних ним об’єктів. Укладач йшов по певних 
маршрутах вздовж доріг чи вулиць міста, роблячи позначення у 
місцях, де він змінював напрям руху. Все це покращує процес 
локалізації господарських об’єктів міста. 

Багато уваги приділено й цегельням, глиняним кар’єрам 
(“горам при цегельнях”) та піщаним кар’єрам і каменоломням 
(“горам, з яких пісок і каміння беруть”). Самі цегельні чи кар’єри 
не мали адресної прив’язки, однак розміщені по-сусідству 
будинки (переважно власників цих об’єктів) такою прив’язкою 
володіли. На основі цієї прив’язки вдалося орієнтовно визначити 
розміщення місць розроблення будівельної сировини. 

Зупинимося детальніше на огляді Йосифінської метрики. В 
усіх чотирьох частинах цієї метрики для передмість Львова 
можна виявити гірничодобувні підприємства, зокрема цегельні 
(cegielnia), кар’єри із видобування будівельного каміння і піску 
(“Łysa Góra ta żadnego pożytku nie czyni inocz co piasek z kamyczi 
drobne biorą, iednak na 8 część rachowana”), глиняні кар’єри для 
випалювання цегли (“Góra do Cegielni”). У табл. 1 подано вияв-
лену у цьому кадастровому документі кількість гірничодобувних 
об’єктів станом на кінець XVIII ст. 

Таблиця 1 
Кількість гірничовидобувних об’єктів Львова, 

відображених у Йосифінській метриці 
 

Назва об’єктів 
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Ц
ег

ел
ьн

і 

Пі
щ

ан
і к

ар
’є

ри
, 

ка
м

ен
ол

ом
ні

 

Гі
пс

ов
і і

 гл
ин

ян
і 

ка
р’

єр
и 

Ін
ш

і о
б’

єк
ти

 

Краківське передмістя 
Галицьке передмістя 
Жовківське і Личаківське передмістя 

2 
7 
1 

1 
– 
1 

2 
8 
– 

2 
7 
– 

Разом 10 2 10 9 
 

Загалом, у Йосифінській метриці згадується понад 30 місць 
розроблення будівельної сировини. Вже на той час існували 
недіючі цегельні і кар’єри, в яких розміщувалися інші госпо-
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дарські об’єкти. В їхніх межах упорядники обліковували поля 
(“Pole przy cegielni P. Steczkiewicza”, луки (“Łąka Tegoz (Antoni 
Chmielowski) na Stary Cegielni”) чи пасовища. Також існують записи 
щодо місць будівельної сировини, яка є некондиційною: “Gora 
tegoz (Dionissius Gibbo) Kamienna, ale Kamien bardzo miętki u 
nieuzyteczny ta rachuie sie na Osma Część Łąki”. 

Найбільше інформації вдалося зібрати про тогочасні це-
гельні і глиняні кар’єри. В метриці виявлено по десять таких 
об’єктів. Більшість з них розміщувалося у Галицькому перед-
місті. Наприкінці XVIII ст. у районі вулиць Зеленої і Снопківської 
розташувався міський “осередок” виготовлення цегли і черепиці. 
Тут працювали цегельні Зиглера (Zyglera), Косиньського (Kosiń-
skiego), Жабіньського (Zabińskiego), Добруцького (Dobruckiego) 
та ряд інших, а також при них діяли глиняні кар’єри. Частина 
цегелень міста належала церкві, зокрема греко-католицькому 
архієпископу або єзуїтському ордену. 

Інформації про каменоломні набагато менше. У Йоси-
фінській метриці згадується лише про дві каменоломні. Це не 
свідчить про незначні обсяги видобування каміння (переважно 
вапняку) й піску, а скоріше про те, що відбір цієї будівельної 
сировини, яка не потребувала додаткового обробітку, відбу-
вався без оподаткування і тому не фіксувався у кадастрових 
записках або нелегально. Досить часто видобування каміння і 
піску проводили з невеликих відслонень (до 100 м2), які не 
підлягали тогочасному обліку. Кількість таких вапнякових і 
піщаних відслонень була великою. Більшість з них розташову-
валася у Краківському передмісті. Вони простягалися від Клепа-
рова, через Кортумову гору й аж до центру. 

Наприкінці ХVIII ст. у Львові існувала гіпсова фабрика і 
кар’єр: “Góra Gipsowa Rocha Kariego … tylko na gips biora”. Вона 
розміщувалася на вул. Гіпсовій. Велика кількість посилань із 
вказуванням цих об’єктів як орієнтирів говорить про виняткове 
значення гіпсової фабрики. 

Часто вдавалося визначити місцеположення гірничо видо-
бувних об’єктів та зорієнтувати їх до сучасної карти міста. 
Наприклад, в описі Галицького передмістя Львова зазначена 
безіменна цегельня, яка розміщувалася за адресою, що відпо-
відає сучасній вул. Зеленій, 52. Сьогодні на цьому місці знахо-
диться житловий будинок. Власне його побудова на площах 
колишнього глиняного кар’єру призвела до появи тріщин у 
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фундаменті та виникнення низки додаткових експлуатаційних 
проблем із основними комунікаціями міста. 

Таким чином, аналіз різночасових кадастрових документів, в 
тому числі за допомогою картографічних методів дослідження і 
моделювання ситуацій, сприятиме виявленню складних за 
інженерно-геоморфологічними умовами районів Львівської 
урбосистеми, оцінюванню масштабів перетворення рельєфу і 
геологічного середовища гірничовидобувною діяльністю та вирі-
шенню ряду геоекологічних проблем Львова. 

 
 

КАДАСТРОВІ КАРТИ ХVIII–ХIХ СТОЛІТЬ ЯК 
ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛЬЄФУ ЛЬВОВА ГІРНИЧО- 
ВИДОБУВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Євген Іванов1, Іван Ковальчук2, Степан Кравців1 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка 
2 Національний університет біоресурсів і природо- 

користування України, м. Київ 
 

Важливими для відтворення історичних фактів щодо розроб-
лення будівельної сировини у Львові відіграють різночасові 
картографічні і літографічні джерела. Зокрема, їх можна вико-
ристати для аналізу тогочасних топонімів, виявлення місць роз-
міщення цегелень, каменоломень і глиняних кар’єрів. Най-
більше кадастрових карт Галичини зберігається у Центральному 
державному історичному архіві у Львові. Зараз ця колекція 
нараховує понад 29 тис. справ лише за період 1813–1939 рр. 
Серед них багато карт присвячено Львову та його передмістям. 

Зупинимося детальніше на аналізі кадастрового плану 
1849 р. На цій мапі детально відображено місця розміщення 
каменоломень і глиняних кар’єрів, що існували у Львові понад 
150 років тому. Великий масштаб плану дозволяє розрахувати 
площі тогочасних гірничовидобувних об’єктів. На жаль, в той час 
при зображенні кар’єрних виїмок не зазначали їхньої глибини. 
Тому про обсяги отриманої будівельної сировини можемо говорити 
лише гіпотетично. Для обрахунку орієнтовних обсягів нами 
прийнята гіпотетична середня глибина кар’єрної виїмки у 5 м. 
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У таблиці 1 зведено дані про кількість гірничовидобувних 
об’єктів станом на 1849 р., їхні площі та орієнтовні обсяги 
отриманої будівельної сировини для кожної топонімічної групи 
кар’єрів, яка відповідає назвам історичних частин (дільниць) міста, 
приміських сіл і хуторів та горонімам. 

Таблиця 1 
Каменоломні і кар’єри Львова станом на 1849 р. 

N 
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1 Клепарів  – Кортумова гора (A) 8 каменоломні 0,81 40,70 
2 Богданівка – Св. Анна (В) 22 каменоломні 1,62 80,85 
3 Св. Юра (С) 3 каменоломні 0,23 11,55 
4 Новий Світ – Кастелівка (D) 2 каменоломні 0,14 7,15 
5 Вулька – Кульпарків (Е) 6 комбіновані 1,76 88,20 
6 Софіївка – Залізна Вода (F) 27 глиняні 3,21 160,45 
7 Зелене – Снопків (G) 16 глиняні 2,61 130,50 
8 Високий Замок – Підзамче (H) 1 каменоломні 0,28 13,90 
9 Піщана гора – Кайзервальд (I) 4 каменоломні 0,64 31,95 

10 Личаків (J) 0 відсутні 0 0 
11 Погулянка – Цетнерівка (K) 10 комбіновані 1,20 60,00 
12 Майорівка – Пасіки Міські (L) 4 комбіновані 0,24 12,10 

 Разом 103  12,75 626,23 
 
На основі аналізу кадастрової карти вдалося виявити у 

межах тогочасного Львова 103 гірничовидобувні об’єкти, серед 
яких 48 каменоломень і 55 глиняних кар’єрів. Це дало змогу 
оцінити орієнтовні обсяги видобутої у першій половині ХІХ ст. 
будівельної сировини у 626,2 тис. м3. Слід зауважити, що за 
масштабами розроблення покладів пісковику, вапняку, піску і 
глини цей період мало чим поступався темпам їхнього видо-
бування у 50–70 роках минулого століття. Так, ми спостерігаємо 
дещо нижчу щільність гірничовидобувних об’єктів, яка становила 
0,07 од./км2. Значно меншими є й середні розміри кар’єрних 
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виїмок, що не перевищували 0,15–0,20 га. Однак у розрізі окремих 
районів міста інтенсивність видобування будівельної сировини 
навіть перевершувала їхню потужність у період радянської 
індустріалізації. 

Більшість тогочасних глиняних кар’єрів розміщувалися у 
межах Софіївки і Залізної Води (27 об’єктів), а також Зеленого і 
Снопкова (16). Значно менші обсяги видобування будівельної 
глини і суглинків властиві для районів Вульки, Кульпаркова, Погу-
лянки і Цетнерівки. В інших частинах міста глиняні кар’єри не 
зустрічаються. Найбільші виїмки мали площу понад 0,5–0,6 га, 
що дає змогу оцінити обсяги отриманої з них цегельно-черепич-
ної сировини у 2,5–3,0 тис. м3. Найбільший глиняний кар’єр 
розміщувався неподалік від колишньої межі міста і мав площу 
лише 0,66 га. 

Каменоломні і піщані кар’єри поширені у районі Богданівки, 
на той час ще не збудованого залізничного вокзалу і церкви Св. 
Анни (22 об’єкти). Значно менше таких об’єктів розробляли в 
околицях Клепарова і Кортумової гори (8), Піщаної гори і Кайзер-
вальду (4). Поряд із місцями розроблення каміння і піску форму-
валися занедбані площі із рештками брил великого і середнього 
розміру та піщаними розсипами. Поодинокі піщані кар’єри існу-
вали поряд з церквою Св. Юра (На Байках) та в межах Нового 
Світу, Кастелівки, Погулянки і Майорівки. Розміри каменоломень 
були незначними й рідко перевищували 0,10–0,15 га. В загаль-
ному, орієнтовні обсяги видобування пісковику, вапняку, гіпсу і 
піску в 1,8 рази поступалися масштабам розроблення будівельних 
глин і суглинків. Таке співвідношення зумовлено переважанням 
потреби міщан у цеглі, черепиці і дренах, що виробляли саме з 
глинистих відкладів. 

Залишки каменоломень у вигляді окремих фрагментів 
голих просторів відслонень чи зарослих крутих стінок збереглися 
значно краще за сліди колишніх глиняних чи піщаних кар’єрів. 
Тільки за опосередкованими ознаками (наявність пониження у 
рельєфі, інший склад четвертинних відкладів) вдалося виявити 
деякі місця видобування будівельної глини і піску. 

Окрім вище перерахованих документів, в історико-гео-
графічних дослідженнях використано кілька карт і планів міста, 
що складені у першій половині ХХ ст. Наприклад, за допомогою 
польської (WGI) топографічної карти 1925 р. масштабу 1 : 100 000 
проаналізовано розміщення цегелень в околицях тогочасного 
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Львова. У межах досліджуваної території виявлено дев’ять 
цегельних мануфактур, що видобували і переробляли сировину 
у поряд розташованих кар’єрах. Найбільше цегелень функціону-
вало на південних окраїнах міста поряд із селами Кульпарків, 
Сихів, Козельники і Пасіки Міські. 

На основі аналізу різночасових картографічних і кадастро-
вих матеріалів нами складена історико-географічна карта Львова 
із зазначенням орієнтовно визначених районів видобування 
будівельної сировини. Точність окреслення цих районів є різною 
і коливається від 50 до 200–300 м. У багатьох випадках місця 
відбору вапняків, пісковиків, пісків чи глин залишалися незмін-
ними на протязі довгого часу. У таких випадках робилося єдине 
спеціальне позначення із вказанням періоду експлуатації буді-
вельної сировини. 

Отже, кадастрові та інші історико-географічні карти у 
комплексі з тогочасними описовими документами можуть і 
повинні бути використані під час складання міського реєстру 
місць розроблення будівельної сировини, оцінюванні масштабів 
та етапів антропогенної трансформації геологічного і геогра-
фічного середовища. 
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Як зазначив фундатор конструктивної географії, академік 
І. П. Герасімов, теоретичною основою конструктивного напрямку 
в географії є концепція про тісний взаємозв’язок та взаємодію 
усіх компонентів природного географічного середовища, особливо 
ускладнених під впливом їх господарського використання [3]. 
Герасімов зазначає, що основна складність на шляху розвитку 
нового конструктивного напрямку полягає в необхідності переходу 
від звичайних якісних та описових географічних характеристик та 
розробок до кількісних, значно точніших, що мають конкретний 
технічний та економічний зміст. При цьому він вказує, що для 
отримання таких характеристик необхідне застосування нових 
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прийомів досліджень та розрахунків за допомогою сучасних 
математичних, фізичних, хімічних та біологічних підходів [3]. 

Головна ідея конструктивної географії, таким чином, полягає 
у формалізації методології, її переводі на строгі кількісні рейки, 
що дозволить замість розпливчастих оціночних суджень отриму-
вати чіткі висновки, зрозумілі для проектувальників, управлінців 
і всіх, хто приймає рішення у сфері управління ресурсами довкілля. 

За майже півстоліття з часу, коли були сказані ці слова, в 
географічній науці відбулась справжня революція, викликана 
широким впровадженням кількісних методів досліджень, насам-
перед пов’язаних з технологією географічних інформаційних 
систем (ГІС). Проте, зміни стосуються насамперед методик збору, 
обробки та представлення даних, тоді як відповідні зміни в тео-
ретичному апараті географії суттєво відстають. Тому й геогра-
фічні характеристики та висновки досліджень досі мають пере-
важно якісний та описовий характер. Новий етап розвитку географії 
потребує відповідного переосмислення теоретико-методоло-
гічних основ географічних дисциплін. 

Слід зазначити, що шляхи формалізації географічних дослід-
жень суттєво відрізняються від підходів, які набули поширення в 
багатьох інших природничих науках. В географії дослідники мають 
справи з дуже складними ієрархічно побудованими системами з 
різноманітними зв’язками між об’єктами та процесами, різними 
їх характерними розмірами та часами їх прояву, взаємодією різних 
форм причинності (абіотичної, біотичної, соціальної). Тому в 
географічних дослідженнях рідко вдається побудувати точну 
формальну теорію, натомість на перше місце виходить такий 
важливий інструмент науки, як моделювання – спосіб дослід-
ження об’єктів за допомогою їхніх моделей. Модель – це спрощене 
відображення реальності, об’єкт довільної природи, який відо-
бражає головні, з точки зору вирішуваної задачі, властивості 
об’єкту дослідження. В той же час модель абстрагується від ряду 
інших властивостей об’єкту, які вважаються несуттєвими для 
вирішуваної задачі. 

Моделі можуть виконувати різні функції. Ними зокрема є: 
спрощення отримання інформації про властивості об’єктів та 
систем; впорядкування даних; комунікативна функція (передача 
інформації та знань); дослідна перевірка гіпотез і теорій; діагно-
стика та прогнозування станів систем; спрощення управління 
складними системами. Якщо наукову теорію або гіпотезу можна 
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охарактеризувати як вірну або невірну, то говорити про вірні та 
невірні моделі – некоректно. Натомість, модель може бути тією 
чи іншою мірою адекватною по-відношенню до конкретної 
функції. Наприклад, якщо точність передбачення, яку забезпечує 
модель, є достатньою для задоволення потреб практики, модель 
вважають адекватною. Неадекватність моделі може бути зумов-
лена тим, що властивість, від якої вона абстрагується, виявля-
ється важливою з точки зору вирішення даної задачі. Модель, 
що є неадекватною з точки зору однієї функції, може бути 
адекватною з точки зору виконання деяких інших функцій. 

Геоінформаційну модель можна визначити як відобра-
ження геосистем та їх властивостей, а також окремих об’єктів, 
явищ і процесів, що протікають на земній поверхні, засобами 
географічних інформаційних систем. Геоінформаційна модель, 
як і будь-яка інша, являє собою спрощення, яке відображає одні 
властивості об’єктів та абстрагується від інших. Нижче наведе-
ний огляд деяких наших досліджень, які базуються на моделю-
ванні географічних зв’язків та процесів з використанням інстру-
ментів ГІС (геоінформаційне моделювання). 

Важливим завданням раціонального землекористування є 
попередження розвитку водно-ерозійних процесів. Окрім втрат 
ґрунту, ерозія сприяє замуленню водойм, надходженню в них 
забруднювальних речовин та іншим негативним явищам. В 
ерозієзнавстві протягом тривалих досліджень встановлені основні 
фактори, які впливають на розвиток ерозії, та залежності між 
цими факторами та інтенсивністю прояву ерозійних процесів. 
Такі залежності можна використати для побудови моделі еро-
зійних процесів, яка дозволить оцінити інтенсивність цих процесів 
(і, відповідно, ймовірну величину втрати ґрунту) за значеннями 
чинників ерозії. Розподіл цих чинників може бути представлений 
цифровими картографічними шарами. Наприклад, чинники, 
пов’язані з рельєфом (крутість схилу та величина водозбірної 
площі) можуть бути розраховані за цифровими моделями рельєфу 
(ЦМР) за допомогою аналітичних операторів ГІС. 

Якщо природні чинники ерозії в моделі виступають як 
сталі величини, то антропогенні чинники (такі, як характер 
агрофону, особливості агротехніки) можна штучно варіювати, 
впливаючи цим самим на величину змиву ґрунту. При цьому 
модель здатна не лише спрогнозувати величину змиву, але й 
регламентувати вплив антропогенних чинників з метою забез-
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печення дотримання науково обґрунтованих норм змиву, а також 
визначити таке просторове співвідношення видів угідь, культур 
та агротехнічних заходів, при якому досягається оптимальний 
баланс між поточною продуктивністю сільськогосподарського 
виробництва та збереженням функцій та продуктивного потен-
ціалу екосистем, відповідно до принципів та вимог концепції 
сталого розвитку. Нами було розроблено таку модель для площин-
ного змиву, яка базується на широко застосованому у світовій 
науці і практиці Універсальному рівнянні втрат ґрунту. Ця модель 
була апробована на декількох ділянках, відмінних між собою у 
відношенні рельєфу та структури землекористування [5, 6, 8]. 

Природоохоронна діяльність часто спрямована на збере-
ження рідкісних видів флори і фауни. Тому важливою пробле-
мою є ідентифікація актуальних та потенційних місцезростань та 
місцепробувань таких видів. Оскільки поширення видів рослин і 
тварин залежить від просторового розподілу екологічних факторів, 
успішне картування їх поширення потребує як польових спосте-
режень поширеності видів (наприклад, на геоботанічних майдан-
чиках), так і даних щодо просторового розподілу чинників рельєфу, 
мікроклімату, едафічних та гідрологічних властивостей ґрунтів, 
та інших релевантних чинників. 

Нами було створено та апробовано методику просторової 
інтерполяції даних щодо рясності рослин, яка базується на 
поєднанні геостатистичної інтерполяції точкових даних та гео-
інформаційного моделювання [2, 10]. Ця методика дозволяє 
інтегрувати інформацію про розподіл рослинних видів та 
отримізувати цифрові карти прогнозованого розподілу рослин 
та їх рясності в межах певної території. 

Інакшим за змістом, але подібним за формою завданням є 
інтерполяція даних метеорологічних спостережень. Клімат є 
важливими екологічним чинником, який також впливає на 
сільськогосподарську діяльність, придатність території для туризму 
і рекреації, розвитку вітрової і сонячної енергетики, ряду інших 
видів господарської діяльності. Мережа метеорологічних станцій, 
на яких ведуться регулярні спостереження, є досить обмеженою, 
тому існує потреба в просторовій інтерполяції їхніх даних задля 
отримання карт просторового розподілу метеорологічних елементів 
та кліматичних показників. Нами розроблена методика інтер-
поляції даних метеостанцій, яка враховує вплив абсолютної 
висоти та макроекспозиції, комбінуючи методи множинної регресії 
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та геостатистичної інтерполяції. Ця методика була використана 
для картування температурного поля [11] та поля опадів [12] в 
межах західних регіонів України. 

Важливою сферою застосування конструктивно-географічних 
досліджень є аналіз та оцінка придатності земель до тих чи 
інших способів землекористування задля забезпечення раціо-
нального використання та охорони земельних ресурсів. Нами 
розроблено методику оцінки придатності земель, що базується 
на методології, пропонованій ФАО, та використовує геоінфор-
маційне моделювання та аналіз чинників, які визначають ступінь 
придатності [1]. Апробація методики здійснена шляхом розробки 
та реалізації схеми оцінювання придатності для вирощування 
картоплі земель в межах двох тестових ділянок, в рівнинних та 
гірських умовах. Чинниками, які визначали придатність, були 
ухили поверхні, ступінь зволоження ґрунтів, їхня кислотність та 
потужність профілю, загальний бонітет, ступінь ерозійної небез-
пеки. Моделювання просторового розподілу цих чинників було 
здійснене на основі інтерполяції даних ґрунтових спостережень, 
з використанням у якості додаткових індикаторів топографічних 
показників, отриманих шляхом геоінформаційного аналізу ЦМР. 
На основі аналізу чинників було розраховано та закартовано 
розподіл інтегральних класів та підкласів придатності земель, 
причому класи характеризують ступінь придатності землі, а 
підкласи – чинник, що обмежує її придатність в конкретному 
пункті [1]. Дана методика може бути модифікована для оцінки 
придатності земель для вирощування інших сільськогосподар-
ських культур або інших способів землекористування. Результати 
її використання (карти придатності земель) мають безпосереднє 
практичне значення як інструмент конструювання оптимальної 
структури агроландшафту. 

І. П. Герасімов, вказуючи на тісний зв’язок між конструк-
тивною географією та ландшафтознавством, важливість вико-
ристання ландшафтного підходу у конструктивно-географічних 
дослідженнях, відзначає, що конструктивна географія висуває 
нові та вельми важливі вимоги до наукової теорії ландшафто-
знавства. При цьому найважливішою метою нового перспектив-
ного підходу до природних комплексів (ландшафтів) називається 
розробка прийомів об’єктивного виявлення реальних комплексів 
та використання сучасних математичних методів для їх типізації 
та систематики [3]. 
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Відомо, що традиційний підхід до виділення та картування 
геокомплексів має значною мірою якісний та суб’єктивний 
характер, зокрема через те, що критерії виділення на місцевості 
меж геокомплексів, та їх систематики не є однозначно визначе-
ними. В ландшафтознавстві обґрунтовується ведуча роль літо-
генної основи у формуванні природних геокомплексів. Тому в 
більшості випадків виявлення та систематизація геокомплексів 
можуть спиратись на аналіз морфологічних властивостей рельєфу, 
які виступають провідним чинником та індикатором геосистемних 
взаємодій. 

Об’єктивний поділ поверхні рельєфу на квазіоднорідні 
елементи є задачею, що може бути вирішена із застосуванням 
методів статистичного аналізу. Нами розроблено методику 
автоматизованого виділення ландшафтних одиниць на основі 
некерованої класифікації сукупності ландшафтно-екологічних 
чинників, які визначаються шляхом відповідного аналізу ЦМР у 
середовищі ГІС [4, 7]. Запропоновано виділяти три групи чинників, 
які відповідають рівням освітленості і надходженню тепла, рівням 
зволоженості, та потужності і трофності ґрунту. Шляхом класи-
фікації цифрових шарів цих чинників у ГІС, отримуємо карту 
ландшафтних одиниць, межі яких виділені на основі суто 
об’єктивних критеріїв, які мають конкретний екологічний зміст 
[4, 7]. Ці одиниці є внутрішньо однорідними за сукупністю 
екологічних умов, тобто мають однаковий екологічний потенціал. 
Нами запропонований термін “морфотоп” для позначення 
виділених за ознаками морфології земної поверхні достатньою 
мірою екологічно однорідних територіальних одиниць [9]. На 
відміну від прийнятих у ландшафтознавстві категорій природних 
геокомплексів, просторові розміри морфотопів є умовними та 
залежать від характеристик території, цілей дослідження, наявних 
даних та можливостей їх збору та обробки. 

Отже, геоінформаційне моделювання, можливе завдяки 
сучасним ГІС-технологіям, відкриває нову сторінку у розвитку 
конструктивно-географічних досліджень. ГІС-моделі дозволяють 
вирішувати широке коло задач, направлених на розв’язання 
актуальних екологічних проблем, оптимізацію використання 
природних ресурсів, конструювання ефективних стало функціо-
нуючих природно-технічних геосистем. Проте, розвиток та вико-
ристання окремих методів та алгоритмів геоінформаційного 
моделювання поки що суттєво випереджає їхнє теоретико-
методологічне обґрунтування та осмислення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ 
СНІГОВОГО ПОКРИВУ В МЕЖАХ ПОРОДНОГО  

ВІДВАЛУ ШАХТИ «ВІЗЕЙСЬКА» 
 

Надія Лобанська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Геоінформаційне моделювання сьогодні займає важливе 

місце при геоекологічних дослідженнях гірничопромислових 
об’єктів вугільних районів. Дана робота є актуальною, оскільки за 
допомогою засобів геоінформаційного моделювання створюють 
геоекологічні базу даних і модель відвальних комплексів. Під 
моделлю породних відвалів ми розуміємо систему, яка відображає 
їх структуру, функціонування й розвиток. Під геоінформаційним 
моделюванням слід розуміти комп’ютерне моделювання, що 
займається розробкою, вивченням та оцінкою цифрових карт на 
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основі геоінформаційних технологій та баз даних [1, 2, 4]. Таке 
моделювання сьогодні стає невід’ємним методом конструктивно-
географічних досліджень. 

На жаль, маловивченими залишаються методичні питання 
щодо створення геоінформаційних моделей породних відвалів. Ці 
питання залишаються актуальним під час їхньої рекультивації. При 
цьому, значний вплив на швидкість відтворення ґрунтового та 
рослинного покривів мають форми мікро- та мезорельєфу, 
мікрокліматичні особливості території тощо. Важливе місце серед 
мікрокліматичних характеристик належить потужності снігового 
покриву. Сніговий покрив − добрий теплоізолятор. За товщини 
снігу 10−20 мм вкриваються мікроформи рельєфу і формується 
покрив з теплоізоляційними властивостями, що сприяє виживанню 
рослин. Тому, дослідження снігового покриву є актуальним під час 
проведення рекультивації породних відвалів. 

Об’єктом конструктивно-географічного дослідження виступає 
породній відвал шахти “Візейська”. Ключова ділянка займає площу 
0,23 км2. Вона розміщена в межах Червоноградського ГПР 
Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну у місцевості 
слабодренованого межиріччя річок Західний Буг і Рата [1]. 

Дослідження основані на польовому картуванні снігового та 
рослинного покривів, польових мікрокліматичних дослідженнях 
території із використанням схем гірничих робіт масштабом 1 : 1000 
і звітних матеріалів [3]. 

У процесі створення геоінформаційної бази даних та її аналізі 
використано ряд модулів ГІС-програми Arc-Info з візуалізатором Arc 
GIS 9.3. Роботи проводено у лабораторії геоінформаційного 
моделювання і картографування Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. 

До основних параметрів, що впливають на просторовий 
розподіл потужності снігового покриву в межах відвалу належать 
форми рельєфу та характер рослинного покриву [1]. Відмінності у 
потужності снігового покриву на схилах та виположених замкнутих 
поверхнях характеризуються значними відмінностями та зумовлені 
інтенсивною вітровою діяльністю. Зокрема, у січні-лютому 2010 р. 
потужність снігового покриву коливалась від 0 до 1,0 м 

Конструктивно-географічні дослідження передбачали: 
1) проведення підготовчого етапу, який включав збір та 

опрацювання звітних та картографічних матеріалів. Важливою 
частиною даної роботи стала підготовка до процесу моделювання 
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плану-схеми відвалу шахти “Візейська”: сканування, зшивання, 
прив’язку до координатної системи Гауса-Крюгера (GK-4); 

2) побудову цифрової моделі рельєфу. На даному етапі 
векторизовано інформацію з перетворенням растрового зобра-
ження у векторне; опрацьовано векторні дані для перевірки й 
виправлення помилок, а також створення бази даних. Нами 
створена цифрова модель рельєфу з вибором оптимального 
способу відображення земної поверхні (grid, TIN). За допомогою 
модуля Topo to Raster вибрано метод grid, оскільки він точніше 
відображає виположені форми рельєфу. На даному етапі змо-
дельвано основні морфометричні характеристики земної поверхні 
(крутизну, експозицію, затінення схилів тощо). За допомогою 
розширення Aspect модуля Surface Analysis змодельовано 
експозицію схилів відвалу. Виділено північну, північно-східну, 
східну, південно-східну, південну, південно-західну, західну, 
північно-західну експозиції, а також окремо виділені відносно 
плоскі ділянки крутизною схилів до 3°. Виявлено, що для різних 
експозицій схилів величина сонячної радіації є різною. Для 
південних схилів на десятки, а в окремих випадках й на сотні разів 
більша ніж для північних схилах [1], що впливає на просторовий 
розподіл снігового покриву. 

Для точності створення моделі потужності залягання снігу, 
розраховано оціночний коефіцієнт збереження снігового покриву 
в залежності від експозиції схилів (табл. 1). Він змінюється від 
0,1 до 1,5. 

Таблиця 1 
Коефіцієнт збереження снігового покриву 

в залежності від експозиції схилів 

Експозиція схилів Коефіцієнт Експозиція схилів Коефіцієнт 
Південна 0,1 Північно-східна 0,7 
Південно-східна 0,2 Північно-західна 0,8 
Південно-західна 0,3 Північна 1,0 
Східна 0,4 Ділянки крутизною 

схилів до 3° 1,5 Західна 0,6 
 
3) проведення польового картографування просторового 

розташування та вимірювання висоти снігового покриву. Загалом 
зроблено понад 100 вимірювань. Вимірювання проводили як на 
плоских поверхнях, так і на схилах різної крутизни. Результати 
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занесені в базу даних із нанесенням місць вимірювання по всій 
площі відвалу, що дало змогу провести інтерполяція значень 
потужності снігового покриву. Під інтерполяцією ми розуміємо 
процес прогнозування значень для площ з невідомим значенням 
на основі використання достовірних величин [4]. Побудова моделі 
потужності снігового покриву здійснювалась на основі метода 
Kriging. У побудові моделі вибрано такі параметри: метод 
моделювання – Kriging ordinary; шлях побудови точок – spherical 
(сферичний, кулястий); тип радіуса – variable; вихідний розмір 
комірки – 1. 

4) створення моделі рослинного покриву. Загалом рослинний 
покрив носить мозаїчний характер та охоплює різноманітні 
угрупування рослин. Він змінюється від поодиноких дерев та 
піонерних трав до самозаростання сосново-вільхово-березовими 
борами. У залежності від типу рослинного покриву змінюється і 
потужність залягання снігового покриву. Тому, при моделюванні 
снігового покриву враховано структуру рослинного покриву. 
Загалом, усі рослинні угрупування поділено на декілька типів і для 
кожного розрахований коефіцієнт (в умовних балах), що зміню-
ється від 0,1 до 1,0 (табл. 2). В ділянках з найбільшим затри-
муванням снігового покриву він дорівнює 1,0, а в місцях його 
відсутності – 0,1. 

Таблиця 2 
Коефіцієнт спримуючої здатності рослинного покриву 

Тип рослинного покриву Коефіцієнт 

Площі без ознак рослинного покриву 1,0 
Мохово-ситниково-щучникові угрупування 0,75 
Різнотравно-чагарникові угрупування 0,5 
Фрагменти порушеного вільхово-березового бору 0,25 
Свіжий сосново-вільхово-березовий бір 0,1 

 

5) ще одним чинником, що впливає на просторове 
поширення снігового покриву є мікрокліматичні особливості 
ключової ділянки. У зимовий період 2009–2010 рр. проводено 
мікрокліматичні вимірювання в межах породного відвалу (темпе-
ратура повітря, температура земної поверхні, швидкість вітру, 
відносна вологість повітря). Головним параметром, який досліджу-
вали стала інтенсивність вітрової діяльності. За допомогою методу 
Kriging ordinary проінтерпольовано абсолютні значення швидкості 
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вітру по всій території відвалу та створена модель інтенсивності 
вітрової діяльності. 

6) за допомогою модуля математичної алгебри Raster 
Calculation просторову модель висоти снігового покриву Kriging 
ordinary поділено на суму коефіцієнтів (коефіцієнт експозиції 
схилів, коефіцієнт стримуючо здатності рослинності та модель 
інтенсивності вітрової діяльності). На основі розрахунків побудовано 
відкоректовану модель потужності снігового покриву. 
Отже, на основі проведених досліджень мікро- та мезоформ 
рельєфу, рослинного покриву, мікрокліматичних показників 
(діяльності вітру, температури повітря та приземного шару) ми 
змоделювали просторове розташування снігового покриву (рис. 1). 
Загалом виявленні ділянки без ознак снігового покриву. Вони 
характерні для схилових ділянок усіх експозицій, окрім північної, 
північно-західної та західної. Найбільша потужність снігу прита-
манна для понижених, замкнутих ділянок, а також для вирівняних 
ділянок західної експозиції схилів, де розташований сосново-
вільхово-березовий бір. 

Рис. 1. Потужність снігового покриву в межах 
породного відвалу “Візейська” 
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За результатами досліджень виявлені зони з різною 
потужністю снігового покриву. Найбільш інтенсивний сніговий 
покрив спостерігається у пониженнях і затінених від вітру ділянках. 
На південних схилах крутизною понад 40° та у місцях горіння 
породного відвалу сніговий покрив повністю відсутній. 
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АНТРОПОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У ЗОНАХ ЗАТОПЛЕННЯ 

СІРЧАНИХ КАР’ЄРІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 
 

Євген Іванов, Віталій Клюйник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Зараз все більше використовуються новітні комп’ютерні 

технології з метою вирішення проблем трансформації навко-
лишнього природного середовища. Водночас це стосується й 
гірничопромислового комплексу, про що свідчать результати 
останніх досліджень вітчизняних [3, 6] і закордонних [2] вчених. 

Прикладом застосування комп’ютерних технологій, вва-
жаємо, впровадження в дослідницький процес геоінформа-
ційних систем (ГІС), що орієнтовані на роботу з природно-антро-
погенними системами, в яких її природні складові тісно взаємо-
діють із штучно створеними людиною техногенними підсисте-
мами. Це дає змогу на якісно новому рівні підійти до організації 
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гірничих робіт, створення моделей гірничопромислових комп-
лексів та окремих об’єктів розташованих в їх межах, моніторингу 
екологічного стану природного середовища та оцінки впливу на 
них робіт пов’язаних з функціонуванням гірничопромислових 
об’єктів. 

У зв’язку з новизною використання ГІС-технологій, її мето-
дичний апарат ще не розроблений повністю, зокрема недостат-
ньо уваги приділено вирішенню проблем побудови геоінфор-
маційних моделей гірничопромислових об’єктів. Висвітленню 
актуальних питань моделювання таких об’єктів за допомогою 
сучасних ГІС-технологій, присвяченні геоекологічні дослідження, 
проведені у лабораторії геоінформаційного моделювання і 
картографування Львівського національного університету імені 
Івана Франка. В ході наших досліджень проведено та успішно 
вирішено такі проблеми: 

1) недосконалість більшості існуючих методичних розро-
бок, спрямованих на вирішення проблем ГІС-моделювання 
гірничопромислових територій. З кожним наступним кроком 
проводилось постійне удосконалення методики моделювання; 

2) невідповідна якість планів-схем гірничих робіт на яких 
гірничопромислові об’єкти зображено дуже схематично, погано 
відображено кар’єри, відвали, відстійники та ряд інших гео-
графічних об’єктів. Тому існує потреба у проведені спеціальних 
підготовчих робіт, ще до початку процесу ГІС-моделювання; а 
саме поетапного прив’язування і корегування окремих основ, та 
додаткового опрацювання деяких шарів; 

3) динамічність змін структури природно-антропогенних 
систем. Відбувається розмивання берегів. Це призводить до 
швидкого старіння топооснов, що зумовлює необхідність про-
ведення повторного (щосезонного) детального геодезичного, 
окомірного та GPS-вимірювання; 

4) обмежені можливості використання моделей іншими 
користувачами через незначне розповсюдження програмного 
забезпечення. 

Ці проблеми варто вирішувати поетапно, що дасть змогу 
структурувати процес геоінформаційного моделювання гірничо-
промислових геосистем для різних регіонів. 

В лабораторії геоінформаційного моделювання і карто-
графування проводяться роботи з ГІС-моделювання гірничо-
промислових геосистем Львівщини, що виникли у районах 
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розроблення самородної сірки. А зокрема таких об’єктів як 
Яворівське, Подорожнянське та Новороздільське сірчані родо-
вища. Однією із створених ГІС-моделей є ключова ділянка в 
межах Яворівського гірничопромислового району (масштаб 
моделювання 1 : 5 000) (рис. 1). В процесі моделювання вико-
ристовувався відомий ГІС-продукт фірми ESRI Inc. − Arc GIS 9.0 у 
версії ArcInfo. 

Рис. 1. Цифрова модель рельєфу Яворівського озера та околиць 

Досліджуваний Яворівський сірчаний кар’єр розташований 
на відстані до 60 км від Львова в басейні Вісли і перетинає р. 
Шкло з притоками Терешка, Великий і Малий Гноєнець і Якша. 
Цей кар’єр вважається найбільшим сірчаним кар’єром у світі. 
Видобування самородної сірки з кар’єру проводилося з 1970 до 
1996 р. У результаті утворилась виїмка (площею близько 9 км2 і 
глибиною до 100 м). Через нерентабельність видобутку сірки 
кар’єр з 1992 р. перебував в стані сухої консервації. У результаті 
чого було вирішено затопити кар’єр та утворити на його місці 
озеро з високим рекреаційним потенціалом. 

Основою для ГІС-моделювання ключової ділянки служили 
детальні плани-схеми гірничих робіт масштабу 1 : 5000. На 
сьогодні вже створено цифрову модель рельєфу та динамічну 
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модель затоплення озера. Цьому передував ряд послідовно 
виконаних кроків: підготовлено топооснови до моделювання, а 
саме проведено пошарове опрацювання інформації на 
світлопульті, виправлено технічні недоліки і невідповідності 
планів, сканування і зшиття сканованих листків та прив’язування 
карти до ректифікованого космознімку Spot DOI-10 з роздільною 
здатністю 10 м. Водночас здійснено рекогносцирувальне польове 
знімання території з метою уточнення сучасної географічної та 
екологічної ситуації, зроблено обходи оглядовими маршрутами, 
пробне GPS-вимірювання. Така підготовка дозволила створити 
цифрову модель рельєфу (ЦМР) та окремі перспективні плани 
на досліджувану ділянку; оцифрувати антропогенні форми 
рельєфу і гірничопромислових об’єктів; моделі затоплення кар’єру; 
структуру землекористування; 

На сьогодні нами проводено удосконалення динамічної 
моделі затоплення озера згідно даних про фактичний і прогно-
зований рівень води у різні періоди. А також створення анало-
гічних моделей для Роздільського і Подорожнянського родовищ, 
та створення моделей розвитку берегоутворюючих процесів. Ці 
напрацювання дозволили структурувати процес геоекологічного 
моделювання сірчаного кар’єру та його околиць. До основних 
етапів належать:  

1) побудова ЦМР з врахуванням техногенних форм рель-
єфу. Виконано векторизацію схем-основ масштабу 1 : 5 000, які 
найбільш точно відображають існуючу екологічну ситуацію з 
врахуванням гідрографічної мережі та природних особливостей 
рельєфу; 

2) створення детальних планів антропогенних форм рельєфу 
та їх геокодування до уточнених під час польового знімання 
координат. Цей етап передбачає застосування CAD-технологій із 
залученням додаткових засобів отримання геопросторової 
інформації (GPS-вимірювання, геодезичної та окомірної зйомки 
місцевості); 

3)  співставлення отриманих результатів ГІС-моделювання з 
сучасною екологічною ситуацією на місцевості. Для цього про-
водяться польові дослідження, пов’язані з візуальним визна-
ченням відповідності створеної ГІС-моделі до реальних умов, 
врахування похибок та внесення відповідних уточнень. 

4) аналіз отриманої геоекологічної інформації та її опра-
цювання, оцінка впливу гірничопромислових об’єктів на стан 
навколишнього природного середовища та здоров’я населення; 
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5) організація довгострокових спостережень з метою впро-
вадження системи моніторингу для прогнозування екологічного 
стану та розроблення рекомендацій щодо покращення еколо-
гічної ситуації; 

6) створення моделі процесу затоплення кар’єру з ураху-
ванням зсувних процесів та розмиву берегів. 

Кінцевим результатом даних досліджень стануть моделі 
для кожного із новостворених озер, що дозволять змоделювати 
весь спектр природно-антропогенних процесів в озерах й дов-
кола них. Використання даних моделей сприятиме прогнозу-
ванню й покращенню геоекологічної ситуації довкола сірчаних 
водойм. 
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