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РЕЗУЛЬТАТИ XІХ-ОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ “РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ” 

Володимир Біланюк, Євген Іванов, Святослав Зюзін 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Підведено загальні підсумки студентської наукової конфе-
ренції, визначено переможців за найкращу наукову доповідь. 

Ключові слова: студент, конференція, наукова доповідь. 
 
16 травня 2018 р. на географічному факультеті проведено 

чергову ХIX-у загальнофакультетську студентську наукову 
конференцію “Реалії, проблеми та перспективи розвитку 
географії в Україні”. Програма конференції була надзвичайно 
насиченою і цікавою. У роботі підсумкового етапу конфе-
ренції брали участь 21 учасник із різних кафедр географіч-
ного факультету, а також студенти Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 

Перед початком роботи з привітальним словом до учас-
ників студентської наукової конференції звернулися заступ-
ник декана географічного факультету з наукової і навчально-
виховної роботи, завідувач кафедри конструктивної географії 
і картографії, доцент Євген Іванов, завідувач кафедри геог-
рафії України, професор Роман Лозинський, завідувач кафедри 
туризму, професор Марта Мальська та завідувач кафедри 
раціонального використання природних ресурсів і охорони 
природи, доцент Ігор Рожко. В їхніх зверненнях акцентовано 
увагу на важливості проведення наукових студентських 
конференцій, як платформи для вирішення географічних 
проблем, представлених студентами на конференції, досяг-
неннях наукових шкіл географічного факультету, доцільності 
пожвавлення студентської наукової роботи, активізації участі 
студентів у проведенні польових досліджень, застосуванні 
сучасних підходів і методик, освоєнні новітніх геоінформа-
ційних технологій, вагомості внеску учасників конференції у 
наукову спадщину факультету. 
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З вітальним словом до учасників конференції звернувся 
завідувач кафедри раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи, доцент Ігор Рожко 
 

Окремої уваги заслуговують учасники із інших навчальних 
закладів, адже їх участь в конференції свідчить про високий 
рівень організації наукового заходу. 

На засіданні конференції заслухано 21 наукову доповідь 
студентів. Тематика наукових доповідей різнопланова й 
висвітлює актуальні питання сучасної географії, актуалізації 
програм предметів суспільно-географічних дисциплін, гео-
екології, геополітики, туризму, економіки й менеджменту, 
використання ГІС-технологій. Поряд із широкою географіч-
ною тематикою чимало доповідей присвячено актуалізації 
туристичної діяльності в Україні, геополітичним проблемам 
України у контексті сучасних подій. Чимало тем охоплювали 
географічну проблематику міста Львова та областей Захід-
ного регіону України. Обрані студентами об’єкти досліджу-
вання різноманітні: від невеликого підприємства чи міста й 
аж до цілого світу. 
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У розпалі студентської наукової конференції “Реалії, 
проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 

 

Зважаючи на значну кількість доповідачів, конференцію 
поділено на перше (10:00 – 13:00 год.) і друге (13:30 – 16:00 
год.) пленарні засідання. Модераторами засідань виступили 
заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи 
Євген Іванов та голова наукового товариства студентів, 
аспірантів та молодих вчених географічного факультету 
Святослав Зюзін. 

За підсумками наукових доповідей і презентацій визна-
чено найкращих студентів-науковців географічного факуль-
тету. У визначенні переможців брали участь усі студенти. 
Кожен учасник заповнював спеціальну анкету, в якій оцінив 
актуальність теми, логічність і послідовність викладу ма-
теріалу та аргументованість висновків. Водночас оцінювався 
рівень наочності, яку використовували студенти під час 
наукової доповіді.  

У 2018 р. відзначено наукові доробки й нагороджено    
дипломами таких студентів: 
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І місце – Моргацький Владислав (кафедра географії Украї-
ни, науковий керівник: професор Р. М. Лозинський); 

ІI місце – Проданюк Дмитро (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, науковий керівник: 
доцент Я. П. Скрипник); 

ІІ місце – Сапса Іван (кафедра геоморфології і палеогео-
графії, науковий керівник: професор А. Б. Богуцький); 

ІІ місце – Хомин Олена (кафедра географії України, науко-
вий керівник: професор Р. М. Лозинський); 

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

ІІІ місце – Борис Ярослав (кафедра ґрунтознавства і гео-
графії ґрунтів, науковий керівник: доцент О. Г. Телегуз); 

ІІІ місце – Добросельська Діана (кафедра економічної і 
соціальної географії, науковий керівник: доцент Я. Є. Івах); 

ІІІ місце – Заржицька Анастасія (кафедра туризму, науко-
вий керівник: старший викладач Ю. В. Зінько); 

ІІІ місце – Облогіна Юлія (кафедра геоморфології і палео-
географії, науковий керівник: професор Л. Ф. Дубіс); 

ІІІ місце – Теслович Мар’яна (кафедра конструктивної гео-
графії і картографії, науковий керівник: доцент Д. А. Кричев-
ська). 

За результатами ХІX-ої студентської наукової конферен-
ції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в 
Україні” підготовлено й видано матеріали. Збірник включає 
21 наукову статтю, які ми пропонуємо на розсуд читачів. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖИТЛОВОЇ ЗОНИ МІСТА ЛЬВОВА 

Марта Біланюк 

Науковий керівник: кандидат географічних наук, 
доцент І. І. Гудзеляк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра економічної і соціальної географії 

 

Розглянуто особливості житлової забудови і ринку житла 
у м. Львові. Проаналізовано динаміку забезпеченості житлом 
населення і прийнятих в експлуатацію квартир у місті. 

Ключові слова: житло, забудова, ринок житла. 
 

Житлова забудова та ринок житла великого міста є важли-
вою складовою господарства будь-якого регіону, що обумо-
влюється перш за все соціальною значимістю житлової неру-
хомості та її незмінними характеристиками, як суспільного 
блага. Житлова потреба покликана не лише забезпечувати 
сприятливі умови для проживання, а й задовольняти первинні 
потреби людини в захисті, побуті, створювати зручні умови 
для соціального відтворення , відновлення сил та енергії [4]. 

Не дивлячись на значну увагу до проблематики житлової 
забудови великого міста , в науковій літературі не достатньо 
глибоко опрацьовано головні засади її функціонування [6]. 
Відсутність ефективної соціально-орієнтованої політики у 
житловій сфері та її комерціалізація, спричинили низький 
рівень забезпечення населення житлом, існування житлових 
черги та відсутність ефективних механізмів придбання житла, 
призвели до істотного скорочення обсягів житлового будів-
ництва, високої вартості житла, та , на цій основі, загострення 
житлової проблеми. Звідси недостатність наукової розробки 
вищенаведених питань, які вимагають систематизації та по-
глиблення теоретико-методологічних й прикладних аспектів 
формування та функціонування регіонального ринку житла, 
що й обумовлює актуальність проведення даного дослідження. 



8 Матеріали студентської наукової 
конференції (16 травня 2018 р.) 

 

Методологічною основою представленого дослідження є 
сучасні напрацювання в суспільній географії, зокрема географії 
міст та геоурбаністики, розробки українських та іноземних 
науковців [1, 4, 6] з питань містобудування, міського і регіо-
нального планування та управління, архітектури та будів-
ництва, житлово-комунального господарства. 

Інформативну базу дослідження склали дослідження різно-
манітних законодавчих актів, що регулюють житлове будів-
ництво та міжнародних документів по цій темі [2, 3]. 

Головні, найбільш характерні ознаки житла як суспільного 
блага це: територіальна локалізованість, зв’язок із землею, 
висока вартість, неоднорідність, непереміщуваність, довго-
строковість використання, здатність задовольняти соціальні 
та економічні потреби й житлові вимоги населення. Загалом 
житло розглядають як соціальне благо, чи благо, що має 
соціальний ефект, як засіб інвестування, кредитування, стра-
хування, як складова розвитку низки галузей та сфер діяль-
ності в регіоні, як складова управління житловим фондом, 
як сфера зайнятості населення. 

Встановлено, що житлова сфера – це складна та динамічна 
система, яка охоплює низку галузей та сфер діяльності, серед 
яких будівництво та реконструкція житла, споруди інжене-
рної та соціальної інфраструктури, це система управління 
житловим фондом. Визначено, що житлова зона регіону – це 
частина житлової нерухомості, що функціонально і просто-
рово диференційована під впливом низки умов і чинників, 
підпорядковується дії географічних закономірностей, виступає 
основою життєдіяльності людини, сприяє задоволенню її 
базових потреб та умов проживання і відтворення. 

Генеральний план міста Львова [3], розроблений Науково-
дослідним інститутом “Містопроект” згідно з Генеральною 
схемою планування території України м. Львів розглядається 
як центр Львівських надобласної, обласної і надрайонної 
систем розселення. За висновками Концепції схеми плану-
вання території області, розробленої “Діпромісто” в 2004 р., 
місто Львів розташоване на перетині основних осей плану-
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вального каркасу області – Схід-Захід і Північ-Південь [5]. На 
перетині цих осей, які є важливими зовнішніми містоутворю-
ючими факторами, формується урбанізоване ядро − Львівська 
міська агломерація, територія в межах близько 30 км від 
Львова. Оцінка щільності інфраструктурних елементів і роз-
селення дозволяє виділити територію навколо Львова, в 
межах 3‒5-ти кілометрової зони впливу кільцевої дороги як 
окремий елемент агломерації − містобудівну систему “Вели-
кий Львів”. 

У визначенні сказано, що житлова зон – це земельні ділянки 
в межах населених пунктів, які використовуються для роз-
міщення житлової забудови. Житлова зона міста Львова є 
достатньо великою та освоєною і продовжує розвиватись та 
згідно досліджень має позитивні перспективи розвитку. Для 
кращої характеристики житлової забудови міста розглянемо 
декілька показників, які найкраще її характеризують. 

Розглядаючи динаміку забезпеченості населення житлом 
можна зазначити, що цей показник збільшувався у 1940‒
2015 рр., невеликий спад спостерігаємо у 2005 р. тоді показ-
ник знизився з 18,9 до 17,9 м2 на одного мешканця. Ще один 
показник який варто взяти до уваги це житловий фонд міста, 
та його динаміка. Аналізуючи дані можемо сказати, що житло-
вий фонд Львова мав період суттєвого зростання упродовж 
40–80-х років ХХ ст. За ці роки показник зріс на 10 тис м2 [2]. 
Беручи до уваги зміни останніх років, то за період 1995–
2015 рр. площа житлового фонду зростала у період 2000-их 
років і до сьогодні зберігає тенденцію росту. 

Характеризуючи житлову забудову, варто також зазначи-
ти те що найбільш популярними у багатоповерховій забудо-
ві є двохкімнатні квартири, вони складають близько 24,7 %, 
також досить популярними є п’ятикімнатні та більше типи 
квартир вони складають трохи більше 23 % [2]. Найменш 
популярним типом квартир серед мешканців міста є чоти-
рьохкімнатні квартири. 

Опираючись на дані статистики та Генерального плану 
міста Львова [3] зазначимо що кількість житлової зони міста 
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стрімко зростає. Розглянемо динаміку прийнятих в експлуа-
тацію нових квартир у Львові за останні роки (рис. 1). Як ми 
бачимо кількість нових квартир лише за останні сім років 
виросла у більше ніж сім разів в порівнянні з 2010 р. Невели-
кий спад спостерігався лише у 2014‒2015 рр., що скоріш за 
все викликано загальною економічною ситуацією в Україні. 

 

 

Рис. 1. Кількість прийнятих в експлуатацію квартир [2] 

Для детальнішої характеристики розвитку нової житлової 
забудови міста варто включити в дослідження таку характери-
стику як ринок житла. Отож, з позиції суспільної географії 
під ринком житла ми розуміємо систему суспільних відносин 
в межах певного географічного простору з чіткою локалі-
зацією, в якому відбуваються операції з житловою нерухо-
містю, формується попит, пропозиція і ціни на житло та 
забезпечується реалізація головної, найбільш важливої потре-
би людини в сприятливих умовах середовища проживання. 

Головним критерієм формування ринку житла є його чітко 
виражена територіальна локалізованість, яка проявляється 
в територіальних ознаках відносно інших об’єктів чи еле-
ментів, які можуть змінюватись з часом. Житло як об’єкт 
нерухомості є стаціонарним і нерухомим, має певне місце 
розташування і кордони. 

Визначено, що ринок житла складається з двох сегментів, 
які відображають подвійну природу нерухомості – як ресурсу 
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і як послуги. Перший сегмент фактично є ринком житлового 
фонду як ресурсу, тобто матеріальних благ. Другим сегментом 
ринку житла є ринок житлових послуг, що становлять відо-
кремлену форму використання корисних властивостей неру-
хомості (площі, комфорту, надійності, зручності та ін.) [4]. 

Характеризуючи нову житлову забудово звісно варто 
взяти до уваги такий важливий показник як цінова політика 
у новобудовах Львова. Дане явище є надзвичайно динамічним 
тому доцільно брати до уваги найновіші показники. Протягом 
року з квітня 2017 по березень 2018 р. середня ціна на ново-
будови у Львові коливалась в межах 16 000 гривень за м2 [2], 
максимальною вона була у січні, а мінімальних значень дося-
гала у серпні. Щодо цінової політика на новобудови Львова 
по районах міста то ми бачимо, що найдорожчим житло є в 
Галицькому, центральному районі Львова, а найнижчі ціни 
на житло у Сихівському та Шевченківському районах міста. 

Отож розвиток житлової зони Львова ведеться досить 
активно, освоюються нові й нові території а попит на нову 
житлову забудову є достатнім для формування конкурент-
носпроможної пропозиції на ринку житла. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ 
ҐРУНТІВ ДОЛИНИ РІЧКИ ЖОВТАНКА 

Марія Вихопень 

Науковий керівник: кандидат географічних наук, 
доцент Ю. І. Наконечний 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

 

Досліджено особливості морфологічної будови ґрунтів 
долини річки Жовтанка. Виявлено основні закономірності 
морфологічної будови профілю лучних, лучно-болотних і 
болотних ґрунтів. 

Ключові слова: гідроморфні ґрунти, морфологічна будо-
ва профілю, гумусовий горизонт. 

 
Річка Жовтанка бере свій початок в південно-східних 

околицях села Жовтанці Камʼянка-Бузького району Львівської 
області. Є притокою річки Камʼянка, яка впадає в Західний 
Буг. Протікає у межах Пасмового Побужжя Малого Полісся 
між Куликівським і Смереківським пасмами. 

Ґрунтовий покрив Пасмового Побужжя досліджено досить 
детально, проте це стосується, в основному, лише автоморф-
них ґрунтів вершин і схилів пасм, а гідроморфним ґрунтам 
широких міжпасмових долин приділялась набагато менше 
уваги вчених-ґрунтознавців. 

Гідроморфні ґрунти – це велика група інтразональних 
ґрунтів, які, незважаючи на різне походження, об'єднує одна 
характерна особливість – їх розвиток відбувається при 
перезволожені підґрунтовими водами. Їх поділяють на міне-
ральні (болотні та заболочені – лучні глейові, лучно-болотні, 
болотні) і органогенні (торфувато-глейові, торфово-глейові, 
торфовища низинні, перехідні та верхові. Вони формуються 
найчастіше в акумулятивних і рідше в транзитних ланд-
шафтно-геохімічних умовах і виконують при цьому роль 
геохімічних бар'єрів на шляху міграції тих чи інших сполук. 
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Об’єктом наших досліджень є гідроморфні ґрунти долини 
річки Жовтанка в околицях с. Жовтанці Кам’янка-Бузького 
району Львівської області. Предметом дослідження є морфо-
логічні особливості цих ґрунтів. При проведенні ґрунтових 
досліджень використовували порівняльно-географічний, 
морфолого-генетичний (профільний) та експедиційний мето-
ди. 

З метою дослідження особливостей морфологічної будови 
профілю ґрунтів долини річки Жовтанка під час виробничої 
практики в липні 2017 р. ми заклали серію ґрунтових розрізів, 
піврозрізів і прикопок, при цьому намагались охопити всю 
різноманітність ґрунтових відмін, які поширені на території 
дослідження. 

Вивчення морфологічних ознак є одним із найважливі-
ших і найдавніших методів дослідження ґрунтів, який до-
зволяє створити уявлення про загальну будову ґрунтового 
профілю. Потужність, вологість, колір, глибина гумусового 
забарвлення, гранулометричний склад, структура, складення, 
глибина залягання і форма прояву карбонатів, наявність 
новоутворень, включень, характер переходу між горизонтами 
та інші морфологічні ознаки дозволяють робити ряд при-
пущень про якісні відмінності між горизонтами і можуть 
дати уявлення про характер режимів, що визначають сучасні 
процеси ґенези ґрунтів [4]. 

Згідно з фізико-географічним районуванням України, тери-
торія досліджень знаходиться в межах південно-західної 
частини Східноєвропейської рівнини, Західноукраїнської 
провінції зони лісостепу, в області Малого Полісся [2]. 

Найбільш поширеними ґрунтами в долині річки Жовтанка 
є лучні, лучно-болотні та болотні. Загальними рисами будови 
профілю цих ґрунтів є: недиференційований тип будови 
профілю з розподілом на горизонти Н – НР – Р; темно-сіре 
забарвлення верхніх горизонтів і помітне побуріння вниз по 
профілю; оглеєння середньої та нижньої частини профілю; 
легко- та середньосуглинковий гранулометричний склад 
верхніх горизонтів. 
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Зайдельман Ф. Р. вважає, що більшість гідроморфних ґрун-
тів гумідної зони мають гумус-акумулятивні горизонти. Їхнє 
утворення є наслідком дернового процесу, характерною 
особливістю якого є накопичення гумусу в поверхневих 
горизонтах ґрунтового профілю. Дерновий процес можли-
вий в аеробних умовах або при такому чергуванні фаз аеро-
біозу і анаеробіозу, коли відбувається глибоке розкладання 
рослинних і тваринних організмів до муміфікованих залиш-
ків [1]. 

Гумусовий горизонт лучних ґрунтів за забарвленням, 
структурою, переритістю безхребетними, наявністю крото-
вин подібний до відповідних горизонтів чорноземів. Унаслі-
док більшої зволоженості і кількості напіврозкладених, 
“вуглеподібних” решток, верхній горизонт цих ґрунтів більш 
темний, ніж у чорноземів, у вологому стані він має чорне 
забарвлення [5]. 

Лучні ґрунти залягають на відносно підвищених вирів-
няних ділянках у межах долини річки Жовтанка. Характери-
зуються оглеєнням нижче верхнього гумусового горизонту, 
наявністю похованого гумусового горизонту на глибині 80–
100 см та карбонатністю ґрунтового профілю. Гумусованість 
профілю значна і сягає до 80 см. Нижче подаємо морфологіч-
ний опис профілю лучних карбонатних глеюватих ґрунтів 
долини річки Жовтанка. 

Розріз № 1–Ж закладений 80 м на захід по перпендикуляру 
від лінії електропередач і 15 м на північний схід від перетину 
меліоративних каналів в околицях села Жовтанці Кам’янка-
Бузького району Львівської області. 

Угіддя – переліг. 
Рослинність – лучне різнотрав’я: пирій повзучий, подо-

рожник ланцетовидний, деревій, конюшина. 
Глибина закладання розрізу – 135 см. 
Карбонатність –закипання від 10 % розчину НСl з поверхні 

слабке, з 35 см суцільне. 
Ґрунтові води – не вскриті. 
Ґрунт: лучний карбонатний глеюватий піщанисто-легко-

суглинковий на лучному мергелі. 
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Нd 
0‒3см 

Дернина; 
 

Н1орk 
3‒11 см 

Гумусовий орний горизонт, свіжий, темно-сірий, одно-
рідний, слабоущільнений, дрібногрудкувато-зерниста 
структура, піщанисто-легкосуглинковий, включення 
дрібного крейдяного мергелю діаметром до 5 мм, 
велика кількість дрібних корінців трав’янистих рослин, 
перехід різкий за складенням; 

Нп/орkgl 
11‒24 см 

 

Гумусовий підорний горизонт, свіжий, темно-сірий, 
неоднорідний з білястими включеннями крейдяного 
мергелю, щільний, грудкувато-грубозерниста структура, 
легкосуглинковий, червоточини, дрібні кореневини, 
дрібні корінці трав’янистих рослин, перехід ясний за 
кольором; 

Hpkgl 
24‒41 см 

 

Гумусовий верхній перехідний до породи горизонт, 
темно-сірий з буруватими дрібними плямами оглеєння, 
свіжий, щільний, зернисто-грудкувата структура, Fe2 O3, 
червоточини, копроліти, невелика кількість дрібних 
корінців трав’янистих рослин, перехід помітний за 
кольором і щільністю; 

HPkgl 
41‒57 см 

Гумусовий перехідний до породи горизонт, свіжий, 
сірий з світло-бурими плямами оглеєння і білястими 
вкрапленнями мергелю, ущільнений, середньосуглин-
ковий, горіхувато-грудкувата структура, Fe2O3, черво-
точини, копроліти, перехід ясний за кольором і щіль-
ністю; 

PhkGl 
57‒79 см 

Нижній перехідний до породи горизонт, свіжий, щіль-
ний, грудкувата структура, середньосуглинковий, 
залізисто-марганцеві конкреції, червоточини, дендрити, 
перехід ясний за кольором і щільністю; 

Н2kgl 
79‒102 см 

Похований гумусовий горизонт, темно-сірий, неодно-
рідний з дрібними білястими включеннями крейдяно-
го мергелю, слабоущільнений, грудкувато-грубозер-
ниста структура, середньосуглинковий, дендрити, коре-
невини, червоточини, поодинокі корінці рослин, перехід 
помітний за кольором і щільністю; 

HPkgl 
102‒115 см 

Перехідний до породи горизонт, вологий, слабоущіль-
нений, грудкувата структура, середньосуглинковий, 
копроліти, Fe2O3, дендрити, червоточини, перехід різкий 
за кольором і щільністю; 
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P(h)kGl 
115‒135 см 

Дуже слабогумусована ґрунтотворна порода, вологий, 
ущільнений, безструктурний, супіщаний, дендрити, 
копроліти, гумусові затіки по слідах дрібних корінців 
рослин, поодинокі корінці рослин. 

Лучно-болотні ґрунти приурочені до притерасної частини 
заплави, а також до понижень центральної заплави, що зумов-
лює порівняно спокійний повеневий режим з підкладенням 
тонких мулистих часток алювію, які відразу освоюються 
ґрунтотворним процесом. Тому виразна шаруватість профілю 
лучно-болотним ґрунтам не властива. Лучно-болотні ґрунти 
характеризуються інтенсивним гумусонакопиченням у гуму-
сово-акумулятивному горизонті, проте з глибиною вміст 
гумусу різко зменшується, що пов’язано з посиленням анае-
робних умов. Будова профілю така ж як і в лучних ґрунтах 
проте відрізняється меншою потужністю гумусованої час-
тини та загальною потужністю профілю [3]. 

Лучно-болотні ґрунти долини річки Жовтанка характе-
ризуються наявністю одного гумусового горизонту потуж-
ністю 32 см, незначною оторфованістю ґрунтового профілю, 
що є характерним явищем для цих ґрунтів. Нижче подаємо 
морфологічний опис профілю лучно-болотних ґрунтів до-
лини річки Жовтанка. 

Розріз № 3–Ж закладений 30 м по перпендикуляру на пів-
нічний схід і 1 км на схід по перпендикуляру від автомобіль-
ної дороги Львів – Луцьк. 

Угіддя – пасовище. 
Рослинність – конюшина, звіробій, подорожник, молочай, 

пирій, ромашка польова. 
Глибина закладання розрізу – 125 см. 
Карбонатність – відсутня. 
Ґрунтові води – не вскриті. 
Ґрунт: лучно-болотний грубопилувато-легкосуглинковий 

ґрунт на лучному мергелі. 
Hd 

0‒5 см 
Дернина; 

H 
5‒32 см 

 

Гумусовий горизонт, свіжий, темно-сірий, зернисто-
грудкувата структура, легкосуглинковий, червоточини, 
дендрити, перехід ясний за кольором і щільністю; 
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Hpt 
32‒63 см 

Темно-сірий з чорним відтінком, вологий, горіхува-
то-грудкувата структура, середньосуглинковий, черво-
точини, кореневини, перехід поступовий за щільні-
стю; 

PHgl 
63‒82 см 

Гумусовий перехідний до породи горизонт, глеюва-
тий, сірий з іржавими плямами оглеєння, вологий, 
ущільнений, горіхувато-великогрудкувата структура, 
червоточини, корінці рослин, перехід поступовий за 
кольором; 

PhGl 
82‒113 см 

Слабогумусована ґрунтотворна порода, волога, щільна, 
світло-сіра з сизуватим відтінком і бурими плямами 
оглеєння, безструктурний, середньосуглинковий, Fe2O3, 
поодинокі корінці рослин, перехід помітний за кольо-
ром; 

PGl 
113‒125 см 

Материнська порода, сиза з інтенсивними бурими 
плямами оглеєння, волога, щільна, безструктурна, Fe2O3, 
FeO, поодинокі корінці рослин. 

Болотні ґрунти поширені у притерасній частині заплави з 
близьким рівнем залягання ґрунтових вод (50‒70 см). Фор-
муються в умовах дуже довгого затоплення паводковими 
водами (1 місяць і більше). Для алювіальних болотних ґрун-
тів характерне інтенсивне оглеєння всього профілю, велика 
кількість органічних і мінеральних речовин, переважно важко-
суглинковий та глинистий гранулометричний склад, незадо-
вільний водно-повітряний режим [3]. Нижче подаємо морфо-
логічний опис профілю болотних осушених ґрунтів долини 
річки Жовтанка. 

Розріз № 2–Ж закладений на північ 130 м по перпендику-
ляру від околиць села Жовтанці і 200 м на північний схід від 
ліній електропередач. 

Угіддя – болото, заболочене сінокісне угіддя. 
Рослинність – осока. 
Глибина закладання розрізу – 125 см. 
Карбонатність – відсутня. 
Ґрунтові води – 109 см. 
Ґрунт: болотний осушений грубопилувато-середньосуглин-

ковий на лучному мергелі. 
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Оч 
0‒7 см 

Очіс; 
 

H 
7‒21 см 

Гумусовий горизонт, темно-сірий, вологий, слабоущіль-
нений, грудкувато-зерниста структура, середньосуглин-
ковий, червоточини, копроліти, перехід помітний за 
щільністю; 

Hpgl 
21‒39 см 

 

Верхній перехідний до породи гумусовий горизонт, 
сирий, темно-сірий з незначними включеннями ржавих 
плям оглеєння, слабоущільнений, грудкувата структура, 
середньосуглинковий, Fe2O3, червоточини, копроліти, 
дендрити, незначна кількість корінців рослин, перехід 
помітний за кольором і щільністю; 

PHGl 
39‒63 см 

 

Перехідний до породи горизонт, вологий, слабоущіль-
нений, нетривка грудкувата структура, середньосуглин-
ковий, Fe2 O3, копроліти, червоточини, дендрити, неве-
лика кількість корінців рослин, перехід помітний за 
кольором і щільністю; 

PhtGl 
63‒106 см 

Слабооторфована дуже слабогумусована материнська 
порода, мокра, сіра з інтенсивним сизим відтінком, 
слабоущільнена, безструктурна, легкосуглинкова, FeO, 
копроліти, червоточини; 

PGl 
106‒125 см 

Материнська порода, сучасні алювіальні відклади, 
мокра, пухка, безструктурна, Fe2O3, FeO. 

Отже, ґрунтах долини річки Жовтанка від лучних до бо-
лотних прослідковуються такі основні закономірності мор-
фологічної будови профілю: 
 ґрунти мають недиференційований тип профілю з розпо-

ділом на горизонти: Н – Нр – Р; 
 забарвлення ґрунтів змінюється від темно-сірого у гуму-

сових горизонтах до світло-сірого і сизого у перехідних 
горизонтах і в породі; 

 з віддаленістю від русла ріки підвищується рівень ґрун-
тових вод, що призводить до інтенсифікації процесу 
оглеєння, яке в лучних ґрунтах проявляється у вигляді 
іржавих плям, а в лучно-болотних та болотних – у вигляді 
також і сизих плям, які проявляються у середній і нижній 
частині профілю; 

 легко- та середньосуглинковий гранулометричний склад 
верхніх горизонтів. 
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Розглянуто основні поняття і терміни spa and wellness ін-
дустрії. Проаналізовано світовий досвід ампело- та енотера-
пії. Окреслені перспективи розвитку винотерапії в Україні. 

Ключові слова: курорт, ампелотерапія, енотерапія, SPA-
центр, Wellness-клуб. 

 

Метою статті є висвітлення однієї зі світових тенденцій 
розвитку spa and wellness індустрії в світі та виявлення 
перспективи розвитку винотерапії в Україні. Тема є акту-
альною в умовах не тільки зростання частки прибутків від 
туризму та туристичних потоків в Україні та світі, а також 
при умові подальшої диверсифікації та диференціації галузі 
та надаваних послуг. 

Південна Африка, Франція, США, Італія, Португалія, Іспанія, 
Кіпр, Індія, Австрія, Велика Британія і не тільки – ці країни 
різних частин світу об’єднує одна досить нова туристична 
тенденція, про яку пишуть світові видання Times, The Guard-
ian [16] та The Teleghraph [13], про користь і доречність якої 
сперечаються медики – це лікування виноградом та вино-
градними продуктами, зокрема вином. 

В Україні винотерапія, нажаль, викликає багато скепти-
цизму. Це в першу чергу, пов’язано із необізнаністю людей в 
методах та принципах такого оздоровлення. Перш ніж почати 
говорити про перспективи використання світового досвіду 
spa and wellness індустрії потрібно розібратись із дефіні-
ціями та класифікаціями, що будуть використані в статті. 

Курорт ‒ освоєна природна територія на землях оздо-
ровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, 
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необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об’єктами 
інфраструктури, використовується з метою лікування, медич-
ної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації 
і підлягає особливій охороні [5]. 

У практиці курортного обслуговування населення най-
поширеніші такі загальноприйняті типології курортів: 
 за медико-курортологічними технологіями: комплексні, 

бальнеопитні, бальнеогрязьові, таласо-, аеро-, фізіо-, фіто-, 
аромо-, ено-, ампелотерапевтичні та ін.; 

 за медико-оздоровчим профілем (хворобами): серцево-
судинні, обміну речовин, неврологічні, опорно-рухові, 
післяопераційних станів, легеневі, шлунково-кишкові, сечо-
статеві тощо [11]. 
Ампелотерапія ‒ виноградолікування, використання свіжо-

го винограду та виноградного соку для лікування різних 
захворювань, переважно хронічних [1]. 

Енотерапія – це розділ клінічної медицини, присвячений 
корисним властивостям вин, їх впливу на захворювання і 
роботу систем людського організму [2]. 

Єжов В. В. визначає, що “spa” – це комплексні оздоровчі 
або естетичні програми, технології і процедури з відновлен-
ня здоров’я і краси людини шляхом дії на всі шість органів її 
відчуття: зір (природні інтер’єри і пейзажі), слух (композиція 
зі звуків і тиші, музика); нюх (аромати або їх повна від-
сутність), дотик (тепло, холод і тактильні дії); смак (баланс 
чотирьох основних смаків: солодко-гірко-кисло-солоного); 
інтуїція або підсвідомість (формує кінцеве відчуття задово-
леності і комфорту) [14]. 

Загалом організаційне розмаїття SPA-центрів вчені поділя-
ють на два типи: клубні та курортні. Різниця між ними 
криється в особливостях геопросторового розташування. 

Клубні SPA-центри розташовуються у великих містах ‒ 
центрах максимального споживацького попиту. Це інно-
ваційний тип закладів муніципального дозвілля, що стоїть в 
одному ряду з таки типами закладів повсякденної міської 
рекреації як спортклуби, плавальні басейни (аквапарки), сау-
ни, косметологічні клініки, клініки відновної терапії, центри 
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нетрадиційної терапії. До цього типу відносимо такі підтипи: 
wellness-клуби, фітнес-центри та салони краси. 

Wellness-клуби ‒ це найбільші за розмірами, поліфункціо-
нальністю сервісних продуктів і елітні за клієнтурою релак-
саційно-оздоровчі комплекси клубного дозвілля. За режи-
мом доступу вони можуть бути закритими (виключно для 
фіксованої кількості персоніфікованих членів клубу); напівза-
критими (для членів клубу та обмежених квот додаткових 
гостей клубу) чи відкритими (для не фіксованої кількості 
клієнтів). Wellness-клуби поєднують у собі кращі традиції 
клубного дозвілля та інноваційні програми SPA, фітнесу, 
технології і продукти геронтології тощо.  

Доступнішими для населення організаційними формами 
клубного SPA є ті фітнес-центри й салони краси, які надають 
своїм клієнтам окремі SPA-послуги. 

Серед курортних SPA-центрів виокремилися два підтипи: 
стаціонарні та круїзні. Спеціалізовані SPA-круїзи щойно вхо-
дять у моду, проте з огляду на вартість доступні вони лише 
обмеженому колу респектабельних споживачів. 

Основною ж організаційною формою SPA-курорту у су-
часному світі є Hotel Resort & SPA. 

Hotel SPA ‒ готельно-курортний комплекс, розташований 
у курортній місцевості, де використовуються природні ліку-
вальні ресурси й функціонує центр SPA-рекреації; західний 
еквівалент вітчизняних санаторіїв з лікуванням, оснащених 
сучасним апаратним комплексом фізіотерапії та відповідно 
обладнаними SPA-процедурними кабінетами [10]. 

Оскільки дослідження проведене для написання цієї 
статті впершу чергу в сфері туризму, автори вважають за 
доречне не розглядати питання пов’язані з медичною сто-
роною поставленої проблеми, адже не є фахівцями цієї га-
лузі. Первинні дослідження можна дослідити у статтях The 
Guardian [16] та The Teleghraph [13], більш глибоко, з медич-
ної точки зору, питання доречності винотерапії можна ви-
явити у працях А. Камерлінга, Д. Джансона, П. Уолеса, Е. 
Доман, В. Кузнецової [6] та інших авторів. 
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Про користь вина та винограду вперше згадується ще в 
працях древніх греків та римлян Платона, Гіппократа, Плінія 
Старшого, Галена тощо. 

У ХІХ ст. про виноградну дієту та ампелотерапію писав 
ялтинський лікар В. М. Дмітрієв в книзі “Лікування виногра-
дом у Ялті та на Південному березі Криму”. Ця книга досі 
вважається одним з класичних підручників з дієтології. Науко-
во-теоретичні основи ампелотерапії, були підтверджені пізні-
ше групою лікарів під керівництвом А. Дьяконова та впро-
ваджені в практику санаторного лікування на Південному 
березі Криму. 

Про енотерапію як медичний напрямок та поняття вперше 
згадується у книзі 1994 року М. Котьярд і Б. Томаса “Здо-
ров’я від винограду”. Першими антиоксидантні властивості 
червоного вина для спа-процедур почала використовувати 
виноробна компанія “Кодальє”, базуючись на вищенаве-
деній книзі та інших дослідженнях фармацевтичного фа-
культету Університету Бордо. В 1999 р. відкритий перший 
спа-центр Les Sources de Caudalie у замку Smith Haut Lafitte 
поблизу Бордо та запатентовано торгову марку “Виноте-
рапія Кодальє”. На початку 2000-х років в Італії почали 
з’являтись свої спа-центри, що надають послуги винотерапії. 
Найбільшого поширення вони набули у регіоні Умбрія, в 
Центральній Італії, де тисячі гектарів землі покриті вино-
градниками [17]. 

Нині спа-курорти з ампело- і енотерапією серед європей-
ських країн також поширені в Португалії [4], на Кіпрі, в Іспанії. 

Не так давно популярність спа-центрів з винотерапією в 
переліку послуг досягла США [9], ПАР [15], Індії [3], Бразилії 
та Аргентини. 

В Україні, нажаль, винотерапія (енотерапія та ампелоте-
рапія) не використовується, не зважаючи на те, що вино-
робна галузь має всі підстави для активного розвитку [12]. У 
певній мірі це можна пояснити складним законодавством, 
що регулює галузь, тим не менше важливу роль відіграє 
необізнаність людей у світових тенденціях spa і wellness 
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туризму, низька культура споживання алкогольних напоїв, 
зокрема вина. 

За даними Державної служби статистики України у 2017 
році українські вина експортувалися до таких країн: Росія, 
Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Грузія, Китай, Ізраїль, 
Монголія, Туреччина, США, Австралія тощо [8]. 

Підприємства первинного виноробства основних вино-
градарських регіонів України розташовані в Одеській, Ми-
колаївській, Херсонській, Закарпатській областях [7]. Окрім 
основних регіонів, в більшості областей України представ-
лені локальні дрібні виноробні господарства. За свідченнями 
фахівців площа виноградників станом на кінець 2017 р. стано-
вила 44 тис. га [8]. Використання ж винограду та вина не 
тільки як харчових продуктів дасть потенційну можливість 
для зростання цієї цифри. 

Для проведенням ампело- та енотерапії підходять тільки 
деякі сорти червоного винограду та вин, оскільки саме вони 
містять фітоалексини (ресвератол), біофлаваноїди, поліфе-
ноли, винну кислоту – саме цим хімічним сполукам припи-
сують оздоровчий ефект від винотерапії. Найбільш насиче-
ними згаданими речовинами сорти вин та винограду є Лам-
бруско, Совіньйон, Чіанті, Каберне, Мерло. 

Винороби різних країн продовжую виводити інші сорти 
винограду насичені потрібними хімічними сполуками: Трібек-
са в США, Шанджовезе та Піно в Італії, Пінотаж в Південній 
Африці. 

На півдні України, в Миколаївській, Одеській, Херсонській 
областях, де клімат схожий на клімат “Виноробного поясу” 
Франції з успіхом десятиліттями вирощують виноград для 
Каберне, Совіньйон, Мерло, Піно. 

Великі виробники вин та власники сотень гектарів вино-
градників цілком можуть профінансувати будівництво спа 
готелів з одним із основних видів оздоровчих процедур 
заснованих на використанні вина та винограду. 

Спа послуги на основі винограду досить різноманітні. За-
кордоном, в Італії, США, Франції, Іспанії дуже популярними є 

http://agravery.com/uk/posts/show/ostanni-roki-vinorobna-galuz-ukraini-zaznae-ekonomicnogo-spadu
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винні ванни, в ПАР, Індії, на Кіпрі, у Великій Британії та 
Португалії найбільшим попитом користуються масажі з вико-
ристанням шкірок та кісточок винограду. Поєднання вино-
терапії з таласо- та аромотерапією підвищить туристичну 
привабливість регіону, а також рівень винної культури 
населення. 

Однак не тільки райони вирощування та вироблення ви-
на є перспективними для розвитку ампело- та енотерапев-
тичних курортів, у вже відомих центрах рекреації, зокрема в 
Трускавці, Моршині, Хмільнику, Миргороді, де вже діють 
спа-центри при готелях можливе запровадження послуг 
винотерапії. У великих туристичних центрах – Львові, Бере-
гово, Києві, Бердянську, Харкові цілком можуть функціонувати 
локальні винотерапевтичні спа-центри. 

Винотерапія є дорогою послугою і не так багато людей 
можуть дозволити собі скористатись нею у спа-центрі, однак 
в Україні є сегмент таких людей. Винотерапія серед послуг 
спа-центрів може привабити іноземців і стати родзинкою 
окремих готелів. Зважаючи на поширення в останній час 
закладів по типу винотек, створення винотерапевтичних спа-
центрів залишається питанням часу. 

Проведене дослідження показало, що світові тенденції 
розвитку spa and wellness індустрії цілком можуть знайти 
своє застосування в Україні і посприяти актуалізації курортної 
справи та туризму, а також підвищити рівень культури 
споживання алкоголю, зокрема вина, і посприяти виходу з 
кризи виноробної галузі в нашій державі. 
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Оцінено якість водних ресурсів Яворівського району за 
індексом забрудненості вод. Проаналізовано динаміку осно-
вних гідрохімічних показників за 2012‒2017 рр. 

Ключові слова: якість води, забруднюючі речовини. 
 

Для Яворівського району питання якості води є актуаль-
ним і надзвичайно гострим. Високий рівень техногенного 
навантаження на водні об’єкти та застарілі технології водо-
підготовки не дозволяють забезпечити населення водою 
гарантованої якості, котра в результаті може бути потен-
ційним джерелом надходженням до організму людини шкі-
дливих хімічних речовин. 

Актуальність проблематики та недостатній рівень її науко-
вого опрацювання зумовили вибір теми дослідження. 

Проблемами якості води в Яворівському районі займалося 
небагато вчених та розглядалися ці питання. Зокрема Воло-
шин І. і Чикайло Ю. проводили еколого-географічний аналіз 
водних об’єктів автомагістралі Краковець – Львів, а Дідич І., 
Брич В., Данилишин Б. здійснили характеристику гідроеко-
логічного стану басейну річки Шкло. Проте чимало аспектів 
проблеми ще потребують подальшого дослідження. Остан-
нім часом все частіше піднімаються питання, пов’язані із 
забрудненням річкових басейнів та розробкою заходів з їх 
охорони, що і визначило актуальність дослідження. 

Мета дослідження полягає в проведенні оцінки впливу 
хімічних речовин на якість річкових вод як основи для роз-
роблення нових та удосконалення існуючих заходів охорони 
річково-басейнових систем. 
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Відповідно до Водного кодексу України оцінка якості води 
здійснюється на основі нормативів екологічної безпеки водо-
користування й екологічних нормативів якості води водних 
об’єктів. Діючі нормативи дозволяють оцінити якість води, 
яка використовується для комунально-побутового, госпо-
дарсько-питного і рибогосподарського водокористування. 
Нормативну базу оцінки якості води складають загальні вимо-
ги до сполуки і властивостей води та значення граничнодо-
пустимих концентрацій речовин у воді водних об’єктів [1]. 

Поряд з одиничними та посередніми нормами, за якими 
оцінюють стан якості поверхневих вод, розроблено метод 
комплексної оцінки вод за сукупністю показників. Поява 
цього виду оцінки зумовлена потребою мати чітке уявлення 
про характер і ступінь забрудненості вод, коли обсяги про-
мислово-господарських стічних вод і кількість хімічних 
речовин у них постійно зростають. 

Вимоги, які ставлять до коефіцієнтів та індексів забруд-
неності, повинні бути: логічними, нескладними у визначенні, 
мати фізичний зміст; універсальними до річкової системи, 
регіону, країни тощо; давати максимальну інформативність 
за мінімальної кількості показників, відображати повну і 
надійну оцінку забрудненості поверхневих вод; піддаватися 
зіставленню, а також автоматизованому опрацюванню і 
накопиченню [1]. 

На практиці досить поширеним є метод оцінки якості вод 
за індексом забрудненості вод (ІЗВ). Він ґрунтується голов-
но на показниках хімічного складу вод і дає змогу викорис-
товувати інформацію моніторингу поверхневих вод Держ-
водресурсів, ДСНС тощо. Розрахунок для поверхневих вод 
виконують лише за певною кількістю інгредієнтів. За резуль-
татами аналізів для кожного показника обчислюють середнє 
арифметичне значення. Кількість аналізів для обчислення 
середнього значення повинна бути не менше чотирьох. 
Якщо під час розрахунку середньоарифметичного викорис-
товували значення, що виходять за межі звичайного ряду 
спостережень (унаслідок аварійного скиду забруднювальних 
речовин), то у тексті повинна бути відповідна примітка: 
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ІЗВ =∑
С

ГДК
 /𝑛, 

де ГДК – граничнодопустима концентрація хімічного компо-
нента (табл. 1); С – фактична концентрація хімічного компо-
нента (табл. 2); n – кількість інгредієнтів. 

Таблиця 1 
Граничнодопустимі концентрації 
забруднюючих речовин, мг/дм³ 

Фосфати 0,17 
Амоній-іони 0,5 
Нітрат-іони 40 
Нітрит-іони 0,08 

Таблиця 2 
Фактичні концентрації забруднюючих речовин у контрольних 

створах водних об’єктів регіону за звітний рік [2] 

ГП 
Показники складу 

та властивостей 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

р
. Ш

к
л

о
, с

. К
р

ак
о

в
ец

ь
 фосфати, мг/дм3 0,09 0,11 0,19 0,17 0,22 0,17 

БСК5, мгО2/дм3 3,04 4,12 3,34 3,09 3,27 2,5 

амоній-іони, мг/дм3 0,94 0,72 0,2 0,69 0,43 0,89 

нітрат-іони, мг/дм3 1,34 2,13 1,78 3,56 2,5 1,45 

розчинений кисень, 
мгО2/дм3 

8,29 7,34 7,52 7,72 5,89 6,74 

нітрит-іони,мг/дм3 0,47 0,26 0,1 0,09 0,16 0,09 

р
. З

ав
ад

ів
к

а,
 с

. Г
р

у
ш

ів
 фосфати, мг/дм3 0,08 0,03 0,05 0,07 0,07 0,03 

БСК5, мгО2/дм3 1,8 1,84 1,64 1,93 2,13 3,2 

амоній-іони, мг/дм3 0,5 0,47 0,01 0,19 0,12 0,52 

нітрат-іони, мг/дм3 2,65 1,53 0,42 0,81 1,71 0,94 

розчинений кисень, 
мгО2/дм3 

9,53 8,51 8,42 8,12 7,48 7,59 

нітрит-іони, мг/дм3 0,44 0,09 0,05 0,04 0,04 0,03 
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Для поверхневих вод кількість показників, які беруть для 
розрахунку ІЗВ, повинна бути не менше шести, незалежно 
від того, перевищують вони ГДК чи ні, проте обов’язково 
охоплюють розчинений кисень та БСК5 [1]. 

Об’єктом наших гідроекологічних досліджень обрано річ-
кові системи Яворівського району Львівської області. 

З рис 1‒4 бачимо, що річка Шкло має значно більші концен-
трації забруднюючих речовин, з яких усі, крім нітрат-іонів 
перевищують ГДК. Динаміка їх значно відрізняється. Концен-
трація фосфатів зростає, амоній-іонів спадала до 2014 р., 
який став переломним і до 2017 р. почалося зростання. 
Нітрат-іони збільшують свою концентрацію до 2015 р., після 
чого починається спадання. Вміст нітрит-іонів зменшився 
майже в 9 разів. У річці Завадівка показники забруднюючих 
речовин є значно нижчими. Перевищують ГДК лише показ-
ники нітрит-іонів, які зменшили свою концентрацію більше 
ніж в 10 разів. Інші показники коливаються в допустимих 
концентраціях. 

 

 

Рис. 1. Середньорічні концентрації фосфатів у контрольних 
створах водних обʼєктів Яворівського району, 2012‒2017 рр. 
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Рис. 2. Середньорічні концентрації амоній-іонів у контрольних 
створах водних обʼєктів Яворівського району, 2012‒2017 рр. 

 

 

Рис. 3. Середньорічні концентрації нітрат-іонів у контрольних 
створах водних обʼєктів Яворівського району, 2012‒2017 рр. 
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Рис. 4. Середньорічні концентрації нітрит-іонів у контрольних 
створах водних обʼєктів Яворівського району, 2012‒2017 рр. 

 

З огляду на те, що показник БСК5 є інтегральним показни-
ком наявності легкоокиснюваних органічних речовин (ГДК 
для БСК повного – 3 мг О2/дм3), а також, що зі збільшенням 
вмісту легкоокиснюваних органічних речовин зменшується 
вміст розчиненого кисню, внаслідок чого якість вод знижу-
ється непропорційно різко, нормативи для цих показників 
під час розрахунку ІЗВ приймають дещо інші, ніж ГДК (табл. 
3‒4). Причому, на відміну від інших показників, для розчи-
неного кисню в разі розрахунків ІЗВ беруть співвідношення 
норматив/реальна концентрація [1]. 

Таблиця 3 
Нормативи для БСК5 під час розрахунків ІЗВ 

Біохімічне споживання кисню, мг/дм3 Норматив, мг/дм3 

до 3 включно 3 

3‒15 2 

понад 15 1 
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Таблиця 4 
Нормативи для розчиненого кисню під час розрахунків ІЗВ 

Розчинений кисень, мг/дм3 Норматив, мг/дм3 

понад 6 6 

до 6‒5 12 

до 5‒4 20 

до 4‒3 З0 

до 3‒2 40 

до 2‒1 50 

до 1‒0 60 
 

У табл. 5 наведено результати розрахунку ІЗВ для р. Шкло 
біля селища Краковець і р. Завадівка біля с. Грушів. Графічно 
відображено цей показник на рис 5. Щоб порівняти якість 
води у різних створах, визначити її динаміку за роками, як 
критерії використовують класи якості води (табл. 6). 

 

Таблиця 5 
Індекс забрудненості води для рр. Шкло і Завадівка, 2012‒2017 рр. 

Місце спосте-
реження 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

р. Шкло, с. 
Краковець 

1,65 1,38 0,88 0,98 1,315 0,91 

р. Завадівка, с. 
Грушів 

1,38 0,6 0,37 0,45 0,45 0,67 

 

З рис. 5 чітко простежується тенденція зменшення пока-
зника ІЗВ протягом 2012‒2014 рр. і його повільне зростання 
до 2017 р. Для р. Шкло ІЗВ має вищі показники, ніж для р. 
Завадівка. 

Аналізуючи отримані дані бачимо, що якість води річки 
Шкло коливаються в межах ІІ‒ІІІ класу, тобто вона з помірно 
забрудненої переходить у чисту. Якість води річки Завадівки 
належать до ІІ класу, що характеризується як чиста. 
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Рис. 5. Динаміка ІЗВ для р. Шкло та р. Завадівка, 2012‒2017 рр. 
 

Таблиця 6 
Критерії оцінки якості вод за ІЗВ (без урахування водності) [1] 

Клас 
якості 

вод 
Текстовий опис Значення ІЗВ 

І Дуже чиста < = 0,3 

II Чиста >0,3‒1,0 

III Помірно забруднена > 1,0‒2,5 

IV Забруднена > 2,5‒4,0 

V Брудна > 4,0‒6,0 

VI Дуже брудна > 6,0‒10,0 

VII Надзвичайно брудна > 10,0 

 

Таким чином, величина розрахованої оцінки якості води 
у річці Шкло вказує на необхідність проведення заходів з 
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підвищення ефективності існуючих технологій очищення та 
впровадження нових методів для видалення хімічних речо-
вин токсичної дії, які спроможні змінювати її органолептич-
ні показники та погіршувати фізико-хімічні властивості. У 
річці Завадівка, з хорошими показниками, слід підтримувати 
подальший контроль над якістю води, не допускати погір-
шення її стану та використовувати технології для підви-
щення якісних показників води. 
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Кафедра геоморфології і палеогеографії 

 

З’ясовано теоретико-методичні засади рекреаційної оцінки 
рельєфу, освоєно методику функціонально-морфометричної 
оцінки рельєфу болгарського вченого Х. Тішкова (1984), яку 
адаптовано для височинних територій України. Здійснено 
функціонально-рекреаційну оцінку рельєфу Дністровського 
регіонального ландшафтного парку. 

Ключові слова: рекреаційна оцінка рельєфу, Дністровсь-
кий регіональний ландшафтний парк, рельєф. 

 

Рельєф – один із основних компонентів природних ком-
плексів, який має вагомий вплив на їхні рекреаційні власти-
вості. Він здатний впливати як позитивно, так і негативно 
на розвиток рекреації. Один із видів впливу – естетичне 
сприйняття рельєфу, яке у даний час активно розробляється. 

Будь-яка рекреаційна діяльність не можлива без викори-
стання рельєфу, врахування його морфологічних, морфо-
метричних, генетичних і морфодинамічних характеристик. 
Створюючи місця для різних видів рекреації, людина вико-
ристовує рельєф, як основу для спорудження інженерних 
рекреаційних об’єктів. У зв’язку з цим, важливим є відпо-
відність використання ділянок з різними типами рельєфу 
для певних видів рекреації. Для цього розроблено спеціальні 
методики, які дозволяють визначити придатність різних діля-
нок земної поверхні до певних видів рекреаційної діяль-
ності. 

Об’єктом проведення рекреаційної оцінки рельєфу обра-
но Дністровський регіональний ландшафтний (РЛП) парк 
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імені Сергія Дідича. Дослідження є актуальним, оскільки 
розвиток рекреації і туризму на природно-заповідних тери-
торія в Україні набирає все більшої популярності, а рельєф 
загалом і окремі його форми виступають ресурсом і факто-
ром розвитку різних видів рекреації. 

РЛП створено рішенням Івано-Франківської обласної ради у 
1993 р. на площі 19 556 га з метою збереження та рекреа-
ційного використання унікальних природних комплексів 
вздовж ріки Дністер у межах Івано-Франківської області. Парк 
має статус природоохоронної установи місцевого значення і 
розташований на території Городенківського й Тлумацького 
районів. РЛП охоплює земельні ділянки Чернелицької селищ-
ної ради Городенківського району та 21 сільської ради в 
межах двох районів Івано-Франківської області. Загалом на 
території РЛП розташовано 48 населених пунктів (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Місцерозташування та структура території РЛП 
“Дністровський” імені С. Дідича у розрізі сільських та 

селищних рад 
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Тлумацький район. Сільські ради: 1. Петрилівська, 2. Олешівська, 
3. Нижнівська, 4. Петрівська, 5. Кутищівська, 6. Будзинська, 7. Де-
лівська, 8. Долинська, 9. Ісаківька, 10. Підвербецька; 

Городенківський район. 17.Чернелицька селищна рада. Сільські 
ради: 11. Луківська, 12. Незвиська, 13. Раковецька, 14. Корнівська, 
15. Кунисівська, 16. Копачинська, 18. Далешівська, 19. Михальчів-
ська, 20. Семаківська, 21. Поточищенська, 22. Городницька. 

Об’єкти природно-заповідного фонду. Заказники місцевого зна-
чення: а) Пугачівка, б) Меленещина, в) Обертинська долина. 

Пам’ятки природи місцевого значення: г) Тлумацький парк, д) 
Петрівська липа, е) Черняк, є) Неопалима купина, ж) Гора Червона, 
з) Папороть-листовик. 

 

Метою роботи є здійснення функціональної рекреаційної 
оцінки рельєфу території Дністровського РЛП. Об’єктом 
дослідження виступає рельєф природоохоронної території, а 
предметом – морфометричні характеристики рельєфу й цінні у 
природно-пізнавальному і рекреаційному плані форми рель-
єфу, їхній просторовий розподіл та сукупний вплив на спри-
ятливість окремих ділянок Дністровського РЛП для розвитку 
різних видів рекреаційних занять. 

Для досягнення мети роботи розв’язано такі завдання: 
1) з’ясувати теоретико-методичні засади рекреаційної 

оцінки рельєфу, проаналізувати зарубіжний і вітчизняний 
досвід та методики рекреаційної оцінки рельєфу; 

2) охарактеризувати структуру території та особливості 
природи Дністровського РЛП; 

3) скласти серію морфометричних карт на територію Горо-
денківського і Тлумацького районів, на основі яких з’ясувати 
морфологічні особливості рельєфу досліджуваного парку; 

4) здійснити функціональну рекреаційну оцінку рельєфу 
Дністровського РЛП та намітити ділянки сприятливі для 
розвитку різних видів рекреаційних занять. 

В основі функціонально-морфометричної оцінки рельєфу 
лежить методика болгарського вченого Х. Тішкова [6]. Його 
дослідження проводилися на великих за розмірами та гео-
морфологічно диференційованих територіях Болгарії. Досвід 
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використання цієї методики в Україні для існуючих (РЛП 
“Знесіння”, масив Карпатського біосферного заповідника у 
басейні Верхньої Тиси, Шацького НПП) і проектованих при-
родоохоронних територій (Розтоцький НПП) з гірським і 
височинним рельєфом реалізовано відповідно у роботах 
П. Горішного і Л. Дубіс (1994), П. Горішного (1998), П. Горіш-
ного, Ю. Зінька, М. Кобельки [2], Н. Карпенко та ін. [3], Я. 
Кравчука, Ю. Зінько, В. Брусак та ін. [4]. 

Дністровський РЛП характеризується сильно розчлено-
ваним височинним рельєфом, тому використано методику 
функціонально-морфометричної оцінки рельєфу, яка наве-
дена у роботі П. Горішнього, Ю. Зінька і М. Кобельки [2]. Ця 
методика розроблена на основі методики Х. Тішкова [6], що 
адаптована для височини Розточчя, яка не має значного 
контрасту між певними регіонами. Геоморфологічні підрай-
они Городенківсько-Тлумацької височини, як і Розточчя 
знаходяться у межах одного гіпсометричного рівня, тому 
абсолютні висоти не відіграють важливої ролі і їх можна не 
використовувати при оцінюванні рельєфу, яку здійснюють у 
балах. Бальні шкали пристосовані до особливостей рельєфу 
розчленованих височин, щоб виявити рекреаційну цінність 
рельєфу на рівні певних морфологічних районів (підрай-
онів). Найдоцільніше використовувати п’ятибальну шкалу 
оцінювання. Для експозиції схилів використовують чоти-
рьохбальну шкалу. 

Згідно зазначеної методики оцінювання рельєфу прово-
дять за морфометричними показниками. Для цього складено 
серію морфометричних карт, використовуючи функціональні 
можливості програми ArcGis 10.2, на основі оцифрування 
топографічних карт масштабу 1 : 50 000. 

За сучасним геоморфологічним районуванням [5] Дністров-
ський РЛП імені Сергія Дідича розташований у межах двох 
областей. Придністровська (північно-східна) частина парку 
у Подільській структурно-денудаційній височинній підобласті 
Волино-Подільської області, а південно-західна – у Покут-
сько-Буковинсько-Передкарпатській пластово-денудаційній ви-
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сочині на палеогенових і неогенових відкладах. Досліджувана 
територія належить відповідно до двох геоморфологічних 
районів: Тлумацько-Обертинська акумулятивно-денудаційна, 
алювіальна (давньотерасова) хвиляста слаборозчленована 
височина та Північно покутська структурно-денудаційна по-
логохвиляста височина [5]. 

У межах цих двох районів услід за Я. Кравчуком і Ю. Зінь-
ком [1] можна виділити п’ять підрайонів на основі відмінно-
стей морфометричних показників рельєфу. Тлумацький район 
охоплює три геоморфологічні підрайони: Бистрицько-Тлу-
мацької, Олешанської і Гостів-Обертинської височин. Окремим 
підрайоном можна виділити долину річки Дністер, оскільки 
вона морфометрично відрізняється від інших. Городенківсь-
кий район охоплює два підрайони – Чернелицької та Горо-
денківської височин. 

Дністровський РЛП розташований у межах п’яти геоморфо-
логічних підрайонів: Дністровський (долина Дністра на півночі 
Тлумацького району), Бистрицько-Тлумацький, Олешанський, 
Городенківський і Черенелицький. Їх обрано як територіальні 
одиниці для оцінювання, згідно методики визначення при-
датності рельєфу для трьох основних рекреаційних функцій: 
спортивно-туристичної, відпочинкової та прогулянкової. 
Для кожної з функцій прийнято свій набір оцінок та гра-
дацій, виходячи з морфометричних показників конкретного 
регіону. Оцінка присвоюється за переважанням одного 
значень із морфометричних показників (часткою площі, яку 
він займає у межах геоморфологічного підрайону). 

Для спортивно-туристичної функції важливе значення 
має різноманітність рельєфу, значне його розчленування та 
варіативність. Тому відповідність балів прямопропорційно 
залежить від зростання значень показників (табл. 1). 

Для відпочинкової території важливим є рівнинність (плос-
кість) і мінімальне вертикальне розчленування рельєфу. 
Також до уваги береться експозиція схилів, оскільки “теплі” 
схили сприятливіші і комфортніші для відпочинку, ніж 
“холодні”. Розподіл балів виглядає таким чином (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Бальна оцінка спортивно-туристичної функції рельєфу  

Кількість 
балів 

Морфометричні показники 

Вертикальне 
розчленування, 

м/км2 

Горизонтальне 
розчленування, 

км/км2 

Крутість 
схилів, º 

5 понад 145 понад 3,1 понад 10 

4 110‒145 2,1‒3,1 5‒10 

3 75‒110 1,4‒2,1 3‒5 

2 40‒75 0,5‒1,4 1‒3 

1 0‒40 0‒0,5 0‒1 

 
Таблиця 2 

Бальна оцінка відпочинкової функції рельєфу  

Кількість 
балів 

Морфометричні показники 

Верти-
кальне 
розчле-

нування, 
м/км2 

Горизон-
тальне 
розчле-

нування, 
км/км2 

Крутість 
схилів, º 

Експозиції 
схилів 

5 0‒40 0‒0,5 0‒1 
рівнинні 
території 

4 40‒75 0,5‒1,4 1‒3 Пд 

3 75‒110 1,4‒2,1 3‒5 Зх 

2 110‒145 2,1‒3,1 5‒10 Сх 

1 понад 145 понад 3,1 понад 10 Пн 

 
Прогулянкову функцію оцінюють за бальними шкалами, 

які беруть на зразок загальної рекреаційної оцінки (табл. 3).  
Проаналізувавши кожен із морфометричних показників і 

присвоївши відповідні оцінки ми здійснили сумарну оцінку, 
за якою визначили найбільш придатне функціональне при-
значення кожного геоморфологічного підрайону (табл. 4, 
рис. 2). 
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Таблиця 3 
Бальна оцінка прогулянкової функції рельєфу  

Кількість 
балів 

Морфометричні показники 

Верти-
кальне 
розчле-

нування, 
м/км2 

Горизон-
тальне 
розчле-

нування, 
км/км2 

Крутість 
схилів, º 

Експозиції 
схилів 

5 75‒110 1,4‒2,1 1‒3 
рівнинні 
території 

4 110‒145 2,1‒3,1 3‒5 Пд 

3 40‒75 понад 3,1 5‒10 Зх 

2 0‒40 0,5‒1,4 0‒1 Сх 

1 понад 145 0‒0,5 понад 10 Пн 
 

Таблиця 4 
Функціональна рекреаційна оцінка рельєфу Дністровського РЛП 

Функції рекреаційного 
використання та 

морфометричні харак-
теристики рельєфу 

Геоморфологічні підрайони 
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ВР 5 4 4 3 1 
ГР 5 3 3 5 2 
КС 2 3 3 5 5 
ЕС 5 4 2 2 3,5 
СО 17 14 12 15 11,5 

В
ід

п
о

ч
и

н
-

к
о

в
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ВР 3 2 2 4 1 
ГР 3 1 1 3 4 
КС 5 2 2 4 4 
ЕС 5 4 2 2 3,5 
СО 16 9 7 13 12,5 

С
п

о
р
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о
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ВР 3 4 4 2 5 
ГР 3 5 5 3 2 
КС 1 4 4 2 2 
СО 7 13 13 7 9 
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Примітка. ВР – вертикальне розчленування, ГР – горизонтальне 
розчленування, КС – крутість схилів, ЕС – експозиція схилів, СО – 
сумарна оцінка. 
 

 

Рис. 2. Рекреаційна оцінка рельєфу Дніпровського РЛП 

Цікаві об’єкти у природоохоронному і рекреаційному плані: 1. Уступи 
каньйону р. Дністер, 2. Печери, 3. Скелі, 4. Поверхневі карстові 

форми, 5. Оглядові місця, 6. Дельтадроми. 
 

У результаті проведеної рекреаційної оцінки рельєфу 
встановлено що: 1) найкращі умови для прогулянкової 
рекреації має Дністровський геоморфологічний підрайон 
(рис. 2) із найвищою сумарною оцінкою 17 балів, а найгірші 
умови – Чернелицький підрайон (11,5 балів); 2) відпочинко-
ва функція найбільш характерна також для Дністровського 
підрайону, який завдяки незначній розчленованості і рів-
нинності рельєфу поєднує обидві функції. Найгірші умови 
для відпочинкового рекреації у Олешанському підрайоні, де 
середня оцінка рельєфу складає 7 балів; 3) для спортивно-
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туристичного використання рельєф найбільш придатний у 
межах Бистрицько-Тлумацького та Олешанського підрай-
онів, які отримали по 13 балів. Завдяки значним переви-
щенням висот, мальовничим скелям і уступам ці території є 
цікавими для розвитку скелелазіння і парапланеризму. 
Наявність карстових печер відкривають перспективи для 
розвитку спелеотуризму. 
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КІНОТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

Анастасія Заржицька 

Науковий керівник: старший викладач Ю. В. Зінько 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра туризму 

 

Розглянуто кінотуризм як різновид спеціалізованих видів 
туризму в Україні, що має перспективи для наукових дослі-
джень і туристичної практики. Проведено класифікацію та 
охарактеризовано форми кінотуризму. Наведено приклади 
використання місць зйомок фільму режисера Сергія Пара-
джанова “Тіні забутих предків” як туристичних об’єктів в 
умовах сьогодення. Розроблено туристичний маршрут на 
основі місць зйомок фільму режисера Ельдара Рязанова 
“Старики-розбійники”. 

Ключові слова: кінотуризм, кінотур, місця зйомок, фільми. 
 

Кінотуризм – це різновид туризму, метою якого є відві-
дання місцевості, пов’язаної з теле- та кіноіндустрією [4]. 
Кінотуризм відносно новий напрям туризму. Своєму бурх-
ливому розвитку він завдячує популяризації кінофільмів. 
Вони стають культовими, а разом з ними і місця, де ці фільми 
знімались, або, де відбувались події. Турист, відвідуючи такі 
місця, намагається перейнятися духом кінострічки і зрозу-
міти, що відчували його герої. Це може бути і природний 
об’єкт, і будівля (готель, в якому знімали серіал, наприклад), 
а інколи і ціле місто [1]. “Кінотуристичні місця”, з часом, теж 
стають відомими і виникає явище масового туризму. 

Деякі науковці окремо виділяють поняття “кінотур”. Кі-
нотур – це особливий вид туристичного продукту, нитка 
маршруту якого вибудовується за трьома основними пози-
ціями [3]: 
 до найбільш цікавих місць і пам’яток, де проходили 

зйомки; 
 до найбільш відомих об’єктів індустрії кіно і, перш за 

все, кіностудій; 
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 до місць найбільш значущих кіноподій (фестивалі, 
зльоти тощо). 

Із перерахованих варіантів формування маршруту кіно-
туру найбільш популярним є перший – кінотур місцями 
зйомок, так як він проектується на топографічній основі з 
дотриманням всіх класичних прийомів та методів туристи-
чного проектування. 

Сью Бітон, координатор досліджень туризму і гостинності 
ООН, виділила наступні форми кінотуризму [5]: 

Таблиця 1 
Форми кінотуризму та їх характеристика [5] 

Форма Характеристика Приклад 

Місця зйомок 
Кінотуризм як 
основна туристи-
чна мотивація 

Кінооб’єкт сам є атра-
кцією – достатньо 
потужною для мотива-
ції відвідання 

Острів Малл (Шо-
тландія) 

Кінотуризм як 
частина відпустки 

Відвідання кінолока-
цій під час відпустки 

 

Кінотуристичне 
паломництво 

Відвідання кіномісць 
для того, щоб “вшану-
вати” фільм; можлива 
інсценізація 

Замок Дун (Монті 
Пайтон); місця 
Володаря перснів 

Зірковий кіноту-
ризм 

Будинки знаменитос-
тей; місця зйомок, що 
отримали статус “зна-
менитостей” 

Будинки в Голлі-
вуді 

Ностальгічний 
кінотуризм 

Відвідання кінолокацій, 
що репрезентують 
іншу епоху 

Шоу Енді Гріффіта 
(епоха 1950-х рр.) 

Комерційний 
Збудована кіно-
туристична 
пам’ятка 

Пам’ятка створена 
після зйомок виключно 
для того, щоб приваб-
лювати туристів 

Виставка “Heart-
beat Experience” 
(Вітбі, Великобри-
танія) 

Фільм-тури Тури по різним локаці-
ям фільмів 

Екскурсії на місці 
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Екскурсії по 
знімальним май-
данчикам 

Тури по спеціальним 
місцям, часто на при-
ватній території 

Хоббітон 

Помилкова правдивість 
Кінотуризм до 
місць, де проходи-
ли зйомки, хоча по 
сюжету події від-
буваються не там 

Фільми і серіали, зняті 
на місці, яке змусили 
виглядати як інше; 
часто в інших країнах з 
фінансових причин 

Звільнення, село 
Клейберн (фільм 
знімали там, але 
події відбуваються 
в Аппалачі) 

Кінотуризм до 
місць, де відбува-
ються події філь-
му, хоча зйомки 
проходили не там 

Фільми підвищили 
інтерес до певних 
країн, регіонів чи 
місць, де розгортаєть-
ся історія, а не де 
відбувались зйомки 

Хоробре серце, 
Шотландія (фільм 
знятий в Ірландії) 

Поза місцем зйомок 
Тури до кіностудії Індустріальні тури до 

працюючих кіностудій, 
де можна побачити 
процес зйомок 

Paramount Studios 

Тематичні парки 
при кіностудіях 

Зазвичай примикають 
до студій, побудовані в 
туристичних цілях без 
фактичних зйомок чи 
виробництва 

Universal Studios 

Разові події 
Прем’єри фільмів Особливо за межами 

традиційних місць, 
таких як Голлівуд 

Володар перснів: 
Повернення короля 
(Нова Зеландія) 

Кінофестивалі Багато міст проводять 
кінофестивалі, що 
приваблюють кіноманів 

Канни, Единбург 

“Крісельні” подорожі 
ТБ-туристичні 
програми 

Наступник туристич-
них путівників та 
“написаних” фільмів 
про подорожі 

Getaway, Pilot 
Guides 

Гастрономічні 
програми 

Багато кулінарних шоу 
переносять глядача в 
різні місця навколо світу 

Cook’s Tour 
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Кінотуризм для українців – це щось нове. Так, ми любимо 
на власні очі бачити місця, де проживали своє життя наші 
улюблені персонажі. Та лише затяті фанати наважуються на 
подорож “слідами” героїв. Але масовості таке явище поки що 
не здобуло. Перших успіхів у цій сфері досягло Закарпаття. 
Тут туристів приваблюють мальовничі природні пейзажі, та, 
в основному, українські фільми. Адже де ще знімати україн-
ське поетичне кіно, як не в чарівних горах Карпатах? Там 
створювали і досі створюють багато кіношедеврів. Напри-
клад, фільм “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова. Ідея 
його створення має чітку географічну прив’язку до гуцуль-
ського краю, село Криворівні Верховинського району Івано-
Франківської області. Саме тут під враженням місцевого 
карпатського колориту та автентичних народних звичаїв з-
під пера Михайла Коцюбинського, який дуже любив ці місця 
і черпав з них творчу силу, народжується повість “Тіні забу-
тих предків”. Щоб підсилити епічність образних композицій 
кінотвору режисер близько року жив в автентичній гуцуль-
ській хаті, називаючи її джерелом свого “творчого натхнення”. 
З ініціативи місцевого жителя І. Дихнича – теперішнього 
власника хати – створено Музей кінофільму “Тіні забутих 
предків” у смт. Верховина. Привертає увагу допитливих 
кіноманів і Музей Івана Франка, в якому зберігаються пред-
мети домашнього вжитку, що використовувались під час 
зйомок [2]. 

А режисер китайського фільму “Будинок літаючих кин-
джалів” відтворив Древній Китай ІХ ст. в українських Карпа-
тах. Але, на щастя, не він один розгледів їх величність та 
неповторність. За роки існування кінематографу ці гори 
“прийняли” не один десяток знімальних груп. 

В останні 20 років в Україні було знято кілька десятків 
американських, європейських й азіатських картин. Напри-
клад, титулований фільм “Легенда про піаніста” знімався в 
Одесі. А реквізит для картини був наданий місцевими музе-
ями. В Одесі знімали і культовий бойовик “Перевізник 3”. У 
кадр потрапили міські вулиці, порт, морське узбережжя і 
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навіть цілком впізнаваний базар на Молдаванці. А багато 
одеситів взяли участь у фільмі як масовка. 

Архітектура та атмосфера Львова змушує працівників кіно-
індустрії обирати саме це місто, як головну локацію у влас-
них фільмах. Тому навіть зараз ми можемо порівняти, як 
виглядало місто Лева ще перед Другою світовою війною та 
яким воно стало зараз. Наприклад, Париж у кінокартині 
“Д’Артаньян та три мушкетери” – бруківка того самого 
Львова, а батальні сцени і резиденції можновладців у кар-
тині – пейзажі і замки Західної України. Львів також став 
знімальним майданчиком для більше ніж 30 фільмів. Один з 
найвідоміших – “Старики-розбійники”. Визначивши та дос-
лідивши місця зйомок, я склала туристичний маршрут під 
назвою “Слідами “Стариків-розбійників” (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Точки туристичного маршруту 
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1. Високий замок (на початку фільму йдуть титри на тлі 
міста Львова, знятого з Високого замку). 

2. Вулиця Мулярська (головні герої з’являються на по-
верхні з двох каналізаційних люків і продовжують вести 
бесіду). 

3. Церква Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ (голо-
вні герої п’ють пиво у внутрішньому дворику). 

4. Державний архів (у ньому розмістилася “прокуратура”). 
5. Початок вулиці Лисенка (заключний кадр фільму: го-

ловні герої на заході дня йдуть по вул. Лисенка в бік Поро-
хової вежі). 

6. Порохова вежа. 
7. Площа Ринок (виставку картин Рембрандта влашту-

вали у Львівській Ратуші. Нікулін категорично відмовлявся 
грабувати музей). 

8. Вулиця Беринди (в камеру кінооператора потрапило 
дзеркало, встановлене на перехресті в цілях безпеки. Зараз 
таких дзеркал вже немає). 

9. Площа Міцкевича (герой Юрія Нікуліна йде на роботу 
повз пам’ятник Адаму Міцкевичу. Пам’ятник не потрапив в 
кадр). 

10. МакДональдз (На місці “МакДональдзу” у часи зйомок 
фільму був магазин “Елегант”. За сюжетом його пограбували). 

11. Вулиця Нижанківського (вулиця, по якій їде швидка 
допомога). 

12. Проспект Шевченка (кадр з тролейбусом з початко-
вих титрів). 

13. Магазин «Хліб і до хліба» (героїня йде за виручкою в 
хлібний магазин. Дивовижно, але і сорок років потому на 
цьому місці розташовується хлібний магазин). 

14. Вулиця Драгоманова (Нікулін тікає, але його переслі-
дують). 

15. Костел Святої Марії Магдалини (Нікулін зустрічається 
з Євстигнєєвим і погоджується на пограбування музею. Зустріч 
відбувається на лавочці біля костелу). 

Тривалість екскурсії: 2‒2,5 год. 
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Ще одним потужним “магнітом” для туристів є кінофес-
тивалі, де творці фільмів (як повно- так і короткометраж-
них) показують свої роботи для того, щоб прославитись та у 
майбутньому отримати прибуток. Але саме можливість поба-
чити відомих людей на власні очі найбільше приваблює 
фанатів. В Україні найвідомішими кінофестивалями є “Мо-
лодість” (Київ) та Одеський. Обидва мають статус міжнарод-
ного і проводяться щорічно. 

Якщо ж говорити за сучасне українське кіно, то можна 
стверджувати, що за останні роки воно зробило значний 
прогрес у створенні нового, вже свого, українського, продук-
ту. І хоча, на жаль, у нас його дивляться неохоче, закордоном 
його визнають. Українські делегації беруть участь у найбі-
льших міжнародних кінофестивалів. В 2017 р. за номінацію 
на “Оскар” змагалися одразу три фільми, до виробництва 
яких має відношення Україна. Цього року фільм “Донбас” 
українця Сергія Лозниці отримав премію за кращу режисуру 
на Каннському фестивалі. Дні українського кіно проводяться в 
столицях по всьому світу. Права на показ українських філь-
мів продаються закордон. Отже, Україна має потужну базу 
для створення, розвитку та популяризації кінотуризму. 
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Визначено роль туризму як однієї з основоположних га-
лузей, яка сприятливо впливає на соціально-економічний 
розвиток Чернівецької області, сприяє встановленню нового 
позитивного іміджу України на світовому ринку послуг. Про-
аналізовано стан регіонального розвитку туризму, вказано 
існуючі чинники, що впливають на розвиток туризму в регіоні, 
а також перспективи розвитку даної галузі із визначенням 
пріоритетних напрямків їх реалізації. 

Ключові слова: туризм, туристичний ринок, туристичне 
підприємство. 

 
Дослідження туристичних підприємств є основою для на-

дання якісних та актуальних туристичних послуг для спожи-
вачів та отримання максимального прибутку для виробників. 
Знання основних напрямків та тенденцій на туристичному 
ринку регіону дозволяє проаналізувати попит, якісно та 
кількісно покращити рівень туристичного обслуговування і 
впровадити максимально вигідні рішення для подальшого 
розвитку туристичного бізнесу. 

На туристичному ринку Чернівецької області туристичних 
операторів та турагентів чи не найбільше на душу населення 
в Україні. Їхнє дослідження дає найповнішу картину особли-
востей місцевого туристичного ринку.  

Питання дослідження РТК та розвитку туристичних послуг 
широко досліджуються українськими та зарубіжними науков-
цями. Соціально-економічні аспекти розвитку туристичного 
комплексу досліджено в працях В. Кифяка, А. Розман, І. Кар-
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пенко, Ю. Олішевської, М. Кулініч, І. Шаманської, В. Руденка, 
В. Костащука. 

Проблеми територіальної організації розвитку туризму 
та ефективного використання рекеаційно-туристичних ресур-
сів області розкрито в працях К. Кілінської, Н. Андрусяк, 
А. Кушина, К. Мезенцева. 

Метою статті є дослідження динаміки чисельності турис-
тичних підприємств та з’ясувати основні тенденції та про-
блеми розвитку туризму у Чернівецькій області в період 
2007‒2017 рр. До основних завдань можна віднести: аналіз 
зміни чисельності туристичних підприємств у Чернівецькій 
області впродовж 2007‒2017 рр.; визначити основні чинники, 
що впливають на розвиток туризму в області; охарактеризу-
вати основні туристичні пропозиції та напрямки діяльності 
туристичних операторів та турагентів Чернівецької області. 

Чернівецька область володіє надзвичайно потужними ре-
сурсами для розвитку туризму. Буковина займає 11 місце в 
Україні за оцінкою лісового потенціалу, 18 ‒ природно-
рекреаційного, 22 ‒ мінерального, 23 ‒ земельного. На тери-
торії області налічується 137 об’єктів обліку запасів по 17 
видах корисних копалин, з яких розробляється тільки 39 [1]. 
Область є регіоном багатопрофільного туризму. 

На теренах краю налічується 330 об’єктів різних категорій 
природно-заповідного фонду, які займають більше 10,5 % 
території. За цим показником край входить до п’ятірки 
найзаповітніших областей України, загалом забезпеченість 
природними рекреаційними ресурсами на 1 км2. Найвідомі-
шою природоохоронною територією Буковини є національ-
ний природний парк “Вижницький”, площа якого близько 
8 000 га. У парку зростає понад 600 видів рослин, 31 з яких 
занесено до Червоної книги. 

Ландшафтний заповідник “Цецино”, орнітологічний “Дра-
ницький”, лісові “Лунківський” та “Петрівецький” пам’ятка 
природи загальнодержавного значення ботанічка “Білка”, 
геологічні печери “Попелюшка”, “Буковинка” та “Баламутів-
ська”. Мінералогічні ресурси області практично невичерпні. 
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Понад 300 природних і штучних джерел та майже 60 родо-
вищ мінеральних вод, з яких третина розвідані та викорис-
товується для промислового розливу. Найвідоміші з них – 
Буковинська, Брусницька, Кельменчанка, Хрещатик, Долина, 
Валя-Кузьмінська. 

Щодо історико-культурних чинників, то у цілому в області 
нараховується 112 об’єктів архітектури й містобудування, 
які внесені до переліку загальнонаціональної спадщини та 
понад 800 місцевого значення. Багато з них можуть бути 
використані в пізнавальному туризмі. 

Чернівці ‒ одне з небагатьох міст України, яке по праву 
вважається перлиною архітектури. На державному обліку в 
історичній частині міста перебуває 706 пам’яток архітектури, 
20 з яких загальнонаціонального значення, а колишня Рези-
денція буковинських митрополитів увійшла до Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. 

Також варті уваги соціально-економічні чинники. Черні-
вецька область – доволі привабливий регіон щодо розвитку 
міжрегіональної і міжнародної співпраці. Загальний обсяг 
внесених з початку інвестування в область прямих інозем-
них інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 
обсяг іноземних інвестицій становить 63,7 млн. дол. США. 

Загалом в економіку області інвестує 41 країна світу. До 
найбільших країн-інвесторів входять: Нідерланди, Велика 
Британія, Кіпр, Туреччина, Румунія, Італія, Ізраїль, Франція, 
на які припадає 81,7 % від загального обсягу інвестицій [2]. 

З метою покращення туристичної інфраструктури краю 
реалізуються проекти транскордонного співробітництва в 
рамках Спільної Операційної Програми “Румунія – Україна – 
Республіка Молдова 2007‒2013” – Долаючи кордони: розвиток 
гірського туризму” (Чернівецький бізнес-центр), дана про-
грама знайшла своє продовження і з 2014 по 2020 роки 
включно, “Історико-етнографічна спадщина – складова стало-
го розвитку туризму на Буковині” (ЧНУ ім. Ю. Федьковича). 

Щоб зрозуміти особливості діяльності туристичних під-
приємств варто розглянути їх кількісну зміну за останні 
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10 років, яка виникала у зв’язку з якісними змінами перш за 
все в законодавстві, а по-друге на туристичному ринку [3‒9] 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка кількості туристичних підприємств 
в Чернівецькій області у 2007‒2017 рр. 

 

У 2007 р. ліцензування діяльності було обов’язковим як 
для туристичних операторів, так і для туристичних агентів і 
їх загальна кількість складала 90 суб’єктів господарювання. 
У 2008 р. вона знизилася до 75, що можна пов’язати з еконо-
мічною кризою, яка мала місце в той період. В наступних 
2009 та 2010 роках їхня кількість поступово збільшувалась і 
сягла 111 в 2010 р., при чому серед них було 32 туристичних 
оператори та 79 туристичних агентств. 

“Сфера туризму була на той період найбільш тінізованим 
бізнесом. Ще мінімум сто туристичних підприємств поза 
офіційною статистикою працювали без ліцензії, нічого до 
бюджету не сплачуюючи”, ‒ зазначав науковець В. Кифяк. За 
офіційними даними, турпідприємства області в 2009 р. спла-
тили до бюджету 1 млн. 298 тис. грн. надходжень, а загаль-
ний обсяг наданих ними послуг склав 37 млн. грн. Це, за 
словами В. Кифяка, дуже мало, лише 0,5 % від валового 
регіонального продукту області, хоча туризм на Буковині – в 
той період був і зараз залишається пріоритетною галуззю. 
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Порівняно з Івано-Франківською, Львівською, Закарпатською 
областями Чернівецька виглядала найгірше за всіма показ-
никами. На кафедрі менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ у 
2010 р. розрахували дані оподаткування за методикою, яку 
рекомендує Всесвітня туристична організація, і результати 
показали величезну різницю між офіційними та реальними 
цифрами: 37 млн. грн. сплаченого податку проти 405 млн. 
грн., нарахованих за формулою. 

“Насамперед у такій ситуації треба навести лад у тури-
стичній діяльності. Зокрема у видачі ліцензій, половина 
туристичних підприємств працюють без жодних ліцензій. 
Сьогодні планують ліцензування зняти. Якщо так станеться, 
будь-яка людина зможе відкрити підприємство і надавати 
туристичні послуги. Звичайно, в Євросоюзі ліцензування 
знято. Але в Україні такий крок ще зарано робити”, ‒ так 
відгукувався про тодішню ситуацію В. Кифяк.  

А вже 17 листопада 2010 р. набрав чинності Закон України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обмеження державного регулювання господарської 
діяльності” [10], яким скасовано ліцензування турагентської 
діяльності. Ця подія дещо сколихнула ринок туристичних 
виробників і відобразилася у вигляді незначного зменшення 
загальної кількості туристичних підприємств. У 2011 р. на 
регіональному ринку працювало 108 суб’єктів господарської 
діяльності, включаючи 31 туроператора та 77 турагентів. 
Але вже в наступному 2012 р. загальна кількість туристич-
них підприємств сягла свого максимуму, тобто 141 офіційно 
зареєстроване підприємство. 

2013 р. приніс багато змін в політичну ситуацію країни, 
яка стала вкрай нестабільною. Економіка та загальна ситу-
ація в Україні пішли на спад, в зв’язку з анексацією АР Крим 
та військовими діями на сході, що відбувалися в наступних 
2014 та 2015 роках і продовжуються досі. Це однозначно 
відобразилось на діяльності туристичних підприємств, кіль-
кість яких різко знизилась до 68 в 2014 р., з яких 24 туропе-
ратора та 44 турагента. 
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Упродовж 2015 р. в Чернівецькій області діяло 65 суб’єктів 
туристичної діяльності, серед них 67,7 % – підприємства-
юридичні особи та 32,3 % – фізичні особи-підприємці. Із 
загальної кількості туристичних підприємств 15 – туропера-
тори та 50 – турагенти. Послугами туристичних організацій 
області скористалися 15,7 тис. осіб, яким продано 8,5 тис. 
путівок на загальну вартість 124,7 млн. грн. Серед них 
99,3 % складали громадяни України і 0,7 % – громадяни 
інших країн. Діти і підлітки становили 20,4 % від загальної 
кількості туристів. Кількість обслугованих екскурсантів стано-
вила 4,9 тис. осіб. 

У 2016 р. в Чернівецькій області діяло 66 суб’єктів тури-
стичної діяльності, серед них 54,5 % – підприємства-юри-
дичні особи та 45,5 % – фізичні особи-підприємці. Із загаль-
ної кількості туристичних підприємств 12 – туроператори та 
54 – турагенти. Послугами туристичних організацій області 
скористалися 19,4 тис. осіб, яким продано 8,9 тис. путівок на 
загальну вартість 159,9 млн. грн. Серед них 99,4 % станови-
ли громадяни України і 0,6 % – громадяни інших країн. Діти і 
підлітки становили 14,5 % від загальної кількості туристів. 
Кількість обслугованих екскурсантів становила 4,8 тис. осіб. 

На сьогодні в Чернівецькій області зареєстровано близько 
100 суб’єктів туристичної діяльності, що є значним підви-
щенням в порівнянні з 2016 р., де таких суб’єктів було 66. 

Варто сказати, що в даній структурі 31 суб’єкт зареєстро-
ваний як туристичний оператор, зокрема такі фірми як: 
“Навколо Світу”, “Асторія-Тур”, “Дельта-ТУР”, “Європа Плюс”, 
“Магістр-тур”, “Селект”, “КНАУС”, “Панорама”, “Аеролюкс-
Тревел” та ін. Також, потрібно сказати, що значним є зрос-
тання частки туристичних агентів в порівнянні з 2016 р. їх 
число зросло з 54 до 61 туроператора. 
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Розглянуто історію досліджень проблем зледеніння Сян-
Дністерського межиріччя. Подано опис наукових праць у 
контексті геолого-геоморфологічного вивчення долини Виш-
ні та аналізу проблем гляціального морфо- та літогенезу. 
Акцентовано увагу на тому, що район дослідження й доте-
пер залишається мало вивченим. 

Ключові слова: долина, зледеніння, морфогенез, літо-
генез, історія досліджень. 

 

Історія досліджень проблем зледеніння Сян-Дністерсь-
кого межиріччя, в межах якого розташована долина Вишні, 
налічує майже 140 років. Перші результати досліджень були 
опубліковані ще у 80-х роках ХІХ ст. і здобуті австрійськими 
геологами Тітце та Углігом. Ними задокументовано ареали 
розповсюдження окремих ератиків, змішаних галечників, 
нагромадження яких пов’язувались зі зледенінням межиріччя. 

Наступний етап досліджень припадає на початок ХХ ст. 
(до Першої світової війни) і збігається з виходом у світ Гео-
логічного атласу Галичини. Сян-Дністерське межиріччя було 
охоплене трьома зошитами [24, 29, 33]. Поза дослідженнями, 
проведеними в рамках складання Атласу, активно викону-
вались й інші геологічні, геоморфологічні вивчення польсь-
ких, українських геологів і геоморфологів, зокрема Е. Ромера, 
С. Рудницького [14, 31]. В коло їхніх наукових інтересів 
також потрапили і проблеми зледеніння Сян-Дністерського 
межиріччя. 

Третій, міжвоєнний, етап характеризується суттєвою акти-
візацією досліджень льодовикової проблематики. З тогочас-
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них публікацій треба виокремити роботи В. Пшепюрський, 
Г. Тессейре [30, 32]. Ними активно розв'язувалось широке 
коло проблем зледеніння: його віку та межі, потужності 
льодовикового щита, походження змішаних галечників та 
інші. Деякі з публікацій названих авторів не втратили своєї 
актуальності і дотепер. Особливо цінною є публікація В. Пше-
пюрського, який своїми дослідженнями охопив і долину 
р. Вишня. Склав карту розміщення валунів на флювіогляціаль-
них пісків. Показав розміщення делювіальних пісків, зміша-
них галечників, гранітних блоків розміром приблизно 1м3 у 
долині р. Вишня. 

Після Другої світової війни вивчення льодовикового ком-
плексу відкладів та форм рельєфу проводилось як у кон-
тексті загального геолого-геоморфологічного дослідження 
Передкарпаття, так і вузькоспеціалізованих аналізів проблем 
гляціального морфо- та літогенезу. З тогочасних публікацій 
виділяються роботи Г. І. Раскатова, О. Д. Штогрин та ін. [13, 
15]. Спільним для названих дослідників є те, що вони головно 
скрупульозно систематизували старий, зібраний ще до Другої 
світової війни, фактичний матеріал. 

Новий поштовх дослідження проблем льодовикового 
морфо- та літогенезу отримали після вивчення похованого 
торфовища у розрізі Крукеничі, який стає широко відомим 
після виходу в світ публікації К. І. Геренчука, М. С. Демедюка, 
В. М. Зденюка “До четвертинної палеогеографії Сансько-
Дністровського межиріччя” [7]. Палеоботанічний аналіз торфу 
дозволив однозначно ствердити його лихвинський вік, а, 
відтак, залягаючі нижче відклади льодовикового комплексу 
розглядати як нижньоплейстоценові окські. Таким чином 
зʼявились вагомі підстави припинити дискусії про вік зледе-
ніння Передкарпаття. 

Палеоботанічні дослідження похованого торфовища у ро-
зрізі Крукеничі також проводились колективами науковців 
О. Т. Артюшенко, Т. Ф. Христофорова, О. В. Краєва, а інший у 
складі Т. Д. Боярська, О. П. Добродєєв, М. В. Муратова [1, 6]. 
Отримані ними результати узгоджуються з висновками 
К. І. Геренчука, М. С. Демедюка, В. М. Зденюка. 
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Активну участь у вивченні розрізу Крукеничі брав М. С. Де-
медюк, який, як ми вважаємо, зробив дотепер найвагоміший 
внесок у розвʼязання проблем льодовикового морфо- та 
літогенезу Передкарпаття [8, 9, 11]. За результатами дослі-
джень ним підготовлена низка публікацій, у тому числі й 
одна з найгрунтовніших “Днестровский ледниковый ком-
плекс Предкарпатья” [10]. Перелік вирішуваних М. С. Деме-
дюком проблем залишається “традиційним” ще з часу перших 
публікацій – це, зокрема, питання межі зледеніння Передкар-
паття; встановлення гeнетичних типів морен, водно-льодо-
викових і озерно-льодовикових відкладів; шляхи стоку талих 
льодовикових вод; співвідношення льодовикових і алювіаль-
них відкладів та деякі інші. 

Дослідження льодовикового комплексу Передкарпаття 
помітно активізувались на початку 2000-років і тривають 
дотепер. Вони проводяться великим україно-польським колек-
тивом науковців Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Університету Марії Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін), Варшавського університету, Інституту геологі-
чних наук ПАН (м. Варшава), Державного геологічного ін-
ституту (м. Варшава) [2‒5, 16, 18‒23, 25, 27, 28]. Ними все-
сторонньо вивчаються як “старі”, вже неодноразово опра-
цьовані розрізи (Крукеничі, Дубаневичі та ін.), так і нові 
відслонення гляціальних відкладів (Слохині, Торгановичі, 
Дубрівка, Кружики). Проводяться спільні експедиційні, каме-
ральні дослідження, використовується широкий спектр лабо-
раторних аналізів (термолюмінісцентні датування, палеобо-
танічний аналіз, літологічні і седиментологічні аналізи). 
Отримані результати презентуються українській, польській 
науковим спільнотам на польових семінарах “Гляціал і пери-
гляціал (II) на Сянсько-Дністровському межиріччі” (Красі-
чин, 4–6 жовтня 2000 року) з науковою екскурсією на опор-
ний розріз Крукеничі, ХVІІ українсько-польський семінар 
“Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття” (Сам-
бір, 15–18 вересня 2011 року) з науковими екскурсіями на 
розрізи Торгановичі, Дубрівка, Кружики. Здобуті результати 
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активно публікуються не тільки в збірниках семінару, а й в 
різноманітних періодичних виданнях. 

Суттєвий прогрес у розвʼязанні проблем льодовикового 
морфо- та літогенезу Передкарпаття оживив вже здавалося 
б завершену дискусію щодо віку зледеніння (зледенінь), яке 
вкривало територію Передкарпаття. У світ виходять публі-
кації, автори яких доводять можливість вторгнення на 
досліджувану територію двох різновікових льодовиків: 
донського (Сян 1) і окського (Сян 2) [17, 26]. 

Аналіз опублікованих матеріалів свідчить про те, що на 
фоні тривалих, різнопланових досліджень проблем зледе-
ніння долини Дністра, прилеглої до Карпат частини межи-
річчя Сяну–Дністра, долина Вишні й дотепер залишається 
мало вивченою. Крім як по-суті оглядових публікацій [7, 8, 
10‒13, 15, 30], долина річки так і не стала обʼєктом прискіп-
ливої уваги геоморфологів. Особливо погано вивченою 
залишається та частина її долини, яка розташована в межах 
Надсянської рівнини. 
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НАСКРІЗНА ЛОГІКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН УКРАЇНСЬКИХ ЗВО: ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ 

ТА ГЕОЕКОНОМІКА, ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА 
ГЕОПОЛІТИКА, ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ 

Олег Малець, Володимир Загрійчук, 
Владислав Моргацький 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

У рамках ІV-ого Всеукраїнського конгресу молодих геогра-
фів проведено воркшоп з метою окреслення наскрізної логіки 
викладання суспільно-географічних дисциплін у провідних 
закладах вищої освіти України. Сформульовано студентську 
візію на основі піднятих проблем та побажань щодо напов-
нення навчальних планів вищої географічної освіти. 

Ключові слова: навчальна програма, компетентності, на-
скрізна логіка, воркшоп. 

 

Якісна вища спеціалізована освіта завжди була запору-
кою розвитку суспільства. Саме вона формує потрібні ком-
петентності, які впливають на формування особистості, а в 
подальшому мають застосовуватися у професійній діяльності. 
Однак, на сьогодні реальністю є те, що заклади вищої освіти 
(ЗВО) у своєму науково-методологічному та методичному 
наповнені не встигають за темпами розвитку освіти та науки 
багатьох країн світу (зокрема динамічних суб’єктів Західного 
світу, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського ре-
гіону). Не менш вагомою проблемою є відсутність наскрізної 
логіки у формуванні навчальних планів і побудови його 
відповідно до наукових здобутків викладацького складу, а 
не потреб ринку праці та суспільного розвитку загалом. 

Вважаємо, що акселератором змін має виступати активне 
студентство, яке є безпосереднім замовником освітніх послуг і 
володіє рядом вже сформованих компетентностей для цього 
процесу. Весною поточного року в рамках ІV Всеукраїнсько-
го конгресу молодих географів проведено воркшоп з відпо-
відною до даної публікації темою. У ньому брали участь 
студенти Львівського національного університету імені Івана 
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Франка, Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича та Ужгородського національного 
університету. Комплексна оцінка навчальних програм здій-
снювалася завдяки наскрізній логіці, яка виступає способом 
судження, який пояснює логіку речей як необхідний зв’язок 
явищ оточуючого нас світу, а також суджень в умовиводах. 
Ключовим у даному типі мислення є наявність смислового 
ряду, кожен елемент якого виражається через співвідно-
шення з іншим найближчим логічним елементом. 

Для плідної праці заходу використано методи фаситиляції 
та брейнштормінгу. Перший є методом інтерактивного групо-
вого навчання, спрямований на досягнення цілей заняття, 
рішень підвищеної складності в процесі навчання. Серед 
технологій фасилітації: “світове кафе”, фасилітаційна дискусія, 
“IDEA-лог”, “Road-map”. Другий метод, а саме мозковий штурм, 
реалізовується завдяки висуванню творчих ідей у процесі 
розв’язування наукової проблеми, сеанси якого стимулюють 
творче мислення. Завданням воркшопу, спираючись на інтег-
ральне мислення, стала розробка ідеалізованого, універсаль-
ного навчального плану для трьох ключових напрямків 
суспільної географії: економічна географія, політична гео-
графія та просторове планування. 

На початку учасниками воркшопу були визначені компе-
тенції, якими повинен володіти географ в контексті суспільно-
географічних дисциплін, зокрема просторово планувати, вміти 
мобілізовувати, аналізувати доцільність змін на території, 
розробляти стратегію розвитку населених пунктів, а також 
логістичні маршрути. 

Компетенція Що вчимо Що маємо вчити 
Розробляти план 
розвитку тери-
торії, стратегію 
розвитку населе-
них пунктів 

Розміщення про-
дуктивних сил; 
Конструктивна 
географія 

Геостратегія; 
Розробка просто-
рових стратегій 
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Просторово плану-
вати 

Основи суспільної 
географії; 
Геурбаністика; 
Рекреалогія 

Основи просторо-
вого планування; 
Геоурбаністика 

Аналізувати до-
цільність змін на 
території 

Основи географіч-
ного моделювання; 
Географічне про-
гнозування; 
Географічний 
моніторинг; 
Раціональне вико-
ристання природ-
них ресурсів 

Геоаналітика; 
Методологія 
географічної 
науки 

Розробляти 
логістичні марш-
рути 

Розміщення про-
дуктивних сил; 
Геологістика 

Географія транс-
порту; 
Геологістика 

 

Крім того, важливим питанням постало і проблема праце-
влаштування географів після закінчення бакалаврської чи 
магістерської програми. Активне обговорення дозволило 
сформувати реальний стан подальшої роботи за фахом. 

 

Де повинні: 
школа; 
органи державної влади та 
місцевого самоврядування; 
статистично-аналітичні 
установи; 
науково-дослідні інститути 

Де реально: 
школа; 
сфера обслуговування       
(готельно-ресторанна справа 
і туризм) 

Чому працюють не за фахом: 
низька заробітня плата; 
низький рівень компетен-
тості; 
відсутність місць праці; 
нерозуміння власної 
спеціальності 

Роль освіти: 
відсутність чіткої конкретики; 
використання подальших 
знань; 
дефіцит навичок; 
недостатність реальної прак-
тики та стажування 
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Надалі воркшоп-лідери з учасниками географічних факу-
льтетів вище перелічених ЗВО обговорили їхні навчальні 
програми крізь призму суспільно-географічні дисципліни 
[1‒4]. Найбільша дискусія розпочалася коли перейшли до 
конкретного студентського бачення університетської про-
грами відповідних предметів. Було вирішено запропонувати 
три дисципліни кожного напряму для загальної програми 
спеціальності “Географія”, а також 12 спецкурсів відповідно 
до кожної спеціалізації. 

“Економічна географія та геоекономіка” 

Загальні Навчальні блоки Вузькоспеціалізовані 

Основи гео-
економіки 

Теоретично-
правовий блок 

Економічне право 
Геоекономічні стра-
тегії та концепції 
Географія фінансів та 
інвестиційної діяль-
ності 

Технічний блок 

Комп’ютерне картог-
рафування в еконо-
мічній географії та 
геоекономіці 

Геоекономіка 

Статистичні методи в 
економічній географії 
та геоекономіці 
Соціологічні методи в 
економічній географії 
та геоекономіці 

Регіоналістичний 
блок 

Геоекономіка регіонів 
України 
Геоекономіка держав 
Азії та Океанії 

Географія 
транспорту 

Геоекономіка держав 
Західного світу 
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Блок принципів 
функціонування 

Принципи функціо-
нування органів 
державної влади та 
місцевого самовряду-
вання 
Принципи функціо-
нування міжнарод-
них організацій 
Принципи функціо-
нування логітичних 
організацій 

“Політична географія та геополітика” 

Загальні Вузькоспеціалізовані 

Основи суспільної 
географії 

Геостратегія 

Політико-географічна глобалістика 

Географія міжнародних відносин 

Військова географія 

Політична гео-
графія 

Геополітичний моніторинг 

Геополітичні технології та докт-
рини 
Політико-географічне країнознав-
ство 

Міжнародне право 

Геополітика 

Транскордонне співробітництво 

Геополітика України та держав-
сусідів 
Політична географія та геополіти-
ки держав-учасниць ЄЄ 
Політична географія держав Азіат-
сько-Тихоокеанського регіону 
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“Просторове планування” 

Загальні Вузькоспеціалізовані 

Основи просторового 
планування 

Методи та методика просторово-
го планування 

Планування у землекористуванні 

Планування природоохоронних і 
рекреаційних територій 
Геоінформаційні системи в прос-
торовому плануванні 

Географічне країно-
знавство 

Геоурбаністика з основами прос-
торового планування міст 
Геопросторове планування країн 
G20 
Геопросторове планування в 
Україні та децентралізація 
Георуралістика з основами прос-
торового планування сіл 

Картографія з осно-
вами топографії 

Географія населення та міграцій 

Аналітичні та математичні методи 
в геопросторовому плануванні 
Просторовий менеджмент і марке-
тинг 
Розробка проектів геопросторо-
вого планування територій 

 

Місія географії полягає у тому, щоб відповідна освіта була 
якісною (отримані знання “йшли в ногу з часом”, наповнені 
дійсно потрібною конкретною інформацією), практичною 
(сформовані компетентності мають бути затребувані на 
ринку праці) та цікавою (щоб студенти просто любили геог-
рафію, примножували знання з даного фаху, а по-можли-
вості вносили й щось своє). 

Наприкінці воркшопу учасники сформували візію на основі 
усіх піднятих проблем та прийнятих побажань щодо напов-
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нення навчальних планів вищої географічної освіти. Наго-
лошено, що студенти мають змінюватися самі та саморозви-
ватися. Вони повинні стимулювати викладачів до розвитку, і, 
звичайно, співпрацювати з ними для поліпшення дидактич-
них основ географічної освіти у своїх університетах. 
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ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ПЕРЕБІГУ 

Владислав Моргацький 

Науковий керівник: доктор географічних наук, 
професор М. С. Дністрянський 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра географії України 

 

Проаналізовано специфіку геодемографічних процесів у 
Чернігівській області. Окреслено основні тенденції та шляхи 
оптимізації перебігу геодемографічних процесів у регіоні. 

Ключові слова: населення, рух населення, геодемографі-
чні процеси. 

 
Тенденції геодемографічних процесів завжди актуальні в 

суспільно-географічних дослідженнях, у яких вивчаються 
різноманітні аспекти життєдіяльності населення. Зокрема, у 
теоретичному вимірі їх результати дозволяють розуміти 
демографічні особливості територій різного рангу, а у прак-
тичному контексті – враховувати відповідні дані при розробці 
програм соціально-економічного розвитку на рік чи сталого 
розвитку на довший період. Особливо це актуально для 
Чернігівщини. Саме тут більшість показників щодо життєді-
яльності населення є одними з найгірших в Україні. 

Для дослідження нами використано теоретико-методичні 
напрацювання одеських вчених-географів О. Топчієва і В. Явор-
ської. Саме поняття геодемографічний процес (ГДП) вони ви-
значають як часовий розвиток населення на певній території, 
його кількісні та якісні зміни, загальний напрямок і характер 
таких змін. У широкому розумінні ГДП представляє “часову 
траєкторію” розвитку населення певної території, тенденції 
кількісних і якісних змін. Метою геодемографічного аналізу 
є оцінка масштабів та особливостей соціально-демографічних 
процесів, співставно з конкретною територією, з’ясування їх 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

77 

 

закономірностей і причинно-наслідкових зв’язків, а також 
передбачення їх подальшого розвитку. Згідно розробленої 
методики – у першому наближенні головними ознаками ГДП 
повинні бути: співвідношення показників природного і меха-
нічного руху населення, що розглядаються послідовно за 
певний проміжок часу (у дослідженні охоплено 9 років); 
загальний характер траєкторії часових змін чисельності насе-
лення. Основні показники руху населення – народжуваності 
та смертності, механічного притоку та відтоку – дають п’ять 
сумарних показників [3, с. 75‒81]. 

 

Таблиця 1 
Абсолютні (валові) показники руху населення 

Природний 
рух 

Народжува-
ність (Н) 

Смертність 
(С) 

Природний 
приріст (ПП) 

Механічний 
рух 

Прибуття (П) Вибуття (В) 
Сальдо мігра-

ції (СМ) 

Загальна 
динаміка 

Загальне 
збільшення 

(ЗЗб) 

Загальне 
зменшення 

(ЗЗм) 

Показник 
загальної 

динаміки (ЗД) 
 

У таблиці сумарні показники руху населення виділені 
курсивом й обчислюються таким чином: природний приріст 
(ПП) = Н – С; сальдо міграції (СМ) = П – В; загальне збільшення 
населення (ЗЗб) = Н + П; загальне зменшення населення 
(ЗЗм) = С + В, показники загальної динаміки населення (ЗД) 
= ЗЗб + ЗЗм   або (ЗД) = ПП + СМ. 

Чернігівщина з початку ХХ ст. мала аграрний уклад еко-
номіки. Динамічним був розвиток харчової, легкої та дерево-
обробної промисловості через наявний природно-ресурсний 
потенціал. Новий виток поступу відбувався у післявоєнний 
період з початком відбудови старих та побудови нових підпри-
ємств (хімічної, машинобудівної та енергетичної галузей). 
Зростання чисельності жителів регіону відбувалося до 1959 р. 
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Надалі по 2000 рр. кількість жителів області скоротилася на 
18 %, а в порівняні з 1940 року – на 27 % (однак тоді й межі 
регіону були інші). Довоєнна чисельність жителів так і не 
була досягнута регіоном, хоча по Україні цей рубіж пройдено 
у 1958 р. Сільське населення області почало скорочуватися 
вже після 1950-х років і на початок 2018 р. зменшилося аж у 
3 рази відносно показника середини ХХ ст.! В повоєнні деся-
тиліття спостерігалося постійне зростання абсолютного і від-
носного показників чисельності міського населення здебіль-
шого за рахунок найбільших міст області – Чернігова, Ніжина 
та Прилук. З кінця 60-х до початку 90-х років ХХ ст. людність 
обласного центру подвоїлася, Ніжина зросла на 55 %, При-
лук – на 35 %. Крім того, адміністративно-територіальні зміни 
області призводили до зміни статусу населених пунктів до 
категорії “місто” [1, с. 54‒59]. 

Кількість міських жителів зростала в цей період на 9–
15 тисяч щорічно. Щоправда, це не покривало витрат насе-
лення в селі – 17‒22 тисяч осіб на рік. Та вже із 1992 р., коли 
показник природного приросту міського населення області 
склав 0,0 % ‒ припинилося збільшення, а згодом почалося 
скорочення і цієї частини населення. 

У середині 80-х років Чернігівська область була єдиною в 
Україні, де смертність перевищувала народжуваність. Голо-
вною причиною зменшення чисельності населення залишався 
(і багато в чому і на сучасному етапі) значний відтік насе-
лення за межі регіону. Міграційні втрати призвели до скоро-
чення природного приросту. 

На початку ХХІ ст. населення регіону становило 1 279,7 тис. 
осіб, а станом на 1 січня 2018 р. ‒ 1 017,9 тис. осіб. Тобто за 
17-річний період регіон втратив 260,7 тис. осіб, що майже 
дорівнює кількості жителів обласного центру на сучасному 
етапі. Процеси депопуляції є найбільшими серед усіх регіонів 
України. Наразі тільки Чернівецька і Кіровоградська область 
не мають мільйона жителів. За наявних темпів Чернігівщина 
приєднається до цієї когорти за три‒чотири роки, бо в серед-
ньому щороку втрачає 10 000 осіб [1, с. 10‒12; 2]. 
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Таблиця 2 
Динаміка чисельності населення Чернігівської області у ХХ ст. 

Роки 
Чисельність 
населення, 

тис. осіб 

В тому числі Частка 
населення 
області в 
загальній 

чисельності 
населення 

України 

міське сільське 

тис. 
осіб 

% 
тис. 
осіб 

% 

1926 1842,0 226,0 12,3 1616,0 87,7 6,2 
1940 1786,9 282,7 15,8 1504,2 84,2 4,4 
1945 1301,4 193,6 15,0 1107,8 85,0 - 
1950 1498,2 258,2 17,2 1240,3 82,8 4,1 
1955 1512,8 292,2 19,3 1220,4 80,7 3,8 
1959 1572,7 352,8 22,4 1219,9 77,6 3,6 
1960 1557,7 363,8 23,4 1193,9 76,6 3,7 
1970 1560,5 540,3 34,6 1020,2 65,4 3,1 
1979 1502,2 665,2 44,3 837,0 55,7 3,0 
1989 1416,0 755,4 53,4 660,5 46,6 2,7 
1997 1333,4 766,6 57,5 566,8 42,5 2,6 
1998 1318,5 763,9 57,9 554,6 42,1 2,6 
1999 1302,9 759,9 58,3 543,0 41,7 2,6 

Складено за [1, с. 29-39; 2]. 
 

 

Рис. 1. Приріст населення Чернігівської області у 2007–2017 рр. 
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Вважаємо, певні позитивні зрушення у показниках були 
пов’язані з формування покоління післявоєнних 60-х і 80-х 
років, коли в СРСР відбувався значний приріст населення. До 
того ж маємо позитивний ефект демографічної політики за 
президентства В. Ющенка, коли здійснювалася фінансова 
підтримка при народженні дитини. За відносної економічної 
стабілізації 2011 р. міграційні процеси були не настільки 
високими, як у попередні та наступні роки. Та все ж ситуація 
є вкрай напружена, що чітко бачимо з особливостей геоде-
мографічних тенденцій 2009–2017 років у розрізі районів 
області. 

Порівнявши показники за методикою одеських дослідни-
ків визначили, що для Чернігівської області характерний 
негативний тип геодемографічного процесу і представлений 
двома (трьома) підтипами: 

ІІІ.1. а – зменшення населення за рахунок природного убуття 
зі слабким механічним відтоком, який характерний для біль-
шості районів Чернігівщини. Крім звичної депопуляції, міг-
раційний відтік є невеликим (максимум до -80 осіб), адже 
населення здійснює маятникові або короткотривалі міграції 
до столиці на роботу, а старше покоління майже не виїжджає 
за межі регіону. Послаблення відтоку відбулося у 2014‒
2015 рр. внаслідок внутрішніх міграцій спровокованих війсь-
ковими діями на Сході України та анексією Криму. Однак 
відновилося у 2016 р., що першочергово пов’язано з еконо-
мічною стагнацією та недостатністю робочих місць в облас-
ному центрі та великих містах регіону. 

ІІІ.1. а (+) – зменшення населення за рахунок природного 
убуття із значним механічним відтоком виділено нами для 
чіткішої характеристики міграційних процесів. Показник у 
даному випадку близький за значенням до значення приро-
дного зменшення населення. У цю групу потрапило місто 
Ніжин, яке, крім негативного демографічного відтворення, 
відзначається масовою маятниковою та постійною міграці-
єю до столиці України (середній показник за 9 років складає 
-168 осіб). 
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ІІІ.1. б – зменшення населення за рахунок природного 
убуття з незначним механічним притоком характерне для 
Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького районів як утво-
рень, де зосереджені основні промислові центри регіону. 
Слід зазначити й про осілість великої кількості постійно 
зайнятого населення і людей пенсійного віку в найближчих 
населених пунктах до міст обласного підпорядкування. 
Тобто, це приміські території від яких легко дістатися до 
міста. У цей підтип увійшов Новгород-Сіверський, який 
залишається основним торгово-економічним центром від-
повідного району та північно-східної частини Чернігівщини. 
Щодо Бобровицького району ймовірний міграційний при-
ріст пов’язаний з географічною близькістю до Києва, зруч-
ним транспортним сполученням та відносно низькою ціною 
на житло. Це сприяє формуванню дачних поселень і постій-
ній маятниковій міграції до столиці [2; 3, с. 75‒81]. 

Рис. 2. Типи геодемографічних процесів Чернігівської області 
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Статистичний аналіз природного приросту-убуття та ме-
ханічного притоку-відтоку засвідчив об’єктивну сталість та 
подібність геодемографічних процесів в районах Чернігів-
щини. Негативні тенденції мають усі райони, бо населення в 
них зменшувалося за обома критеріями. Особливо виділя-
ються північно-східні та південно-західні райони. 

Виділимо головні чинники негативних тенденцій геодемо-
графічних процесів Чернігівської області: 
 складна загальна соціально-економічна ситуація ще з 

радянських часів, яка постійно погіршувалася кризами 
90-х, кінця 2010-тих років, а також сучасною від 2014 р., 
що пов’язана з початком російсько-української війни, сфор-
мованими інфляційними процесами, й частково, втратою 
сталих ринків збуту продукції на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках; 

 високий рівень безробіття, що змушує населення здійсню-
вати маятникові та сезонні міграції до столиці України або 
ж за кордон; 

 похідним від вище переліченого є формування у 90-х роках 
депресивних сільських територій через організаційно-
економічні перетворення в аграрному секторі та занепад 
сільської соціальної інфраструктури; 

 погіршення стану довкілля, що головно пов’язано із 
наслідками Чорнобильської катастрофи. 
Оптимізація перебігу досліджуваних процесів на Чернігів-

щині можлива за рахунок: 
 сприяння процесам децентралізації в регіоні, які поступово 

вплинуть на поліпшення соціально-економічної ситуації на 
місцях (розподіл коштів на нижчому рівні дозволить більше 
вкладати в інфраструктуру); 

  реіндустріалізації та вдосконаленню технологій ведення 
сільського господарства, яке дає великі поповненні дохо-
ду регіону; 

  реалізації програм економічного і соціального розвитку 
(доцільна окрема регіональна стратегія демографічної 
стабілізації, програма по ліквідації безробіття) та через 
участь у державних тендерах, міжнародних ґрантах; 
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 покращення якості медичних (особливо закладів нижчої 
ланки) та соціальних послуг (з утворення центрів надання 
адміністративних послуг); 

 розробки нових заходів екологічної стабілізації регіону 
(головно щодо доступності, збереження водних ресурсів), 
зокрема через реалізацію програми екологічної мережі 
Чернігівської області; 

 забезпечення безпеки кордонів регіону для нівеляції загро-
зи з боку Росії. 
Отже, на сучасному етапі для досліджуваного регіону ха-

рактерний негативний тип геодемографічного процесу. Від’єм-
ні показники відтворення населення Чернігівщини розпоча-
лися ще наприкінці 70-х років ХХ століття. Сільське насе-
лення збільшувалося до вище наведеного періоду, а міське – 
до 1998 р. головно за рахунок вихідців із сіл. Тенденції 
останніх 9-ти років чітко свідчать про їх подальшу стагна-
цію, яка без відповідних заходів буде тільки погіршуватися. 
За декілька років область не матиме й мільйона жителів. 
Невпинне зниження щільності населення регіону, особливо 
його північних районів несе небезпеку українсько-російському 
прикордонню у разі реалізації агресивних геостратегічних 
задумів керівництва північно-східного сусіда. Вкладення в 
економічні й соціальні програми, посилення повноважень на 
місцях дозволить вирішувати демографічні проблеми на ло-
кальному рівні. 
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Кафедра геоморфології і палеогеографії 

 

Виділено основні науково-методичні засади дослідження 
впливу рельєфу на розміщення сакральних об’єктів, висвітле-
но геолого-геоморфологічні особливості території Львова, 
проаналізовано сакральні об’єкти 1773‒1918 рр. і їхнє роз-
міщення в рельєфі. Створено картосхеми геопросторового 
розміщення сакральних об’єктів міста Львова, їх розміщення 
в межах геоморфологічних районів і відносно головних еле-
ментів рельєфу. Дані картосхеми є підставою для проведення 
детального вивчення морфології рельєфу Львова та геопро-
сторового розміщення сакральних об’єктів. 

Ключові слова: сакральний об’єкт, сакральна сфера міста, 
розміщення сакральних об’єктів, оцінка морфології рельєфу, 
геопросторова організація сакральних об’єктів. 

 

Дослідження діяльності окремих релігійних об’єктів, їхнє 
формування, просторове розміщення, взаємозв’язок з навко-
лишнім середовищем викликає великий інтерес у суспільстві. 
Особливо актуальним при вивченні територіальної організації 
сакральної сфери міста є дослідження її взаємозв’язків з 
навколишнім середовищем, адже з давніх часів місця ло-
калізації сакральних об’єктів були не випадковими, а мали 
тісний зв'язок з рельєфом, його елементами та окремими 
формами. 

Об’єктом дослідження є територіальна організація са-
кральних об’єктів щодо форм і елементів рельєфу певного 
історичного періоду міста Львова. Предмет дослідження – 
вплив рельєфу на історичний геопросторовий розвиток та 
організацію сакральних об’єктів Львова. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

85 

 

Висвітлити геолого-геоморфологічні особливості території 
Львова, проаналізувати сакральні об’єкти певного історичного 
періоду і їхнє розміщення в рельєфі, виявити взаємозв’язок 
між розміщенням сакральних об’єктів і особливостями рель-
єфу міста – основні завдання, що покликана вирішити пред-
ставлена робота. Результатом даного наукового дослідження 
повинна стати розробка картосхеми розміщення сакральних 
об’єктів в межах геоморфологічних районів і картосхеми роз-
міщення сакральних об’єктів відносно головних елементів 
рельєфу, на підставі яких можна зробити висновки щодо 
даної проблематики. У зв’язку з цим дана робота є актуальною 
та може стати основою для аналогічних наукових вивчень в 
Україні. 

Оскільки така наука, як географія релігії, сформувалася 
не так давно, то і її понятійно-термінологічний апарат ще не 
є остаточно сформованим як на національному, так і на 
міжнародному рівнях. Тому варто зазначити, що викори-
стання певних термінів має локальне поширення. 

Термін “сакральний об’єкт” виділяють як частину терміну 
“сакральний ландшафт”, що є системою, яка складається з 
менших за рангом одиниць [5]. Такі системні одиниці у межах 
ландшафту називають сакральними об’єктами, які функціо-
нують за законами територіальної організації, тобто, діючи 
як окремі утворення, здійснюють вплив на інші об’єкти і, 
таким чином, утворюють систему – сакральний ландшафт 
[5]. Релігійний об’єкт (синонім до терміну сакральний об’єкт) є 
віртуальною частиною географічного середовища, яке здійс-
нює безпосередній вплив як на окремі утворення, так і на 
всю систему загалом [5]. Одним із визначальних природних 
чинників формування і розвитку сакральної мережі є рельєф і 
рельєфотвірні процеси [8]. Під словосполучення сакральний 
об’єкт ми у роботі розуміємо культову споруду парафіяльного 
рівня. При класифікації типу сакрального об’єкту ми вико-
ристовуємо спрощену і вдосконалену класифікацію Т. Ю. Грин-
чишина, яка поділяє сакральні споруди за конфесією і, вод-
ночас, за призначенням. 
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Важливим етапом виконання нашого дослідження є оцінка 
морфології рельєфу, виокремлення та аналіз окремих його 
елементів та форм. Тому для кращого розуміння поетапності 
виконання роботи висвітлимо методичні засади дослідження 
морфології рельєфу. Одним з головних методів виконання 
робіт даної проблематики є метод геоморфологічного карто-
графування [2]. 

Важливим при вивченні морфології рельєфу є метод 
морфодинамічного аналізу А. Н. Ласточкіна [4]. Також пер-
спективною є методика, яка базується на дослідженні само-
організації флювіального рельєфу, запропонована С. В. Кост-
ріковим і І. Г. Черваньовим [6]. В. Р. Крогіусом розроблено 
схему зв’язку рельєфних ситуацій і планувальних структур 
на основі конкретних вибраних міст, що розміщені в умовах 
складного рельєфу [3]. 

На початковому етапі досліджень впливу рельєфу на роз-
міщення сакральних об’єктів ми виокремлюємо головні 
елементи рельєфу, а також складаємо карти вертикального 
розчленування, енергії рельєфу, крутизни схилів тощо. Аналіз 
морфометричних особливостей рельєфу дасть змогу відпо-
вісти на головне завдання роботи – чи існує кореляція між 
морфологічними особливостями рельєфу Львова і просто-
ровою організацією сакральних об’єктів в його межах. 

Для кращого розуміння взаємозв’язку рельєфу і сакральних 
об’єктів пропонуємо проаналізувати розміщення релігійних 
споруд Львова. Дане дослідження базується на геопросторо-
вому розміщенні сакральних об’єктів в період з 1773‒1918 рр. 
(австрійський період), оскільки, на нашу думку, цей відрізок 
часу є досить показовим в історичному плані. 

У період з 1773 по 1918 рр. споруджено такі храми, як 
храм св. влкмч. Дмитрія, Свято-Георгіївський храм, храм 
непорочного зачаття Пресв. Богородиці, монастир св. Йоса-
фата, монастир свв. Василія Великого і преп. Матері Макрини, 
храм Різдва Пресвятої Богородиці та ін. 

Загальна кількість релігійних об’єктів того часу стано-
вить 25 споруд (рис. 1). Проте варто зазначити, що площа 
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Львова в межах цього історичного періоду хоч і варіювалася, 
але була значно меншою за сучасну. Фактично місто займа-
ло сучасну центральну частину і на його теренах було 
розташовано 18 сакральних об’єктів. Інші 7 об’єктів споруд-
жено в сусідніх населених пунктах. 

 

 
Рис. 1. Розміщення сакральних об’єктів міста Львова 

1773‒1918 рр. відносно головних елементів рельєфу 

 
Створена нами картосхема геопросторового розміщення 

сакральних об’єктів міста Львова також ілюструє взаємо-
зв’язки між об’єктами одного типу. Вони виявляються у 
формі стрілок різного кольору в залежності від типу об’єкта. 
Наприклад, в центральній частині міста розташовано два 
кафедральних собори східного обряду (24 і 8), між якими 
існували тісні взаємозв’язки, які спостерігаються і зараз 
(див. рис 1). Водночас, на південь від об’єкту 24 споруджено 
ще дві сакральні споруди (монастир і храм), які є нижчими 
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за рангом, тому тут спостерігається односторонній звʼязок. 
Біля об’єкту 8 споруджено чотири храми (6, 7, 9, 12), які 
раніше підпорядковувалися головній церкві, оскільки нале-
жали до однієї конфесії (Римо-католицька Церква), проте 
зараз ці зв’язки втратили своє значення через зміну кон-
фесії. 

Територія м. Львова та ближніх околиць характеризується 
складним полігенетичним рельєфом (див. рис. 1). За особли-
востями його будови П. К. Волошин вирізняє тут чотири 
геоморфологічні райони: Львівське плато, Розточчя, Білогоро-
Мальчицьку долину, Пасмове Побужжя [1]. В межах Львівсь-
кого плато розташовано три регіони: Північний, регіон 
Лисогірської височини і Зубрівсько-Скнилівська рівнина. 

Першим за кількістю сакральних об’єктів є геоморфо-
логічний район Львівське плато, зокрема Північна його 
частина. На цій території знаходиться 11 споруд, що стано-
вить 44 відсотки від загальної кількості. Другим за кіль-
кістю релігійних споруд є Знесінська височина Львівського 
плато. Тут розміщено п’ять сакральних об’єктів (20 %). На 
території Розточчя розташовано чотири сакральних об’єкта, 
що становить 16 відсотків від загальної суми. Четвертим за 
кількістю об’єктів є Зубрівсько-Скнилівська рівнина Львівсь-
кого плато. Тут розміщено три релігійні споруди (12 %). 
Найменше об’єктів знаходиться в межах Білогоро-Мальчицької 
долини – всього два (8 %) . Така мала кількість споруд є 
закономірним наслідком існування на цій території Леван-
дівського потоку [7]. Жодної релігійної споруди не спосте-
рігається на території Пасмового Побужжя через дуже малу 
площу цього регіону на території міста Львова. 

Проаналізувавши картосхему розміщення сакральних об’єк-
тів відносно головних елементів рельєфу, нами були зроб-
лені певні висновки щодо розташування споруд на території 
міста Львова. Найбільша кількість релігійних споруд знахо-
диться на межі головних елементів рельєфу – 12 об’єктів, що 
становить 48 % (див. рис. 1). 32 % сакральних об’єктів, що 
становить 8 споруд знаходиться на схилах. Чотири релігій-
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них споруди знаходиться в межах вододільних поверхонь. 
Найменше об’єктів спостерігається на території долин – 
лише одна споруда (див. рис. 1). 

На основі опрацьованого матеріалу нами створена таблиця 
Розміщення сакральних об’єктів відносно головних елементів 
рельєфу, яка стала базою даних для досліджуваної території. 

Дослідження впливу навколишнього середовища на фор-
мування і функціонування сакральних об’єктів стає все попу-
лярнішим у сучасному суспільстві. Геоморфологія відіграє чи 
не найважливішу роль у вивченні цього впливу, адже рельєф є 
визначальним чинником при проектуванні релігійних споруд. 
Саме тому дана робота є актуальною і може стати підгрун-
тям для подібних досліджень. 

У результаті виконано завдання: виділення основних науко-
во-методичних засад дослідження впливу рельєфу на роз-
міщення сакральних об’єктів; висвітлення геолого-геоморфо-
логічних особливостей території Львова; аналіз сакральних 
об’єктів 1773‒1918 рр. і їхнього розміщення в рельєфі. 

Проведені дослідження щодо виявлення взаємозв’язку між 
розміщенням сакральних об’єктів і особливостями рельєфу 
міста, дали змогу зробити такі висновки: 

1) найбільше споруд знаходяться в межах Львівського 
плато, зокрема в Північній його частині, жодного об’єкта не 
виявили на території Пасмового Побужжя. 

2) спостерігаємо певну закономірність щодо розміщення 
сакральних об’єктів відносно головних елементів рельєфу. 
Максимальна кількість споруд розташована на схилах, а 
мінімальна – на території долин. 

У результаті проведених досліджень складено картосхему 
геопросторового розміщення сакральних об’єктів міста Льво-
ва, картосхему розміщення сакральних об’єктів в межах гео-
морфологічних районів і картосхему розміщення сакральних 
об’єктів відносно головних елементів рельєфу. Картосхеми є 
підставою для проведення детального вивчення морфології 
рельєфу Львова та геопросторового розміщення сакральних 
об’єктів. 
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Кафедра геодезії, картографії та управління територіями 

 

Розглянуто основні підходи до розробки геопорталу як 
одного із способів публікації картографічних та атрибутивних 
даних для національного природнього парку. Сформульовано 
вимоги до подібних додатків, приділено увагу опису рівнів 
доступу користувачів до аналогічних додатків. Описано етап 
проектування архітектури веб-додатків і шаблони проекту-
вання. Функціонування геопорталу “НПП Вижницький” забез-
печено простим і сумісним із різними платформами кори-
стувача спосібом отримання різноформатної інформації 
(геозображення, графіка, статистичні відомості, текст тощо), 
наявним інструментарієм візуалізації, пошуку і формування 
геопросторових запитів та аналізу. 

Ключові слова: геопортал, геоінформаційні системи, веб-
картографування, національний природний парк. 

 

Актуальність теми зумовлена інтенсивним розгортанням 
в Україні робіт із формування Національної інфраструктури 
геопросторових даних (НІГД) та законодавчо встановленими 
вимогами щодо забезпечення доступу широкого кола грома-
дян до публічних інформаційних ресурсів, зокрема до об’єктів 
ПЗФ України. В інфраструктурі геопросторових даних розви-
нених країн геопортали, розглядаються як основний засіб і 
сучасна технологія обміну геопросторовими даними між 
геоінформаційними системами[2]. Їх основна перевага, як і 
будь-яких інтернет-додатків – оперативний, переважно online, 
доступ до необхідних даних, незалежно від комп'ютера і 
програмної платформи, які є у розпорядженні користувача. 
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Нині ГІС та геопортали є найефективнішим засобом обробки 
і веб-публікації різнорідної геопросторової інформації. 

Теоретичну основу дослідження у вирішенні цих науково-
прикладних завдань склала концепція створення національ-
них та регіональних інфраструктур геопросторових даних, 
основні положення комплексу стандартів в питаннях еталон-
ної моделі геопорталу та загальних геосервісів, а також наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених в сфері формування, 
каталогізації та використання метаданих про геоінформаційні 
ресурси, методи і технології геопорталобудування. Враховано 
основні положення наукових праць вітчизняних вчених: 
О. Дишлика, О. Іщука, Ю. Карпінського, В. Лялько, А. Лященко, 
С. Маркова, С. Могильного, А. Олещенка, Л. Руденка. Розкрит-
тя поняття та дослідженням геопорталобудування, застосу-
вання сучасних технологій та засобів розроблення геоінфор-
маційних сервісів присвячені роботи багатьох зарубіжних 
вчених: N. Alameh, F. Baader, C. Buehler, D. N. Douglas, M. Ehlers, 
M. F. Goodchild, S. Sedighi в локалізації й адаптації міжнародних 
стандартів, застосуванню сучасних технологій та засобів 
розроблення геоінформаційних сервісів присвячені роботи 
багатьох зарубіжних вчених, серед них R. Groot, C. Kottman, 
P. A. Longley, D. J. Maguire, B. McLeod, J. McLaughlin, B. Plewe, 
C. Percivall, та інші в дослідженні семантичної веб-мережі, а 
також в питаннях інтеграції геосервісів із загальними ін-
формаційними технологіями та сервісами. 

Враховуючи зазначене і загалом потреби парку вирішено 
розробити інформаційно-довідковий геопортал “НПП Виж-
ницький” [1], що дозволить науковцям, краєзнавцям, тури-
стам та всім зацікавленим легко отримувати інформацію 
про даний парк. У змістовно-інформаційному та геопросто-
ровому аспекті геопортал ґрунтується на актуальних інтер-
активних геозображеннях (космознімки, топокарти, орто-
фотоплани та містить ряд наборів тематичних шарів, зокре-
ма: природні умови і ресурси (рельєф, ґрунти, рослини тощо); 
землекористування (види, структура,  характеристики діля-
нок, моніторингові дані тощо); лісові масиви (структура, 
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видовий склад, поширення, індивідуальні характеристики 
тощофункціональне зонування території; туристичні об’єкти і 
маршрути та ін. Подібний ресурс дозволить підвищити попу-
лярність парку серед туристів, а також допоможе в гро-
мадському контролі, щодо його збереження від незаконних 
вирубок та забудов. 

Реалізаціїя даної ідеї включала в себе кілька етапів, пер-
шочерговий з них охоплює збір, аналіз вихідних даних, відбір 
та оцінку якості картографічної інформації, яка планується 
використовуватись при проектуванні геопорталу природо-
охоронної території, адже має неабияке значення для ефек-
тивності впровадження проекту, починаючи з обгрунтування 
вибору території і закінчуючи організацією природоохороних 
заходів. Наступний етап включає просторовий аналіз, система-
тизацію і візуалізацію отриманих даних за допомогою про-
грамного продукту ArcGIS Desktop. Основними різновидами 
діяльності при цьому є: робота з атрибутивними даними у 
табличному процесорі, геоприв’язка геозображень та об’єктів, 
функціональне налаштування системи та тощо. Після прове-
дення вищесказаних дій, проводитиметься оцінка отриманих 
матеріалів та підготовка їх до експорту [3]. 

Один із найважливіших етапів передбачає собою заван-
таження картографічних і атрибутивних даних НПП, отри-
маних в процесі роботи та аналізу за допомогою засобів 
ArcGIS Desktop. На даному етапі пропонуємо зупинитись 
детальніше, оскільки він є веб-картографічною основою 
майбутнього геопорталу. Тому найбільш ефективним про-
грамним засобом для виконання даних дії вибрано ArcGIS 
Enterprise, його основними перевагами є : візуалізація шарів 
бази даних ГІС; взаємодія із функціоналом ГІС (масштабу-
вання, позиціонування, атрибутивна візуалізація); адміні-
стрування доступу до геоданих та функціоналу; забезпечення 
інформаційного пошуку по сайту (в т. ч. за атрибутикою 
шарів); відповідність інтерфейсу корпоративним стандартам 
та подібним геопорталу; підтримка функціоналу мобільних 
платформ та пристроїв. Для якісного і зручного виконання 
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наступних задач використовуватиметься модуль Web App-
Builder, який дозволяє за допомогою попередньо завантаже-
них шейп-файлів побудувати нові інтерактивні веб-карти. 

Web AppBuilder забезпечує функції визначення базової 
веб-карти, налаштування стилів відображення, компоновку 
пояснювальної інформації із спливаючими вікнами про 
об’єкти та тощо. Одною із основних переваг використання  
даного веб-додатку для побудови інтерактивних веб-карт є 
його поширення через URL-адресу та їх завантаження у 
форматі *zip. 

Завершальний етап передбачав вибір програмного сере-
довища для проектування геопорталу, основне призначення 
даного середовища ‒ простий сумісний із різними платфор-
мами користувача спосіб отримання карт і інформації, повʼя-
заної з нею. Тому типом проектованої системи вибрано 
систему керування вмістом з відкритим кодом, яка широко 
використовується для створення веб-сайтів. Вбудована 
система тем і плагінів в поєднанні з вдалою архітектурою 
дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-
які веб-проекти. Дана система має багатошарову архітектуру, 
такий підхід забезпечує зручність отримання та підтримки 
інформації, а що важливо має слабку зв’язаність, таким 
чином забезпечуючи можливість паралельної побудови 
шарів та швидкого опрацювання системи. Використовуючи 
WordPress користувач вже на основі завантажених shp-
файлів, баз даних та тощо модулює завершальну версію 
геопорталу, підбираючи способи візуалізації інформації та 
порядок її подання. 

Влaсне геопортал “НПП Вижницький” дoзвoлить кoри-
стувaчaм здiйснювaти пoшук i фoрмувaти прoстoрoвi зaпи-
ти, отримувати різноформатну інформації (геозображення, 
графіка, статистичні відомості, текст тощо) прo прирoдo-
oхoрoннi теритoрiї. Це забезпечується наявним інструмен-
тарієм візуалізації, пошуку і формування геопросторових 
запитів та аналізу. Гнучкa бaзa дaних геопорталу є дoсить 
зручнoю для oперaтивнoгo вiдoбрaження прoцесiв i явищ, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D2%91%D1%96%D0%BD
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щo дoзвoляє вести oблiк тa мoнiтoринг oб’єктiв прирoдo-
зaпoвiднoгo фoнду. Тому варто припустити, що даний геопо-
ртал є найбільш актуальним середовищем для отримання та 
відображення будь-якої інформації стостовно Національного 
природного парку “Вижницький”. 
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Представлено загальні уявлення про формування і роз-
виток врізаних меандрів р. Дністер. Розрізнено первинні і 
вторинні меандри річки. Розглянуто особливості тектонічних 
рухів у регіоні та їх впливу на формування меандрів річки. 
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Як відомо, водні потоки у процесі свого переміщення по 

земній поверхні у певних зниженнях (їх часто називають 
руслами) виконують значну руйнівну роботу (ерозію), пере-
носять зруйновані гірські породи (транзит) та їх нагромад-
жують (акумуляція). Під час їх роботи утворюються вироб-
лені та акумулятивні форми рельєфу, які тісно пов’язані між 
собою, оскільки те, що було знесене водою в одному місці, 
відкладається в будь-якому іншому [14, c. 175]. Також велика 
кількість рівнинних річок мають здатність до меандрування, 
тобто процесу, що характеризується значними вигинами русла 
річки через вплив певних геологічних, тектонічних чи інших 
умов. Меандри широко поширені на таких річках як Волга, 
Дунай, Дніпро, Дністер, Десна, Кальміус, Сіверський Донець. 
Також річки утворюють плавні звивини, що послідовно приля-
гають своїми опуклими боками до одного чи іншого борту 
долини, завдяки чому русло за своїми обрисами у плані 
нагадує синусоїду. 

Дана тема в Україні має незначний розвиток та вузьке 
коло дослідників і залишається мало вивченою. Відповідно є 
актуальною для нових науковців-геоморфологів, адже прак-
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тично всі процеси на річках України є широко вивченими і 
не потребують додаткового аналізу, проте врізані меандри 
на Дністрі залишились практично не дослідженими. Україн-
ська геоморфологічна школа може представити на цю тема-
тику лише одну статтю О. Маринича, яка загалом не дає 
чіткого уявлення про генезис і причини виникнення вріза-
них меандр на досліджуваній річці [6, с. 19‒21]. 

Надзвичайно цікавими є врізані меандри на Дністрі біля 
Заліщиків, Горошової, Устя та Гринчука. Там вони представ-
ляють цілий комплекс такого типу меандр, які поділяються 
на певні групи відповідно до території утворення. Також 
вони представляють великий інтерес для тієї групи людей, 
які займаються туристичною діяльністю. Існує можливість 
створення в цьому районі в майбутньому великого геотури-
стичного маршруту. Врізані меандри – надзвичайний витвір 
природи, який потребує додаткового і змістовного геомор-
фологічного дослідження. Основні питання, такі, як процес 
утворення, умови загального розвитку та причини виник-
нення залишаються відкритими, тому викликають велику 
цікавість та гостру дискусію у багатьох дослідників. 

За основними причинами походження меандрів, що мають 
велике значення для розуміння життя не тільки водного пото-
ку, а й усієї річкової долини і навіть водозбірного басейну, 
розрізняють первинні та вторинні меандри. Первинними 
меандрами є власні звивини річкової долини, що утворилися 
на певній території, відповідно до складу гірських порід, що 
утворюють земну поверхню. Оминаючи ділянки поширення 
міцних порід або активних неотектонічних рухів та обираючи 
місця слабких (податливих до ерозії) порід, прямуючи зонами 
тектонічних порушень, формувалися ті первинні обриси 
річкової долини, що надалі стали первинними меандрами. 
Вторинні звивини річки зазвичай утворюються у межах 
первинного днища річкової долини внаслідок особливостей 
динаміки самого водного потоку. 

Серед вторинних звивин (звивин річкового русла) роз-
різняють три типи залежно від їх походження. Вимушені 
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меандри утворюються у разі відхилення русла водного потоку 
від загального напряму річки будь-якою перепоною: виходом 
на поверхню днища річкової долини скельних порід, кону-
сом виносу з активного бічного яру, допливом притоку тощо. 
Дані причини змушують русло, відхилившись від напряму, 
згідно з ухилом поздовжнього профілю, утворити одну‒дві 
звивини переважно неправильної форми, різних за розмірами 
та конфігурацією. Часто це стає поштовхом для порушення 
усталеного режиму водного потоку вниз за течією і потім 
спричинює формування закономірних і майже однакових за 
розмірами звивин – вільних, або блукаючих, меандр. Вони 
утворюються самим водним потоком під час його перемі-
щення у виробленому днищі річкової долини серед пухких 
алювіальних відкладів, що складають річкову заплаву. Блу-
кання меандр поширюються майже по всьому днищі долини, 
проте виключно у межах заплави, не зачіпаючи схилів долини 
та надзаплавних терас. Причиною виникнення вільних меандр 
є турбуленція водного потоку в руслі, що призводить до 
сильнішого розмивання одного берега порівняно з іншим, а 
це в подальшому спричинює дедалі сильніше відхилення течії 
від свого загального напряму, її “блукання” відбуваються 
відповідно до водності та режиму ріки, а не з випадкових 
причин. Береги вільних меандр завжди зазнають деформацій, 
що призводить до їх зміщення у поздовжньому і поперечному 
напрямі щодо осі річкової долини. За таких деформацій може 
значно змінюватися форма вільних меандр і вони набувати-
муть сегментного, синусоїдального, скринькового, омего-
подібного, закинутого та інших простих або складних об-
рисів у плані [14, c. 87]. 

Врізані меандри – різновид вторинних меандрів. Утво-
рюються на місці вільних меандр внаслідок інтенсивної 
глибинної ерозії на етапі активних висхідних тектонічних 
рухів, що охоплюють водозбір загалом або тільки його ча-
стину [8, с. 3]. Досліджувані меандри глибоко врізаються 
переважно у межах свого річища, а потім під час тектонічної 
стабілізації зазнають деформацій у плані, поступово зміщу-
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ються вниз за течією чи просуваються впоперек щодо осі 
долини, і бічна ерозія підмиває вироблені береги русла. На 
відміну від вільних звивин бічні врізані меандри не за-
топлюються водами під час повені, і кожна лука містить 
виступ корінного схилу річкової долини або її надзаплавної 
тераси, тобто вигини долини дещо збігаються з вигинами 
русла. Розміри врізаних меандр зазвичай більші, ніж віль-
них, і вони також з часом зміщуються униз на течією та 
впоперек щодо осі напряму річкової долини, але значно 
повільніше, ніж вільні меандри. За умови припинення гли-
бинної ерозії зміщення врізаних меандр униз за течією (що є 
проявом бічної ерозії) може повністю їх знищити, і в плоско-
му днищі долини, де сформувався поздовжній профіль рівно-
ваги, може розпочатися блукання вільних меандр [14, c. 198]. 

Динаміка річкових звивин відіграє важливу роль в утво-
ренні річкових долин, зокрема зумовлює формування терас, 
заплави та алювіальних відкладів, що складають їх. Якщо 
проаналізувати регіональні особливості поширення врізаних 
меандрів, то серед відомих нам на Дністрі такого роду зви-
вин, надзвичайно потужнішими і більшими є меандри, що 
сформувались на річці Колорадо. Там вони утворилися в 
результаті омолодження земної кори, що викликаний рухом 
земної кори у минулому. Глибокі врізання річки в корінні 
породи, зумовили її активне меандрування, що проявилося у 
пошуках річкою порід, які були б менш стійкішими до ерозії. 
Ці процеси в кінцевому результаті призвели до виникнення 
величезного каньйону на річці, що є відомим у цілому світі. 
Максимальна глибина врізання річки в корінні породи там 
становить 1,6 км, а врізані меандри там простягаються на 
більше як 450 км. 

Інша особливість регіональної диференціації врізаних 
меандрів – це те, що вони можуть виникати в областях по-
ширення кристалічних гірських порід, та їх виникнення 
пов’язане з освоєнням річкою послідовно перетинаючих зон 
розломів або тектонічної тріщинуватості, серій локальних 
структур. У таких випадках повороти русла можуть бути 
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дуже крутими, а самі меандри – короткими. У вершинах 
врізаних меандрів, що приурочені до місць перетину роз-
ломів, формуються місцеві розширення русла. Для таких 
врізаних русел характерні скельні виступи на дні, які ство-
рюючи підпір, сприяють утворенню галечно-валунних пере-
катів. Часто такі виступи формують кам’янисті осередки, які 
звужують потік і сприяють виникненню бистрин. Кристалічні 
плити іноді перетинають русло від одного берега до другого, 
створюючи мілководну перемичку. 

Якщо річка врізана в пластичні гірські породи, то її обриси 
в плані є, як правило, результатом історичного або геологіч-
ного розвитку форм русла на фоні активної глибинної ерозії 
річки, на чому активно наголошує Н. Макавєєв (1986). Ціка-
вим різновидом врізаних русел є скульптурні розгалуження, 
формування яких відбувається в тому випадку, якщо 
врізання ріки відбувається по рукавах біля острова. Острови 
в такому випадку мають цоколь із корінних порід, який 
нерідко піднімається над меженним рівнем. Одночасно з 
скульптурними іноді виникають розгалуження, які сформо-
вані вже акумулятивними островами та осередками. 

На думку Р. Чалого та M. Макавєєва, врізані меандри за-
звичай формуються у беззаплавній річковій долині або при 
невеликій ширині заплави (яка є майже однаковою із шири-
ною русла), відповідно, вони мають береги, які складені 
породами, що дуже складно піддаються розмиванню та ерозії. 
Переміщення наносів на цих меандрах відбувається лише під 
час великих паводків та відсутнє у межень. Зупинка руху 
наносів відбувається раптово, зразу після проходження хвилі 
паводка. Плеси на таких річках відзначаються великими гли-
бинами, амплітуда коливання відміток дна в системі перекат‒
плес порівняно з іншими класами русел максимальна [5, c. 
118]. Відповідно до Н. В. Хмелєвої, врізані меандри можна 
розділити на два типи: І – симетричні меандри, основа яких 
утворена мисом корінного берега); ІІ – асиметричні меандри 
(верхня частина основи контролюється мисом корінного 
берега, а інша частина надзаплавними терасами). За типом 
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меандрів можна судити про відносну швидкість підняття 
локальної структури: формування симетричних меандр 
потребує більшої швидкості підняття, ніж асиметричних [15]. 
Матеріали з морфології долини Дністра дозволяють встано-
вити кількість і розмах рухів даної ділянки земної кори, а 
також сумарний розмах найновіших тектонічних коливань, 
починаючи з кінця пліоцену. В цьому відношенні розрізня-
ються відрізки Дністра вище і нижче с. Журавна. Західніше 
на Дністрі невідомі тераси вищі, ніж четверта. Нижче Журавна 
з’являються і починають розходитися віялом більш високі 
терасові рівні, що свідчить про зростаючу амплітуду підняття. 
А на Подільському відрізку Дністра, де долина має каньйо-
ноподібну форму, сумарне підняття місцевості з кінця пліоце-
ну до нинішнього часу досягло 200-220 м. Якщо це підняття 
відбувалося протягом четвертинного періоду, то швидкість 
руху становитиме 0,2 мм за рік, в дійсності величина підняття 
була значно більшою. У Буковинському Придністер’ї зафіксо-
ваний максимальний розмах найновіших рухів берегів Дністра 
за цей же період – 335 м [3]. 

Після тривалого періоду відносного спокою і денудації, 
що згладила відміни у рельєфі, які виникли після першого 
циклу ерозії, настало друге регіональне підняття. Відповідно 
сформувались долини Дністра і його головних приток. Алювій 
шостої тераси опинився на висоті 110–120 м. Обидва круп-
них підняття місцевості в Придністерʼї створювали перешкоди 
на шляху стоку пра-Дністра, але він кожен раз перемагав ці 
перешкоди, прокладаючи антецедентну долину [4]. 

Слід розрізняти три форми проявлення висхідних рухів у 
Придністер’ї. Перш за все, загальне підняття всієї місцевості, 
яке охопило велику площу. Це підняття відбувалось перерив-
часто, починаючи з пліоцену і поступово загасало. Тенденція 
до підняття цієї місцевості зберігається і тепер. Далі на загаль-
ному фоні цих рухів знайшли яскраве вираження більш актив-
ні посування тектонічних розривів третинного і більш давньо-
го віку. В результаті утворились пологі антиклінальні складки 
карпатського простягання. Можна також твердити, що будь-



102 Матеріали студентської наукової 
конференції (16 травня 2018 р.) 

 

які коливальні рухи – висхідні чи низхідні – дробились на 
самостійні посування окремих блоків, з яких тут складається 
фундамент Східноєвропейської платформи (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схематична карта голоценових рухів земної 
кори в західній частині України (за В. Палієнко) 

 

Врізані меандри глибоко врізаються переважно у межах 
свого річища, а потім під час тектонічної стабілізації зазна-
ють деформацій у плані, поступово зміщуються вниз за течією 
чи просуваються впоперек щодо осі долини, і бічна ерозія 
підмиває вироблені береги русла. Врізані меандри можуть 
виникати в областях поширення кристалічних гірських порід, 
та їх виникнення повʼязане з освоєнням річкою послідовно 
перетинаючих зон розломів або тектонічної тріщинуватості. 
У таких випадках повороти русла можуть бути дуже крутими, 
а самі меандри – короткими. Врізані меандри також зазви-
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чай поширені в областях з обмеженим розвитком руслових 
деформацій та їх утворення повʼязано з інтенсивною глибин-
ною і повільною бічною ерозією. При збільшені висоти берегів 
поперечні і руслові переміщення меандри сильно сповільню-
ються, обриси звивин характеризуються високими берегами. 
А конфігурація і розміри врізаних меандрів в областях поши-
рення скельних порід піддаються структурно-літологічним 
особливостям території. 
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Досліджено сучасний стан екологічної мережі Воловець-
кого району Закарпатської області. Окреслено загрози для 
функціонування заповідних територій та заходи, спрямовані 
на вирішення екологічних проблем. 

Ключові слова: екологічна мережа, екологічні коридори, 
заповідні території. 

 
Одним із основних шляхів збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття України є формування екологі-
чної мережі. Сьогодні у нашій державі триває процес форму-
вання та затвердження схем регіональних та локальних еко-
мереж. Такий процес характерний і для Закарпаття. В області 
розроблена Програма перспективного розвитку природно-
заповідної справи та екологічної мережі на 2006‒2020 рр., 
затверджена Регіональна схема формування екологічної ме-
режі Закарпаття [1, 4]. 

У проведених нами дослідженнях проаналізована частина 
регіональної схеми екомережі області, її структура та основні 
проблеми функціонування в межах Воловецького району. 
Досліджуваний район знаходиться у північно-західній час-
тині Закарпаття, охоплює верхів’я басейну р. Латориці, сере-
дньогірні та низькогірні ландшафти Вододільно-Верховин-
ської та Полонино-Чорногірської фізико-географічних обла-
стей [3]. 

Території, де найкраще збережений природний стан ланд-
шафтів належать до екологічної мережі району, яка займає 
85,11 % його площі. До її складу входять: частини ключових 
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територій регіонального значення (Ждимирської та Ждені-
ївської), фрагменти екологічних коридорів регіонального зна-
чення (Вододільного та Полонинського); гідрологічні еколо-
гічні коридори вздовж річок Латориця, Жденіївка і Вича; 
буферні території, що представлені землями лісового фонду 
та сільськогосподарськими угіддями екстенсивного викори-
стання; відновлювані території (еродовані схили пагорбів, 
недіючі та діючі кар’єри, відвали). Важливими елементами 
екомережі є об’єкти природно-заповідного фонду (заказники, 
пам’ятки природи), що становлять близько 6,77 % району. 

Найбільша кількість заповідних територій зосереджена у 
південно-східній частині району в межах Воловецької сели-
щної ради. Тут знаходиться найбільший за площею лісовий 
заказник місцевого значення “Темнатик” (1 456 га), заказ-
ники загальнодержавного значення “Росішний” (лісовий) та 
“Потік Оса” (загальнозоологічний). В їх межах охороняються 
типові для регіону лісові екосистеми, а також буково-ялицеві 
праліси віком понад 250 років з домішками ялини, ільма, 
явора. З тваринного світу під охороною знаходяться раритетні 
види фауни: тритон альпійський, саламандра плямиста, жаба 
прудка, бурозубка альпійська, кутора мала [5]. Саме ці запо-
відні об’єкти формують у Воловецькому районі головну клю-
чову територію регіонального значення. Зазначимо, що такі 
об’єкти відсутні в межах воловецьких фрагментів Жденіїв-
ської ключової території та Полонинського екокоридору 
(рис. 1). 

Основними загрозами для функціонування екологічної 
мережі у районі сьогодні є проблеми, пов’язані із веденням 
лісового господарства: наслідки культивування ялини у не-
властивих для неї типах лісу, що викликало зниження імуні-
тету та ослаблення ялинових насаджень; порушення норм 
санітарних рубок лісу працівниками державного підприємства 
“Воловецький лісгосп”. Крім того, ризики для функціону-
вання екомережі спричинені наявністю значної кількості 
населених пунктів та потужних транспортних шляхів у 
районів, які є перешкодою для пересування наземних тва-
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рин, інтенсивним та неврегульованим розвитком туризму 
та рекреації. 
 

 

Рис. 1. Екологічна мережа Воловецького району 
Закарпатської області 

 

Загалом на сьогодні структурні елементи досліджуваної 
екологічної мережі є значною мірою порушенні. Природна 
рослинність внаслідок проведення суцільних санітарних рубок 
знищена не лише в межах буферних територій, але й деяких 
екологічних коридорів, особливо Латорицького. Це зумов-
лює фрагментацію екомережі, а також ускладнює міграцію 
фауни в межах її структурних елементів. Особливо гостро ця 
проблема проявляється на півночі району (в межах Пашко-
вецького лісництва) та на південному сході (Верхньоворіт-
ське та Верхньоволовецьке лісництва). 

Основними заходами, спрямованими на вирішення вище 
вказаних проблем є: вдосконалення системи моніторингу за 
веденням лісового господарства, передусім, у межах складо-
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вих елементів локальної екологічної мережі району; залу-
чення громадськості та сприяння доступу її до інформації 
щодо лісокористування. Важливим кроком для подальшого 
функціонування екологічної мережі є реалізація проекту зі 
створення національного природного парку “Ждимир” у 
південній частині району [2]. Така природоохоронна установа 
буде координатором природоохоронної, наукової, еколого-
освітньої та екотуристичної діяльності. Адже сьогодні тут 
інтенсивно розвивається туристично-рекреаційна сфера, про-
кладено декілька туристичних маршрутів, будуються нові 
рекреаційні осередки. Таким чином, створення поліфункціо-
нальної природоохоронної установи дозволить зберегти при-
роду із врахуванням інтересів мешканців Воловецького району 
та специфіки ведення місцевого господарства, координувати 
функції та діяльність у межах всіх складових елементів 
екомережі. 
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області: [Електронний ресурс] / Департамент екології та 
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ЗАБРУДНЕННЯАТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
МІСТА ПОЛОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Микита Фісенко 

Науковий керівник: доктор географічних наук, 
професор М. М. Назарук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи 
 

Зібрано та оброблено інформації про забруднення атмо-
сферного повітря міста Пологи. Проведено аналіз роботи 
Пологівського вагонного та локомотивного депо щодо охо-
рони довкілля. Проаналізовано результати проб атмосфер-
ного повітря. Наведено інформацію про видалення твердих 
побутових відходів на території Пологівської сільської ради. 

Ключові слова: забруднення атмосфери, місто Пологи, 
Пологівське вагонне та локомотивне депо, тверді побутові 
відходи. 

 

Місто Пологи має хоч і не велику площу, однак володіє 
достатньою кількістю промислових одиниць, які так чи 
інакше впливають на екологічну ситуацію як самого міста, 
так і територій прилеглих до нього. Саме місто знаходиться 
в 100 км на Пд-Сх від Запоріжжя і на 100 і 120 км відповідно 
до портових міст Бердянська і Маріуполя. 

Основними джерелами забруднення довкілля на терито-
рії міста є: 
 ПАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” (ТМ “Сла-

вія”); 
 Пологівський хімічний завод “Коагулянт”; 
 ТОВ “Дніпрокераміка”; 
 ЗАТ “Мінерал”; 
 Пологівське вагонне та локомотивне депо (ТЧ-4); 
 Пологівський птахокомбінат; 
 Пологівський комбінат хлібопродуктів; 
 Монфорте, ТОВ “Завод облицювальної цегли”; 
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 Добра глина, ТОВ “Художньо-керамічна майстерня”. 
Завдяки проведеним дослідженням стану забруднення 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та СП 
“Локомотивне депо Пологи” та аналізу видалення побутових 
твердих відходів з території міста Поліг, що проведено спе-
ціалістами СП “Локомотивне депо Пологи” маємо такі ре-
зультати: 

Таблиця 1 

Найбільш поширені забруднюючі речовини 

 
Серед речовин, які зафіксовано в атмосферному повітрі, 

найбільш поширеними є такі: метан, оксид вуглецю, діоксид 
сірки, оксиди азоту, аміак та ін. 

Проведений аналіз забруднення атмосферного повітря у 
місті Пологи дозволяє зробити такі висновки: 

1. Проба атмосферного повітря на межі санітарно-
захисної зони (9 серпня 2017 р.) Разова проба атмосферного 
повітря пройшла за нормальних погодніх умов. Всі показни-
ки досліджуваних речовин та інгредієнтів не перевищують 
ГДК, і лиш вміст пилу, ГДК якого становить 0,5 незначно 
перевищив половину гранично-допустимої норми. Не можна 
не відмітити у складі повітря ряд таких речовин у кількос-
тях: свинець – 0,00024; діоксид азоту – 0,02; ангідрид сірчас-
тий – 0,04; марганець – 0,001; оксид вуглецю – 0,4. 
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2. Проба атмосферного повітря на межі санітарно-
захисної зони (19 лютого 2018 р.). Всі показники досліджува-
них речовин та інгредієнтів не перевищують ГДК, однак 
порівнюючи ці результати з минулорічними, то можна дійти 
висновку, що концентрація майже всіх речовин зросла, а 
пилу зменшилася. Ця ситуація потребує продовження про-
ведень досліджень, аби спрогнозувати можливу екологічну 
ситуацію в подальшому. 

3. Пологівською міською радою отримано державний акт 
на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ 
№ 111617 для розміщення полігону ТПВ. Для видалення твер-
дих побутових відходів у місті Пологи виділено полігон, 
який знаходиться на території Пологівської сільської ради 
(за межами населеного пункту), розміщений у відпрацьова-
ному кар’єрі. Загальна площа полігону ТПВ складає 7,5 га. 
Розмір санітарно-захисної зони від найближчого населеного 
пункту до меж полігона складає 300 м. 

Тверді побутові відходи транспортуються на полігон спец-
автотранспортом. Під’їзна дорога до полігону з твердим 
покриттям. В’їзд на територію обладнаний шлагбаумом. 
Огорожа полігону наявна частково. На території полігону 
знаходиться резервуар з водою, пожежний щит, працює 
бульдозер який здійснює підгортання сміття. Обсяг накопи-
чених відходів 569 571 т. Робочі карти відсутні, складування 
твердих побутових відходів не здійснюється на робочих картах 
і не ущільнюється шарами. 

При розвантаженні ТПВ для затримання легких фракцій 
відходів, не використовуються переносні сітчасті огоро-
дження. 

 
Список використаних джерел 

1. Матеріали роботи СП “Локомотивне депо Пологи” з 
питань екологічного забруднення міста. 

2. Сайт міської ради міста Пологи. ‒ Режим доступу: 
http://mradapology.gov.ua/ 
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Встановлено місце України на міжнародному ринку послуг 
вищої освіти. Проаналізовано динаміку освітньої міграції 
українців за кордон та її територіальний аспект. Досліджено 
географію іноземних студентів, що навчаються в Україні. 

Ключові слова: географія освіти, студентська міграція, 
вища освіта, міжнародний ринок послуг вищої освіти. 

 
Сьогодні міжнародний ринок освітніх послуг динамічно 

розвивається. За межами своєї країни навчаються мільйони 
студентів. Країни, які найбільше приймають іноземних сту-
дентів, отримують значну економічну й соціальну вигоду. 
Україна також представлена на цьому ринку як експортер і 
імпортер послуг вищої освіти. Українські заклади вищої 
освіти мають достатній потенціал для боротьби за частку 
ринку освітніх послуг. Двері українських університетів щоріч-
но відкриваються для тисяч студентів із багатьох країн світу. 
Так само щороку десятки тисяч молодих українців їдуть 
навчатися за кордон. Наукове дослідження ринку освітніх 
послуг у останні роки в Україні активізувалося. Зокрема, 
з’явилися роботи вітчизняних вчених С. А. Дятлова, B. А. Жа-
мін, В. М. Зуєва, В. І. Капелюшникова. Географічне дослі-
дження освітніх міграцій студентів сприятиме виробленню 
освітньої політики в Україні, яка б відповідала сучасним 
цілям розвитку держави. 

Метою статті є встановлення місця України на світовому 
ринку освітніх послуг. Поставлено завдання проаналізувати 
явище студентської міграції у світі, кількість і географічний 
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розподіл українських студентів за кордоном, кількісні пока-
зники навчання іноземних студентів в Україні, охарактери-
зувати географічні зміни освітніх пріоритетів студентів. 

Студентська міграція – це свідоме тимчасове переміщен-
ня осіб за межі країни свого громадянства з метою отриман-
ня знань та здобуття ступеня вищої освіти. Питання регу-
лювання освітньої міграції тісно пов’язане з питаннями 
національної безпеки. Розвинені країни використовують 
міжнародну освіту як один із інструментів залучення моло-
дого, здібного до навчання активного сегменту людського 
капіталу до національних економік [2]. 

У світі в період з 1936 р. по 2001 р. кількість студентів, що 
навчаються за кордоном, зросла в дев’ять разів і сягнула 
2,1 млн. осіб. За наступні 15 років, до 2016 р., кількість сту-
дентів, що навчаються за кордоном, збільшилася ще на два 
мільйони. До 2025 р. за прогнозами цей показник зросте до 
7,2 млн. осіб [7]. 

У перші два десятиліття ХХІ ст. провідними країнами на 
міжнародному ринку послуг вищої освіти є Сполучені Штати 
Америки, Велика Британія, Китай, Франція, Австралія, Росія, 
Канада (рис. 1–2). В США навчається кожен четвертий іно-
земний студент світу. У 2016 р., порівняно з 2001 р. на між-
народному ринку послуг вищої освіти суттєво зросла роль 
Китаю, Австралії, Росії та Канади як країн що надають послуги 
вищої освіти. Натомість помітно зменшилася частка іноземних 
студентів, що навчаються у Німеччині, Японії, Іспанії, Бельгії. 
Серед іноземних студентів найбільшу частку становлять 
вихідці з Китаю, Індії та Канади. В європейських країнах в 
Німеччині найбільшу частку становлять студенти з Китаю, 
Індії, Росії та Австрії, а у Франції навчаються переважно 
молоді люди з Марокко, Китаю, Італії [7]. 

Кількість українських студентів, які навчаються за кор-
доном, з 2009 р. по 2015 р. зросла у 2,3 рази (рис. 3). Особливо 
стрімким був ріст кількості українських студентів за кордо-
ном у 2014/2015 н. р., порівняно з попереднім роком їхня 
кількість збільшилася на 22 %, до 59,6 тис. осіб [1]. У 2015/ 
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2016 н. р. українських студентів за кордоном було 66,7 тис. 
осіб. 

 

 

Рис. 1. Розподіл іноземних студентів за країнами 
навчання у 2001 р., у відсотках 

 

 

Рис. 2. Розподіл іноземних студентів за країнами  
навчання у 2016 р., у відсотках 

 

Зміни в географії українських студентів за кордоном у 
2008/2009 н. р. та 2014/2015 н. р. відображає рис. 4. 
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Рис. 3. Динаміка кількості українських студентів  
за кордоном у 2008–2015 рр. 

 

 

Рис. 4. Територіальний розподіл українських студентів 
за кордоном у 2008–2009 н. р. та 2014–2015 н. р., %. 
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На ньому чітко видно швидке зростання кількості україн-
ських студентів у Польщі як в абсолютному (від 14 951 до 
22 833 особи), так і відносному показниках. Зумовлено це 
активізацією цієї країни в політиці експорту послуг вищої 
освіти [4]. Значно більше стало також українських студентів 
в Канаді, Латвії, Словаччині, Хорватії. Внаслідок економічної 
кризи в Греції інтерес студентів до навчання в цій країні 
значно знизився, що доводить важливість впливу економіч-
ного і політичного стану країни на експорт послуг освіти. 

У 2017/2018 н. р. у 187 закладах вищої освіти України 
здобувало освіту 49 тис. іноземних студентів зі 146 країн 
світу. Це на 15 % більше, ніж в 2011/2012 н. р. [1] (рис. 5). 
Для української вищої освіти розширення експорту освітніх 
послуг вигідне, по-перше, з економічної точки зору, по-
друге, у питанні підвищення якості освіти. 
 

 

Рис. 5. Кількість іноземних студентів, які здобували вищу 
освіту в Україні в 2011/2012 н. р. та 2017/2018 н. р. 

 
Щоб адекватно оцінити конкурентні переваги чи недоліки 

української вищої освіти, необхідно, в першу чергу, проаналі-
зувати вимоги глобального ринку. Моніторинг студентських 
уподобань свідчить, що вище всього на міжнародному ринку 
освітніх послуг цінується бізнес-освіта [6]. Майже 20 % студен-
тів вивчають технічні та інженерні науки, найпопулярніші з 
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них – інформаційні технології. Приблизно стільки ж студен-
тів обирають природничі науки. Замикає список медицина – 
4–5 %. Натомість в Україні вподобання іноземних студентів 
інші. Близько 25 % іноземних студентів опановує медичний 
фах, 20 % вивчають технічні науки. Гуманітарні та економічні 
факультети українських університетів користуються значно 
меншою популярністю серед іноземців [6]. 

Якщо аналізувати географію вступників, то в Україні най-
більше навчається студентів з Азії: Туркменістану, Азербай-
джану, Китаю, Російської Федерації, Індії. З Африканського 
континенту чимало студентів приїздить в Україну з Марокко, 
Нігерії. Понад 4 тис. іноземних студентів представляють 
європейські країни [1] (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Країни походження іноземних студентів, 
які навчалися в Україні у 2017/2018 н. р. 

 

Причиною того, що на навчання до України приїжджає 
мало іноземців з розвинених країн, є недостатньо високі коти-
рування вітчизняних університетів у міжнародних рейтин-
гах, за якими визначається рівень якості освіти [2]. 

Характеризуючи сутність освітньої міграції, можна ствер-
джувати, що це масове соціокультурне явище, яке полягає у 
свідомому тимчасовому переміщенні осіб за межі країни 
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свого громадянства з метою отримання знань та здобуття 
ступеня вищої освіти. Провідними країнами-експортерами 
послуг вищої освіти є країни з розвиненою та стабільною 
економікою. 

У останні роки кількість українських студентів за кордо-
ном постійно збільшується: за останні п’ять років – більше 
ніж удвічі. Частка України на міжнародному ринку послуг 
вищої освіти становить 1,5 %. Українські заклади вищої 
освіти мають достатній потенціал для боротьби за зростан-
ня цього показника. Іноземних студентів в Україні приваб-
лює відносно низька вартість навчання та проживання, 
фундаментальність окремих напрямків освіти та репутація 
провідних українських університетів, що зберігається впро-
довж багатьох років. Для української вищої освіти розши-
рення експорту освітніх послуг вигідне як для економіки, 
так і для соціальної сфери. Воно стимулює також підвищен-
ня якості вищої освіти. 
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ресурсів і охорони природи 
 

Розглянуто особливості впливу обʼєктів Хмельницької 
атомної електростанції на складові природого середовища: 
ґрунти, атмосферне повітря, поверхневі води. Проаналізова-
но щільність забруднення ґрунтів радіонуклідами. Оцінено 
вплив діяльності атомної електростанції на соціальну сферу 
регіону. 

Ключові слова: атомна електростанція, довкілля, забру-
днення. 

 
Повноцінний контроль за станом довкілля в районі розта-

шування Хмельницької АЕС (ХАЕС) розпочато з моменту 
заснування лабораторії охорони навколишнього середови-
ща. Вона свої функції почала виконувати в лютому 1989 р. А 
згодом її технологічна база стала основою для створення 
відділу охорони навколишнього середовища. Основними 
напрямками природоохоронної діяльності та використання 
природних ресурсів у ВП ХАЕС є функціонування системи 
екологічного управління в частині охорони атмосферного 
повітря, охорони і використання поверхневих та підземних 
водних ресурсів, охорони ґрунтів та відстеження рівня опромі-
нення населення. 

Вплив на ґрунтове середовище. Територія 30-ти кіломет-
рової зони ХАЕС відрізняється від інших районів впливу 
атомних електростанцій в Україні складними природними 
умовами, що обумовило неоднорідність і різноманітність 
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ґрунтового покриву, ландшафтної і ландшафтно-геохімічної 
структури загалом. В даних межах поширені такі типи ґрун-
тів: дерново-підзолисті, дернові, лучні, лучно-болотні, боло-
тні, торфово-болотні, торфовища, світло-сірі, сірі та темно-
сірі лісові. 

В результаті механічної дії, пов'язаної з будь-яким будів-
ництвом, ґрунтовий покрив в зоні відводу, практично руйну-
ється повністю. В результаті будівництва станції рівень ґрун-
тових вод піднімається на 1‒2 м. У випадку ХАЕС крім цього, 
через постійну фільтрацію води із водойми-охолоджувача 
спостерігається затоплення і підтоплення заплави річки 
Горинь, яка протікає через місто Нетішин, на околицях якого 
побудована станція. Тут спостерігається змінений водний 
режим алювіальних ґрунтів, що знаходяться в зоні впливу 
водойми-охолоджувача. 

Щільність забруднення проб ґрунту цезієм-137, щo від-
биралися в точках санітарно-захисної зони протягом остан-
ньої квартальної перевірки змінювалась від 0,01 Кi/км2 до 
0,03 Кi/км2 (ГДК 1 Кi/км2). Щільність забруднення проб 
ґрунту стронцієм-90 змінювалась від 0,11 Кi/км2 до 0,42 
Кi/км2 (ГДК 1 Кi/км2) [2]. Детальний аналіз надається в табл. 1. 

Таблиця 1 
Щільність забруднення ґрунту цезієм-137 та стронцієм-90 

[складено за матеріалами еколого-хімічної лабораторії ВП “ХАЕС”] 

Район 

Щільність забруднення Кі/ км2 

Цезій-137 Стронцій-90 

min max min max 

Славутський 0,13 4,55 0,01 0,04 

Шепетівський 0,01 0,30 0,01 0,05 

Ізяславський 0,01 0,45 0,01 0,04 

Білогірський 0,01 0,09 0,01 0,03 

 

Загалом, аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунтів ре-
гіону показав що, незважаючи на значну строкатість ґрун-
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тового покриву, більшість ґрунтів мають значну буферну 
стійкість до техногенних навантажень. Хімічне забруднення 
грунтів має лише локальний характер, тобто не виходить за 
межі санітарно-захисної зони атомної станції. 

Вплив на повітряне середовище. Повітряне середовище 
від впливу атомних електростанцій зазнає найменшого нега-
тивного впливу. У повітряне середовище надходять викиди 
від основних і допоміжних виробничих приміщень, розташо-
ваних на проммайданчику ХАЕС. Більшість джерел працює в 
періодичному режимі, тому кількість валових річних вики-
дів невелика. На самому промисловому майданчику ХАЕС 
розташовані наступні виробництва, які є джерелами забру-
днення атмосферного повітря шкідливими речовинами: 
 пуско-резервна котельня (гідротехнічний цех); 
 масло-мазутне дизельне господарство (гідротехнічний цех); 
 дизель-генератори та ексгаустери (турбінний цех); 
 зварювальні та металообробні дільниці (гідротехнічний 

цех, енергоремонтний підрозділ); 
 холодильні установки (цех вентиляції та кондиціювання); 
 хлораторна установка очисних споруд міста (комунальне 

господарство). 
В даний час хімічні викиди в атмосферу на 85‒90 % скла-

даються з викидів лише пуско-резервної котельні. Викиди з 
інших виробничих установок відносно невеликі зважаючи 
на малу потужність джерел і наявності пристроїв для очи-
щення відходів. 

Варто зазначити, що 38,6 рази знижений загальні викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу. У порівнянні з почат-
ком експлуатації і поточним станом (усереднене значення за 
1989‒1993 рр. ‒ 1606,6 т; 2016‒2017 р.р. ‒ 41,6 т) [2]. 

Вплив на водне середовище. Вплив на водне середовище 
атомних електростанцій характеризується, в першу чергу, 
наслідками створення та використання водойм – охолоджу-
вачів, які необхідні для повноцінної експлуатації станцій. У 
верхів’ї р. Горинь розташована Хмельницька АЕС, де по 
замикаючому створі на межі з Рівненською областю стік річки 
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розрахункового року становить 282 млн м3, з яких 196 млн 
м3 [3] повинні залишатися в річці для водоспоживачів нижче 
за течією. Для охолодження 4-х блоків Хмельницької АЕС 
дозволено побудувати ставок-охолоджувач об’ємом 86 млн м3, 
який повинен заповнюватися лише у весняний період. У 
зв’язку з тим, що для охолодження 4-х блоків потрібно 120 млн 
м3 води на рік, заповнити водосховище у маловодний рік за 
рахунок повені неможливо. Таким чином, будувати нові 
блоки на ХАЕС без руйнування при цьому екосистеми Горині 
теж неможливо. 

Таблиця 2 
Результати розрахунків приземних концентрацій шкідливих 

речовин на межі СЗЗ [складено за даними еколого-хімічної 
лабораторії ВП “ХАЕС”] 

Назва шкідливої 
речовини 

ГДК 
мг/м3 

Розрахункове 
значення ГДК 

мг/м3 (на 
межі СЗЗ) 

Абсолютне 
значення ГДК 

мг/м3 (на 
межі СЗЗ) 

Сірчистий ангідрид 0,5 0,22 0,110 

Оксид вуглецю 5 0,03 0,150 

Діоксин азоту 0,2 0,21 0,018 

Сажа 0,15 0,015 0,002 

Пил неорганічний 0,3 0,05 0,015 

Пил деревний 0,1 <0,01 <0,001 

Толуол  0,6 <0,05 <0,030 

Бутилацетат 0,1 0,05 0,005 

Сольвент нафта 0,2 0,05 0,010 

 

Щорічно здійснюється гідробіологічний моніторинг во-
дойми-охолоджувача із залученням фахівців інституту гід-
робіології НАН України. Систематичні дослідження на во-
доймі-охолоджувачі також проводяться інститутом рибного 
господарства НААН. 

Тож, якщо вживати такі технічні заходи щодо очищення 
використаної води можна досягти лише незначних змін 
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гідрогеологічних умов і гідродинамічної структури водонос-
них комплексів в межах розміщення атомних електростанцій. 

Таблиця 3 
Хімічний аналіз якості води водойми-охолоджувача та 

річки Горинь [складено за даними еколого-хімічної 
лабораторії ВП “ХАЕС”] 
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0,12 2,81 0,020 0,110 0,018 0,030 <0,1 5,92 9,77 

р. Горинь 0,16 8,58 0,050 0,05 0,014 0,020 0,26 5,28 9,94 

ГДК 0,5 40 0,08 0,25 0,05 0,1 0,1 ‒ >4 

 

Вплив на соціальну сферу. ХАЕС є основним промисловим 
об’єктом регіону, і, згідно розрахункових обсягів викидів, 
доза опромінення населення за номінальних умов експлуа-
тації ХАЕС не перевищує граничних доз для населення. Дані 
вибіркового індивідуального дозиметричного контролю насе-
лення зони спостереження показують, щорічні дози зовніш-
нього опромінення складають 0,48‒0,92 мЗв (середнє ‒ 
0,63 мЗв), [3] що відповідає рівням, які отримує населення за 
рахунок природних джерел іонізуючого випромінювання. 

За умов нормальної експлуатації ХАЕС ризики небезпечного 
радіаційного опромінення існують лише для персоналу, що 
виконує радіаційно небезпечні роботи, але при дотриманні 
ним правил радіаційної безпеки ці ризики відсутні. 

Експлуатація ХАЕС не здійснює та за нормальних умов 
експлуатації не здійснюватиме у майбутньому негативного 
впливу на здоров'я населення. 
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За результатами проведеного дослідження можна зробити 
висновки, що в атомній енергетиці в проектах і при експлуата-
ції реалізується комплекс технічних і організаційних заходів, 
що забезпечують запобігання негативного радіаційного впли-
ву та його поширення, а також подолання або мінімізацію 
його наслідків. Можливі лише певні локальні проблеми, які 
мають здатність виникати при непередбачуваних аваріях на 
різних процесах виробництва станції, але будівництво станції 
здійснено так, що охоронні споруди не дають змоги таким 
негативним явищам поширюватись регіонально чи глоба-
льно. Незначного порушення від нормального природного 
стану від роботи атомної електростанції зазнають лише 
найближчі прилеглі до неї території, які знаходяться в зоні 
безпеки, тож поширення негативного впливу постійно від-
слідковується та контролюється, і не дозволяє забрудненням 
перевищувати рівень гранично-допустимих концентрацій. 
Але також слід вважати необхідним організацію постійно 
діючого моніторингу здоровʼя населення 30-кілометрової 
зони Хмельницької АЕС зі створенням відповідних баз даних 
про здоровʼя різних контингентів населення, якість навко-
лишнього середовища, з визначенням причинно-наслідкових 
залежностей між ними і з кінцевою метою забезпечення 
управління профілактичними заходами на місцевому рівні. 
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Розглянуто особливості виробничого процесу та спектр 
екологічних проблем підприємства “Яблуневий дар”. Окрес-
лено перспективи покращення екологічної ситуації на підпри-
ємстві. 
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Родючі землі України є досить вигідною умовою для ро-
звитку сільського господарства. Вони дають великі врожаї 
без значних економічних та трудомістких затрат. Досить 
часто вони стають просто джерелом отримання прибутку та 
зазнають руйнівного впливу з боку підприємців. Після отри-
мання певної продукції зазвичай відбувається її переробка 
на різних підприємствах, що теж часто чинить шкідливий 
вплив на навколишнє середовище і відповідно на стан здо-
ров’я людства. Отож, дуже важливо під час здійснення такої 
діяльності дотримуватись усіх чинних гігієнічних норм та 
усіляко сприяти природоохоронній діяльності у виробництві 
певного виду продукції. 

Підприємство “Яблуневий дар” було засноване у 2003 р. в 
місті Городок Львівської області. За останні роки воно пройшло 
бурхливий шлях розвитку і стало виробником концентрова-
них соків № 1 в Україні та увійшло у десятку найбільших ‒ у 
Європі. У 2011 р. з метою контролю було створена компанія 
"T. B. Fruit Україна", до складу якої зараз входить ТзОВ “Яблу-
невий Дар” у м. Городок. 
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На сьогоднішній день підприємство безпосередньо виро-
бляє яблучний концентрат, концентровані соки прямого 
віджиму з фруктів та ягід, харчові суміші, фруктові пюре. 
Основною сировиною є – полуниця, малина, чорна смороди-
на, чорниця, вишня, журавлина, яблуко. 

Станом на 2017 рік на своїх потужностях підприємство 
переробило 130 тис. т яблук, а це 45 % від ринку концентро-
ваних соків України. Сукупне виробництво заводів складає 
близько 20 тис. т яблучного концентрату в рік. Основними 
клієнтами є Pepsi, Sandora [4]. 

Компанія експортує товари в наступні країни: Австрія, 
Білорусь, Польща, Росія. Продукція підприємства та визнана 
відомими виробниками соків та дитячого харчування Східної 
і Західної Європи. 

Незважаючи на довготривале використання застарілих 
технологій і численні порушення гігієнічних норм, зараз завод 
працює відповідно з дотриманням вимог Державних стан-
дартів України. 

Безумовно, сільськогосподарська діяльність підприємства 
чинить шкідливий вплив на ґрунти. Відбувається шкідли-
вий антропогенний вплив, зокрема розорення, забруднення 
отрутохімікатами (пестицидами, гербіцидами, інсектицида-
ми) мінеральними добривами, ущільнення ґрунту колесами 
важкої сільськогосподарської техніки. Глобальною пробле-
мою сьогодні є постійне зменшення вмісту гумусу, який 
відіграє провідну роль у формуванні ґрунту, його цінних 
агрономічних властивостей, забезпеченні рослин поживними 
речовинами [1]. 

Різноманітні відходи промисловості, наприклад шлаки, та 
відходи промислового сільського господарства, комунально-
побутові відходи, відходи гірничого виробництва можуть бути 
джерелом або сировиною для видобутку чи виробництва 
альтернативних видів палива. На заводі використовується 
замкнений цикл виробництва: фруктові вичавки перероб-
ляються на біопаливо (жмих), яке використовується для 
опалення. Під час спалювання одного мішка жмиху отримують 
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три нових мішки біопалива. Також для забезпечення енер-
гетичних потреб підприємства використовуються відходи 
деревини. В майбутньому планується вирощування енерге-
тичної верби та переведення підприємств Групи виключно 
на екологічне біопаливо. 

До 2015 р. згідно з договором, відпрацьовані води підпри-
ємства мав утилізувати Львівський водоканал. Отже, підпри-
ємство, яке розташоване на відстані 28 км від Львова, ци-
стернами мало возити туди відходи. Проте, на підприємстві 
відбувалось несанкціоноване зливання стічних вод у ка-
налізацію міста Городок, і основну масу скидали просто у 
меліоративну канаву під підприємством. Під парканом були 
прокопані рови, по яких прямо на дорогу виливались гарячі 
відходи. З дороги вони стікали в озеро, а далі по меліора-
тивній канаві текли в річку Верещиця, яка живить навко-
лишні озера [3]. Проте, після численних скарг жителів міста 
Городок, підприємство почало будівництво очисних споруд, 
і тепер працює на системі замкненого циклу водокористу-
вання. 

На сьогодні підприємство використовує принцип оборотного 
водокористування ‒ спосіб водопостачання з багаторазовим 
використанням відпрацьованої води, що пройшла необхідне 
очищення. Обсяг оборотньо використаної води на підпри-
ємстві становить 0,3 млн/мᵌ за рік. Замкнутий цикл водоко-
ристування – це система промислового водопостачання та 
водовідведення, в якій багаторазове використання води в 
одному і тому ж виробничому процесі, здійснюється без 
скидання стічних та інших вод у природні водойми [2]. 
Тепер на підприємстві на всіх етапах виробництва викори-
стовується вода, яка пройшла чотирьох ступневе очищення 
(піщаний фільтр, іонообмінна смола, вугільний фільтр, зво-
ротній осмос). 

Основним негативним впливом на навколишнє середо-
вище є утворення значних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря при експлуатації технологічного облад-
нання підприємства, відсутність належного пилогазоочис-
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ного обладнання, перевищення ГДВ оксиду вуглецю, поши-
рення неприємного запаху виробництва, відсутність належ-
них очисних споруд, перевищення шумів в денний та нічний 
час, що складало потенційну екологічну небезпеку, у першу 
чергу, для здоров’я мешканців міста Городок, а також служило 
постійним джерелом забруднення атмосферного повітря та 
поверхневих вод. 

ТзОВ “Яблуневий Дар” відноситься до пʼятого класу шкід-
ливості, що зобов’язує підприємство розташовуватись на 
відстані 50 м від житлової забудови. Згідно з розвитком під-
приємства, і розширенням його площі на сьогодні санітарно-
захисна зона дотримана не достатньо. 

У зв’язку з науково-технічним прогресом та зростанням 
обсягів виробництва щороку посилюється шкідливий антро-
погенний вплив на довкілля. З метою запобігання шкідливого 
впливу, варто переходити на новітні очисні споруди. Їхнім 
недоліком є висока вартість. Актуалізація використання таких 
споруд входить в інтереси держави, нам варто брати приклад 
з європейських держав, які надають переваги, чи пільги для 
заводів, які вже перейшли на використання таких устано-
вок. Такі кроки будуть сприяти поширенню даного досвіду і 
збереженню стану навколишнього середовища. 
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водойм. 

 
Водойми в межах міста виконують ряд важливих функцій, 

а саме регулювання гідрологічного режиму навколишніх 
територій, пом’якшення мікроклімату, місця відпочинку для 
жителів, запаси води на випадок пожеж, риборозведення. У 
місті Львові активно використовується лише незначна части-
на водойм, що знаходяться у великих парках або поблизу 
приватних розважальних закладів. Використання інших 
водойм гальмується через ряд причин, одна з яких їхній 
занедбаний стан – територія навколо водних об’єктів за-
смічена, а вода в них забруднена. Повноцінне використання 
міських водойм, їхня охорона і збереження важливе для 
сталого розвитку Львова. Тому дослідження сучасного стану 
забруднення водойми є актуальним. 

Метою роботи є аналіз рівеня забруднення водойм міста 
Львова. Об’єктами дослідження є водойми міста, предметом – 
показники стану забруднення води у репрезентативних 
водоймах міста. Для досягнення мети поставлено такі зав-
дання: 1) опрацювати літературу щодо загальних геоеко-
логічних проблем водойм у містах; 2) проаналізувати фон-
дові матеріали щодо досліджень хімічного забруднення води у 
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водоймах міста; 3) охарактеризувати основні джерела заб-
руднення водойм міста; 4) проаналізувати види забруднен-
ня та їхні наслідки для екологічного стану водойм міста. 

Водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверх-
невий водний обʼєкт. До водойм відносяться озера (при-
родне походження) і ставки (штучного походження). Ро-
зрізняють такі види забруднення водойм: фізичне, хімічне і 
біологічне. 

У 2012 р. Львівська міська рада провела інвентаризацію 
та паспортизацію усіх водойм на території міста. У 2013 р. їм 
надали статус водних об’єктів. У 2014 р. визначили відпо-
відальних користувачів. Згідно з даними інвентаризації у 
місті Львові існує 82 водойми [5]. 
 

 

Рис. 1. Розподіл водойм міста 
за походженням 

Рис. 2. Розподіл водойм міста 
за площею 

 

Більшість водойм (77) у місті Львові є штучними: став 
Левандівський, ставок у парку “Знесіння”, ставок у Стрийсь-
кому парку, став у парку “Снопківський”, став на вул. Куль-
парківська, 139 і багато інших. Природних водойм є близько 
5, до них відносять: озеро на перехресті вулиць Стрийська‒
Наукова, озеро на вул. Винниця, 74 і Лисенецькій, в парку 
“Шевченківський гай”, а також озеро на вул. Симоненка. 

Нами виділено три групи водойм за площею: великі (по-
над 2,25 га), середні (2,25‒1,13 га) та малі (до 1,13 га) во-
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дойми Львова. За таким ранжуванням до великих водойм 
міста Львова відносяться: став у парку “Снопківський”, Піс-
кові (Алтайські) озера; до середніх водойм належать: став 
Левандівський та стави на вул. В. Великого, 14 та озеро на 
перехресті вулиць Стрийської та Наукової, стави Агрофірми 
“Провесінь”, став на вул. Конюшинній, 6. Решта 16 водойм 
належать до малих. 

Найбільша кількість водойм розташовано у Личаківському 
районі – 14. Тут зосереджені як природні водойми (озеро в 
парку “Шевченківський гай”), так і штучні: стави в парку 
“Погулянка”, стави Агрофірми “Провесінь” тощо. Найменше 
ставків розташовано у центральному Галицькому районі. 
Тут знаходяться лише два стави у парку “Снопківський” та 
на вул. Шухевича (Білогорща) [3]. 

Незалежно від того чи водойма є природною чи штучною 
вона охороняється законом від можливої забудови, засипан-
ня, забруднення або ж використання не за призначенням. 
Проте широкий розвиток урбанізації, розбудова житлових 
кварталів, концентрація у місті транспорту, промислових 
підприємств призводить до виснаження та забруднення 
водойм. За останнє століття багато водойм перетворилися 
на стічні канави, були засипані, а територія забудована. 
Наприклад стави на Пасіках між вул. Зелена та Джорджа 
Вашингтона, які на даний час є забудовані житловими квар-
талами. 

Моніторингові спостереження за екологічним станом во-
дойм у м. Львові систематично проводить лабораторія КП 
“Адміністративно-технічне управління” Львівської міської 
ради. У IV кварталі 2017 р. відібрано проби з 24 водойм. У 
кожній водоймі досліджено 19 показників, а саме показник 
кислотно-лужної рівноваги, запах, колір, прозорість, залізо 
загальне, азот амонійний, нітрати і нітрити, фосфати, луж-
ність, хлориди, сульфати, завислі речовини, сухий залишок, 
жири, СПАР, ХСК, БСК5 і нафтопродукти. 

У всіх водоймах без винятку виявлені перевищення гра-
нично-допустимих концентрацій різних забруднюючих речо-
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вин. Наднормативні концентрації спостерігались за такими 
показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак, 
фосфати, завислі речовини, СПАР, ХСК та БСК5. 

Згідно моніторингових досліджень, станом на IV квартал 
2017 р., найбільш забрудненим водним об’єктом є став на 
вул. Панча, 8 (Шевченківський р-н). Тут спостерігаються 
високі показники забруднення внаслідок того, що став є 
невеликим за площею, прибережна смуга є щільно забудо-
ваною і у став потрапляють стічні дощові води. Перевищення 
ГДК становлять: 9,1 разів за завислими речовинами; 2,2 за 
азотом амонійним; 1,8 за залізом загальним; 1,7 за БСК5 ; 1,4 
за фосфатами; 1,1 за СПАР. Перевищення БСК5 у 1,7 рази 
свідчить, що у водоймах присутня велика кількість органіч-
них речовин. 

Таблиця 1 
Показники якості водойм міста Львова за IV квартал 2017 р. [5] 

Назва водойми 

Показники, мг/дм3 
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ГДК комунально-побу-
тового і господарсько-
питного водокористу-
вання 

0,3 2,0 3,5 15,0 0,2 80,0 15,0 

Став Левандівський 0,0 0,1 2,4 33,0 0,2 60,0 21,5 
“Піскові озера” ‒1 1,7 1,3 2,7 49,5 0,1 20,0 6,0 
“Піскові озера”‒ 2 0,9 5,0 4,1 35,0 0,2 32,0 12,8 
Став на вул. Богданів-
ська ‒ вул. Пластова 

1,2 0,8 1,2 68,5 0,2 60,0 24,2 

Став у парку “Знесіння” 1,4 7,1 1,5 49,5 0,1 48,0 15,0 
Став у парку “Знесіння” 0,9 5,2 1,7 37,2 0,4 24,0 7,7 
Став у Стрийському 
парку 

0,1 7,2 3,2 48,0 0,6 56,0 19,2 

Став у парку “Снопків-
ський” 

0,6 4,1 3,7 22,0 0,5 20,0 8,3 
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Закінчення табл. 1 
Став на вул. Кульпар-
ківська, 139 

1,3 0,4 2,9 177,5 0,4 40,0 13,6 

Став на перехр. вул. 
Стрийська‒Наукова 

0,9 0,3 1,7 182,5 0,2 20,0 7,6 

Став у парку “Горіхо-
вий гай” 

0,7 1,4 1,9 81,5 0,1 40,0 16,8 

Став на вул. В. Велико-
го, 4 

0,6 0,1 2,4 48,5 0,2 20,0 8,4 

Став на вул. Терно-
пільська, 1а 

0,8 0,4 0,7 34,0 0,2 60,0 24,0 

Став на вул. Хортиць-
ка, 35 

0,8 0,1 2,9 68,5 0,1 68,0 20,8 

Озеро на вул. Вин-
ниця, 74 

0,5 1,0 2,9 11,0 0,1 30,0 8,4 

Став вул. Панча, 8 0,5 4,3 4,9 137,0 0,6 80,0 25,6 
Став Ветеринарної 
академії 

0,9 4,3 1,7 88,5 0,5 60,0 17,6 

Став на вул. Панаса 
Сотника 

0,5 14,0 2,4 77,0 0,3 60,0 25,6 

Став на вул. Замарсти-
нівська, 270 

0,4 0,3 1,2 27,0 0,1 40,0 15,2 

Став на вул. Щирець-
ка, 105 

0,5 11,7 2,9 44,8 0,2 60,0 17,6 

Каскад ставків в парку 
“Погулянка” 

0,2 4,4 0,7 30,0 0,1 20,0 7,2 

Став в парку “Погу-
лянка” 

0,6 5,0 1,2 16,5 0,2 30,0 14,4 

Озеро в парку “Шев-
ченківський гай” 

0,2 4,0 1,7 17,2 0,1 20,0 5,6 

 

Найбільшу кількість перевищень серед відібраних у львів-
ських водоймах пробах зафіксовано по таких забруднюючих 
речовинах: завислі речовини (91,7 % усіх точок спостере-
ження), азот амонійний (50 %), БСК5 (45,3 %), залізо загаль-
не (19,2 %), фосфати (12,5 %), СПАР (8,3 %), ХСК (4,2 %). 

У всіх досліджуваних водоймах присутнє забруднення за-
вислими речовинами. Найбільше перевищення ГДК зафіксо-
ване у водоймі на перехресті вулиць Стрийська і Наукова. 
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Незважаючи на те, що частина берегової зони цього озера 
гарно облаштована та використовується як пляж поблизу 
оздоровчого комплексу, інша частина озера занедбана, 
засмічена та часто використовується для миття автомобілів. 

 

 

Рис. 3. Перевищення ГДК завислих речовин 
у водоймах міста Львова 

 

Якість води в озері на вул. Винниця, 74 (Шевченківський 
р-н) – найкраща, хоча у воді теж зафіксовано перевищення 
ГДК заліза загального у 1,7 разів [4]. Дане озеро має най-
кращу якість води, оскільки воно є природним, розташоване 
у лісовому масиві, а також має 2 допливи. Перевищення ГДК 
залізом загальним тут зумовлене миттям автомобілів меш-
канцями міста. 

Джерелами забруднення водойм у місті Львові є: 
 стічні дощові води; 
 забруднені води від несанкціонованого миття автомобі-

лів жителями; 
 накопичення на узбережжях твердих побутових відходів. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

С
та

в
 н

а 
п

ер
ех

р
ес

ті
 …

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. …

 

С
та

в
 в

у
л
. 

П
ан

ч
а,

8
 

С
та

в
 В

ет
ер

и
н

ар
н

о
ї …

 

С
та

в
 у

 п
ар

к
у
 "

Г
о
р
іх

о
в
и

й
 …

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. 

П
ан

ас
а 
…

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. …

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. 

Х
о
р
ти

ц
ь
к
а,

 3
5

 

"П
іс

к
о
в
і 

о
зе

р
а
" 

(м
а
л
е)

 

С
та

в
о
к
 у

 п
ар

к
у
 "

З
н

ес
ін

н
я
" 

С
та

в
о
к
 у

 С
тр

и
й

сь
к
о
м

у
 …

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. 

В
. 

В
ел

и
к
о
го

, 
4

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. 

Щ
и

р
ец

ь
к
а,

 …
 

С
та

в
о
к
 у

 п
ар

к
у
 "

З
н

ес
ін

н
я
" 

"П
іс

к
о
в
і 

о
зе

р
а"

(в
ел

и
к
е)

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. …

 

С
та

в
 Л

ев
ан

д
ів

сь
к
и

й
 

К
ас

к
ад

 с
та

в
к
ів

 в
 п

ар
к
у
 …

 

С
та

в
 н

а 
в
у
л
. …

 

С
та

в
 у

 п
ар

к
у
 …

 

С
та

в
 в

 п
ар

к
у
 "

П
о
гу

л
я
н

к
а"

 

О
зе

р
о
 в

 п
ар

к
у
 …

 

О
зе

р
о
 н

а 
в
у
л
. 

В
и

н
н

и
ц

я
, 

7
4

 

П
ер

ев
и

щ
ен

н
я

 Г
Д

К
, р

аз
ів

  



136 Матеріали студентської наукової 
конференції (16 травня 2018 р.) 

 

Загострює ситуацію із забрудненням недотримання при-
бережних водоохоронних смуг навколо міських водойм. 
Наслідками даного впливу на водойми міста є: 
 зміна хімічного і фізичного складу води; 
 евтрофікація водойм; 
 замулення водойм. 

У найкращому стані знаходяться водойми здані в оренду 
навколо ресторанів та закладів відпочинку: Левандівський 
став, став у парку Погулянка і на вул. В. Великого. Найбільше 
занедбаними водоймами є ті, якими опікуються районні 
адміністрації: стави на вулицях Панаса Сотника і Панча. 

Багато озер і ставків міста Львова у занедбаному стані, 
але є частина таких, які перетворилися на улюблені місця 
відпочинку. Сюди належать: Піскові озера, Левандівський 
став, став у парку “Горіховий гай”, став у парку “Погулянка”. 
Багато з них використовуються для купання, хоча санітарно-
епідеміологічна служба попереджає про невідповідність 
якості води нормативам. Мешканців не зупиняють попере-
дження про те, що в жодному з них купатися не можна. 

Головними проблемами, що призводять до забруднення 
водойм у межах міста Львова є: 
 засмічення санітарно-захисної зони навколо водойм; 
 забудова водостічного басейну і проблеми з наповненням 

водою; 
 заростання мілких водойм та пришвидшена евтрофікація. 

Більшість водойм потребують відновлюючих і підтриму-
ючих заходів. Не менш важливим для екологічного стану 
водойм є визначення меж прибережних захисних смуг, “ви-
несення їх в натуру” і обмеження в них господарської діяль-
ності. Також потрібно виконати роботи з благоустрою берегів, 
очищення водойм від заростання, засмічення, замулення. 
Для покращення екологічного стану водойм, потрібно також 
підвищувати екологічну культуру населення. Шляхом еко-
освітньої діяльності серед школярів та дорослих мешканців 
міста потрібно пояснювати, значення водойм для екологіч-
ного стану міста та правила ощадливого їх використання. 
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ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА 
ЛЬВОВА АВТОТРАНСПОРТОМ 

Наталія Чорна 

Науковий керівник: кандидат географічних наук, 
доцент І. Б. Койнова 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Кафедра раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи 
 

Проаналізовано особливості формування забруднення 
атмосферного повітря у Львові. Оцінено інградієнтний склад 
забруднення та поширення територією міста. Сформулюва-
но рекомендації щодо зменшення забруднення автотранспор-
том і покращення якості повітря. 

Ключові слова: атмосферне повітря, забруднення. 
 

Екологічний стан природного середовища великих міст 
України, як правило, наближається до критичного. Урахо-
вуючи те, що мешканці міст складають понад 70 % населен-
ня держави, дослідження стану забруднення атмосферного 
повітря у містах є актуальним. Якісний стан атмосфери у 
містах залежить від об’єму та інградієнтного складу речовин, 
які надходять від транспорту, промислових, комунальних під-
приємств. 

Пересічений рельєф м. Львова, розміщення його централь-
ної частини у долині колишньої р. Полтва, вузькі вулиці та 
двостороння забудова сприяють утворенню “острова тепла” 
та концентрації забруднюючих речовин у атмосферному по-
вітрі міста. Сумарний об’єм викидів у м. Львові щороку коли-
вається в межах 42‒48 тис. т. 96 % усього об’єму викидів 
спричинено пересувними джерелами, в т. ч. автотранспортом. 
Щільність викидів становить 246 т/км2, на одну особу при-
падає в середньому 56 кг. 

Забруднення навколишнього середовища автотранспор-
том ‒ одне з найбільш небезпечних для здоров'я людини, 
тому що вихлопні гази надходять у приземний шар повітря, 
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звідки відбувається їх розсіювання; до того ж будинки житло-
вих кварталів, які знаходяться поряд з автомагістралями, є 
свого роду екраном для вловлювання забруднювачів [3]. 

Метою роботи є проаналізувати забруднення атмосферного 
повітря міста Львова автотранспортом. Об’єктом дослідження 
є урбосистеми Львова, предметом ‒ інградієнтний склад ви-
кидів від автотранспорту, особливості їх поширення тери-
торією міста. Основними завданнями є: 

1) аналіз особливостей формування забруднення атмо-
сферного повітря; 

2) ознайомлення із результатами моніторингових спо-
стережень за станом атмосферного повітря; 

3) оцінювання інградієнтного складу забруднення та по-
ширення територією міста; 

4) сформулювання рекомендації щодо зменшення забруд-
нення автотранспортом і покращення якості повітря. 

Геоекологічні закономірності поширення забруднювачів 
від автотранспорту дуже складні і визначаються не тільки 
конфігурацією мережі автомагістралей та інтенсивністю руху 
автотранспорту, але й великою кількістю перехресть, де авто-
транспорт працює на перемінних режимах двигуна. Ступінь 
забруднення повітря автотранспортом залежить не лише від 
інтенсивності руху, типу двигуна автомобіля, кількості та 
характеру викидів, але й від типу забудови і перехрестя, 
рельєфу місцевості, напряму і сили вітру, вологості й темпе-
ратури повітря [1]. 

Хімічний склад викидів від пересувних джерел забруднення 
у м. Львові (рис. 1) характеризується перевагою вмісту оксиду 
вуглецю (до 74 %), сполук азоту та вуглеводнів (відповідно 
12 і 11%) [4]. До складу викидів також входять завислі речо-
вини, діоксид сірки, фенол, сажа, аміак тощо. 

За станом атмосферного повітря м. Львова проводить 
спостереження лабораторія КП “Адміністративно-технічне 
управління” Львівської міської ради. Вона контролює якість 
атмосферного повітря за такими показниками як вуглецю 
оксид, азоту окид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий. На 30-ти 
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перехрестях м. Львова станом на 2016 р. спостерігається 
забруднення ГДК по оксиду вуглецю та діоксиду азоту [2]. 
Найбільш забруднені перехрестя охарактеризовані у табл. 1. 

 

 
Рис. 1.  Усереднина структура викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел у м Львові 
 

На даних перехрестях ГДК оксиду вуглецю (CO2) переви-
щує норму у 1,82‒2,51 рази, а ГДК діоксиду азоту (NO2) у 1,45‒
1,82 рази. Це пояснюється тим, що рух автотранспорту на 
даних перехрестях є надзвичайно інтенсивним, оскільки пере-
тинаються головні вулиці Львова. Ці перехрестя регулюються 
світлофором, відсутні підземні пішохідні переходи. Перехрестя 
вул. Антоновича ‒ вул. С. Бандери ‒ вул. Русових та перехрестя 
вул. Сяйво ‒ вул. Широка ‒ вул. Левандівська є багатосторон-
німи (складними) перехрестями, перехрестя пр. Чорновола – 
вул. Хімічна ‒ чотиристороннє, перехрестя пл. Осмомисла ‒ 
вул. Гавришвича ‒ вул.Краківська та перехрестя вул. Шев-
ченка ‒ вул. Левандівська ‒ тристоронні. Застій забруднюючих 
речовин відбувається не лише через роботу автомобілів на 
холостих оборотах на світлофорах, а й через низьку мож-
ливість розсіювання через високу забудову з обох боків ву-
лиць. Зокрема, найбільша забудова спостерігається на пере-
хресті пл. Осмомисла ‒ вул. Гавришвича ‒ вул. Краківська 

сполуки оксиду 

вуглецю; 74%

сполуки азоту; 12%

сполуки вуглеводнів; 

11%

інші сполуки; 3%
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(центральна частина міста). На перехрестях вул. Антоновича ‒ 
вул. С. Бандери ‒ вул. Русових та вул. Шевченка ‒ вул. Ле-
вандівська знаходиться складна мережа трамвайних колій, 
що ускладнює рух транспорту. 

Таблиця 1 
Показники стану забруднення атмосферного 

повітря перехресть м. Львова [2] 

№
з/

п
 Назва точки 

спостережен-
ня 

Адреса точки 
спостереження 

Досліджувані показники 
(мг/дм3) 

В
у

гл
ец

ю
 

о
к
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д

 

А
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т
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А
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у

 
д
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ГДК (мг/дм3) 5,0 0,4 0,2 0,5 
IV квартал 2017 р. 

1. Перехр. пл. 
Осмомисла – 
вул. Гаври-
швича ‒ вул. 
Краківська 

Біля пішохідного 
переходу, зі сто-
рони буд. №2 по 
вул.Гавришкевича  

9,09 0,278 0,291 0,143 

2. Перехр. пр. 
Чорновола – 
вул. Хімічна  

Біля пішохідного 
переходу, буд. №22 
по вул. Хімічна 

10,09 0,327 0,363 0,212 

3. Перехр. вул. 
Антоновича ‒
вул. С. Банде-
ри ‒вул. Русо-
вих 

Біля пішохідного 
переходу, зі сто-
рони буд. № 71 по 
вул. Антоновича 

9,09 0,304 0,321 0,170 

4. Перехр. вул. 
Сяйво ‒ вул. 
Широка ‒ вул. 
Левандівська 

Біля пішохідного 
переходу, зі сто-
рони буд. №1а по 
вул. Широка 

12,56 0,298 0,365 0,189 

5. Перехр. вул. 
Шевченка ‒ 
вул. Левандів-
ська 

Біля пішохідного 
переходу, зі сто-
рони буд. №91 по 
вул. Шевченка 

10,20 0,348 0,344 0,182 

Примітка: (...) ‒ рівень показника (мг/дм3), де встановлено пе-
ревищення ГДК 
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Так як Львів є велике місто, із великою кількістю насе-
лення, потрібно розробляти заходи щодо покращення стану 
атмосферного повітря. Найефективнішими вважаю такі: 
 створення підземних пішохідних переходів; 
 виведення трамвайних колій на окремі смуги; 
 збільшення місць для паркування автомобілів; 
 заміна регульованих перехресть світлофором на кругові 

перехрестя; 
 стимулювання мешканців до використання громадського 

транспорту: 
 обмеження руху автомобілів на окремих вулицях (І. Фран-

ка, центр міста); 
 оптимізація логістики руху громадського транспорту, щоб 

зробити систему перевезення пасажирів раціональнішою. 
Отже найбільшим джерелом забруднення атмосферного 

повітря є автомобільний транспорт. Хоча Львів, порівняно із 
промисловими містами України має невелику кількість вики-
дів забруднюючих речовин, однак особливості рельєфу та 
планування міста зумовлюють виникнення островів тепла, 
застій забруднюючих речовин у центральній частині, що 
негативно впливає як на людей, так і на природне довкілля 
в цілому. Згідно з результатами моніторингових спостережень 
на перехрестях, гранично-допустима концентрація (мг/дм3) 
перевищує по двох показниках ‒ оксиду вуглецю та діоксиду 
азоту. Для того, щоб вирішити проблему із забрудненням 
атмосферного повітря м. Львова, потрібно змінювати застарілі 
транспортні сполучення, покращити якість перевезень гро-
мадським транспортом і мотивувати людей користуватись 
ним. Таким чином, ми не лише покращимо яксть атмосфер-
ного повітря, яким дихають усі львів’яни, але й зменшимо 
завантаженість доріг міста. 
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Проблеми охорони і збереження цінних об’єктів неживої 

природи, до яких належать і палеолітичні стоянки, набува-
ють все більшої актуальності. Розглянуто проблеми органі-
зації охоронної діяльності, спрямованої саме на археологічні 
об’єкти. Проаналізовано структури та повноваження держав-
них установ, відповідальних за цю діяльність в різних країнах, 
а також виділенню основних чинників, які негативно вплива-
ють на стан збереження пам’яток. 

Ключові слова: культурна спадщина, археологічна спад-
щина, об’єкт археологічної спадщини, комплекс, артефакт, 
археологічна пам’ятка, культурний шар, палеолітична стоянка. 

 
На території України, інших держав міститься велика кіль-

кість об’єктів археологічної спадщини, які є надзвичайно 
цінними з точки зору вивчення історії окремих країн та 
людства в цілому. Пам’ятки археології належать до державної 
власності, вони підлягають обліку та державній охороні. У 
Законі України “Про охорону культурної спадщини” зазна-
чено, що на органи охорони культурної спадщини районних 
державних адміністрацій покладається обов’язок у забезпе-
ченні захисту об’єктів культурної спадщини від загроз зни-
щення, руйнування або пошкодження [4]. Археологічні об’єкти 
є специфічними об’єктами, часто без наземних ознак, тому 
неспеціалістам досить важко визначити класифікацію об’єктів 
археологічної спадщини та специфіку їхньої охорони. 

Окремо треба наголосити на термінології, яка використо-
вується в нормативно-правових документах сфери охорони 
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археологічної спадщини та в суто наукових роботах. Вся 
юридична термінологія виражає правовий аспект реалій, в 
тому числі й з археології, археологічна термінологія завжди 
виражає тільки вузько науковий аспект. 

1. Терміни, що використовуються в нормативно-правових 
документах: 

Обʼєкт археологічної спадщини – місце, споруда, комплекс, 
їх частини, повʼязані з ними території чи водні обʼєкти, які 
створені людиною, незалежно від стану збереженості, що 
донесли до нашого часу цінності з археологічного, антропо-
логічного та етнографічного погляду і повністю або частково 
зберегли свою автентичність. Отже, обʼєкт археологічної спад-
щини – рештки життєдіяльності людини, що містяться під 
землею та під водою і є невідтворним джерелом інформації 
про зародження і розвиток цивілізації. 

Памʼятка археології – археологічний обʼєкт національного 
або місцевого значення, занесений до Держаного реєстру 
нерухомих пам’яток України. 

Комплекс – топографічно визначена сукупність окремих 
або поєднаних між собою об’єктів культурної спадщини [1]. 

2. Наукова термінологія. 
Артефакт – конкретний речовий об’єкт, зроблений люди-

ною відповідно до норм культури; поняття сформовано таки-
ми ознаками: 1) речовинність, 2) штучність, 3) культурна 
нормативність (обумовленість і підпорядкованість вигляду 
системі норм культури). Іншими словами – будь-яке творіння 
рук людини – споруда, знаряддя праці, витвір мистецтва, 
житло, посудина або інший обʼєкт. Ознак артефакту може 
набути й ландшафт у тому випадку, якщо він зазнав істотних 
змін в результаті діяльності людини: дії вогню, спорудження 
будівель або доріг, обробки ґрунту й т. ін. 

Археологічна памʼятка – сукупність артефактів й відкладів, 
в яких усі вони звʼязані в одне ціле безпосереднім зіткнен-
ням, взаємонакладенням або взаємопроникненням. Поняття 
пам’ятки служить безпосередньо задля встановлення не жит-
тєвих, а суто археологічних співвідношень між її культурними 



146 Матеріали студентської наукової 
конференції (16 травня 2018 р.) 

 

складовими і трактується як будь-яке місце, що колись було 
заселене або використовувалося людиною та виявлене архео-
логами в процесі розвідок або розкопок – від невеликої тимча-
сової стоянки до міста із складною структурою. 

Комплекс – поєднання речей, територіально зосередже-
них на певній ділянці і функціонально взаємопов’язаних, в 
основі якого лежить або ймовірно лежала споруда або відбува-
лася життєва ситуація, подія чи процес. 

Компонент – набір археологічних елементів, що характе-
ризує певний етап існування однієї памʼятки чи об’єкта. На 
одній і тій самій пам'ятці чи об’єкті можуть бути представ-
лені декілька компонентів, розрізняти які дозволяє карди-
нальна зміна типового набору артефактів. 

Археологічний об’єкт – відокремлений об’єкт, який відно-
ситься до археології; включає в себе не тільки речові об’єкти, 
а й похідні об’єкти, які створюються самою археологією в 
процесі пізнання. 

Культура – матеріальна складова існування певного спів-
товариства, яка виражена в залишках одночасних компонен-
тів зі схожими комплексами або наборами речей, що були 
виявлені в різних місцях. 

Археологічний (культурний) шар – нашарування ґрунту, 
який утворився внаслідок життєдіяльності людей та міс-
тить в собі різноманітні артефакти. Має виключно важливе 
значення в силу наукової інформації про пам’ятку чи об’єкт 
археології, яка міститься в ньому [1]. 

Будь-які земляні роботи будівельного чи інших видів гос-
подарської діяльності на культурному шарі без попереднього 
його дослідження науковцями неминуче призводять до без-
поворотних втрат його інформативності. 

В Україні місця, які мають історичну, естетичну, пізнавальну 
(цікаві відслонення з різними породами та рештками вико-
пних організмів) цінність, а також об’єкти наукової цінності, 
відносять до геологічних пам’яток природи. Геологічна 
пам’ятка – унікальний об’єкт (комплекс взаємопов’язаних 
об’єктів) природного походження чи ділянка, що найбільш 
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повно і наочно характеризує для даної місцевості протікання 
геологічних процесів і їх результати; характеризується науко-
вою цінністю, доступні для безпосереднього огляду та вивчен-
ня [3]. 

До таких об'єктів безпосередньо належать і палеолітичні 
стоянки, особливості охорони яких є важливими для світо-
вої спільноти, зокрема установ, які є відповідальними за 
збереження культурної спадщини. Стоянка (тип археологіч-
ної пам’ятки чи об’єкта) – давнє неукріплене поселення. 
Стосовно стоянок існують певні відмінності в розумінні термі-
ну. Залежно від часу функціонування поселень розрізняють 
стоянки палеолітичні, мезолітичні, неолітичні, епохи енео-
літу та бронзи, середньовічні. Для ранніх епох (палеоліт, 
мезоліт, неоліт, енеоліт – 2 тис.–1 тис. до н. е.) під терміном 
«стоянка» розуміють довготривалі поселення зі слідами 
тривалого колективного проживання людей. Подібні стоян-
ки вирізняються цілком сформованим культурним шаром. 
Для пам’яток наступних епох “стоянками” називають тимча-
сові (зазвичай сезонні) місця перебування людей. В даній 
статті подано короткий огляд особливостей організації охоро-
ни палеолітичних стоянок на території деяких країн Європи 
та світу. 

В Польщі проблемами охорони археологічних, зокрема 
палеолітичних, памʼяток займається Державна консерваційна 
служба. Історія створення польської консерваційної служби 
почалася з видачі Радою Регентів указу “Про догляд за па-
м'ятками мистецтва та культури” від 31 жовтня 1918 р. Указ 
був першим повним польським законом про охорону памʼяток. 
В результаті діяльності польських археологів охорона памʼя-
ток культури та мистецтва була відокремлена від догляду за 
археологічними пам'ятками, які мають специфіку памʼяток, 
що репрезентують різні історичні епохи. 

Археологія потребувала нової системи догляду за памʼят-
ками, яка була створена практично з чистого аркуша. Пер-
шою структурою для охорони археологічних памʼяток стала 
Державна асоціація доісторичних пам'яток (ДАДП), нефор-
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мальна структура, що складається з контрактних спеціаліс-
тів у Міністерстві релігійних конфесій та суспільного про-
світництва (МРКСП). Зрештою, неефективна та неформаль-
на ДАДП була замінена Державним археологічним музеєм. 
Спробуємо коротко проаналізувати історію цих установ та 
оцінити їх діяльність. 

Служба захисту пам'яток у повоєнній Польщі заснована 
на постанові Регентської Ради від 8 листопада 1918 р., що 
було по-суті першим актом про охорону памʼяток у Польщі. 
Указ містив усі археологічні реліквії, що належать нації, і 
наказував їх вивезти за межі країни. Цей Закон також обме-
жив право проводити приватні розкопки як на державній, 
так і на приватній землі, змусивши його залежати від згоди 
МРКСП. За знищення чи руйнування археологічних памʼяток 
передбачалися штрафи та заходи адміністративного пока-
рання. Закон у такій формі зробив всі археологічні знахідки 
власністю держави. Представниками міністра на місцях були 
районні консерватори. Цей указ став основою для подаль-
шого формування служби охорони археологічних памʼяток у 
відродженій Польщі [7]. 

Державне товариство охоронців доісторичних памʼяток 
стало першою спробою організувати загальнонаціональну 
службу для охорони археологічних памʼяток. Його генезис 
слід розглядати як зусилля польської археологічної спільноти 
з метою створення незалежних служб збереження археоло-
гічних памʼяток, які за своїм характером потребують інакшого 
догляду, ніж твори мистецтва та монументальна архітектура. 

Паралельно з утворенням польових структур ДАДП ви-
никла необхідність заснувати Центральний археологічний 
музей. Ідея центрального музею була частиною інституцій-
ної археології, сформованої з нуля. На жаль, з самого початку 
ідеї створення такого музею виникли помітні фінансові про-
блеми, музей не міг належним чином розпочати роботу. 

Створення центральної зони збереження археологічних 
памʼяток закінчилося тривалим періодом невизначеності та 
поступовим розпадом служби збереження археологічних 
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памʼяток. На жаль, Державний археологічний музей не взяв 
на себе досягнення ДАДП у сфері організації захисту. 

Підсумовуючи діяльність ДАДП та Державного археологіч-
ного музею, не можна забувати про те, що вони були першими 
подібними підприємствами, врешті-решт створена центральна 
археологічна установа та проведена структурна реформа. 

На сучасному етапі за охорону палеолітичних пам'яток на 
території Польщі відповідає Державна служба охорони памʼя-
ток. Консерватор археологічних памʼяток – загальноприйнята 
назва посади працівника служби охорони памʼяток, відпові-
дального за охорону археологічних памʼяток, зокрема палео-
літичних стоянок. У 90-х роках ця назва повʼязана з функцією 
голови Регіонального археологічного та охоронного центру 
або менеджера чи співробітника компетентного Регіональ-
ного відділу досліджень і документації памʼяток [7]. 

Сьогодні термін “консерватор археологічних памʼяток” ви-
користовується досить рідко, натомість спеціалістів, відпові-
дальтних за охорону археологічних об'єктів називають архео-
логічними інспекторами тощо. 

В Боснії та Герцоговині за збереження та охорону палео-
літичних стоянок відповідає державний орган – Комісія зі 
збереження державних памʼяток. Уряд Федерації Боснії та 
Герцеговини несе відповідальність за забезпечення та забез-
печення правових, наукових, технічних, адміністративних та 
фінансових заходів, необхідних для охорони, збереження, 
демонстрації та відтворення національних памʼяток. Він 
забезпечує фінансові та технічні ресурси для складання та 
реалізації програми постійного їх збереження. 

Комісія зі збереження національних памʼяток Боснії та 
Герцеговини визначає технічні вимоги та забезпечує кошти 
для підготовки та встановлення вивісок із основними даними 
про памʼятки, а також рішення про оголошення майна чи 
території національною памʼяткою [5]. 

Територія, на якій знаходиться археологічна памʼятка, а та-
кож прилегла територія поділяється на дві основних зони: 
зона охорони та зона захисту. Зона охорони охоплює смугу 
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близько 100 м, на якій зазвичай проводять детальні архео-
логічні дослідження. З огляду на тип порід та розташування 
в геоморфологічному аспекті, встановлюється найкраща 
форма захисту (покриття плити з товстим шаром ґрунту як 
проміжний захід тощо). 

У зоні захисту знищення, ремонт, будівництво або будь-
які інші роботи, які можуть мати вплив на зміну археологіч-
ного обʼєкта, заборонені. 

Проблеми охорони і збереження палеолітичних памʼяток 
гостро постають і в країнах Азії, зокрема Китаю. У басейні 
Ніхевана в окрузі Яньюань провінції Хебей 21 палеолітична 
стоянка, історія яких налічує понад 1 мільйон років, розки-
дані по обидва боки річки Сангган. Ці руїни, які зараз пере-
бувають під охороною держави, належать до найважливіших 
100 археологічних відкриттів Китаю у ХХ ст. Артефакти з 
Ніхевана вказують на те, що наші предки населяли цю тери-
торію 2 мільйони років тому, що робить комплекс памʼяток 
імовірною “колискою людства” у Східній Азії. Незважаючи 
на їхню цінність, китайські археологи стикаються зі, здава-
лося б, непереборним завданням у збереженні руїн. 

Питаннями охорони таких памʼяток в Китаї займається 
Бюро культури та релігії, а також Науково-дослідні інститути 
культури. На конференціях створюються спеціальні робочі 
групи, на які покладена відповідальність за збереження 
памʼяток, зокрема Ніхевана. На одному з таких засідань у 
2010 р. запропоновано дванадцять проектів захисту стоянок 
та розкопок на їх територіях, включаючи дорожнє будівницт-
во, посадку дерев та ландшафтну інженерію. Департамент 
будівництва провінцій разом з Управлінням земельних ресур-
сів, Відділом охорони водних ресурсів, Бюро культурних релі-
гій, Бюро лісового господарства та Бюро з питань туризму 
допомагали розробити комплексну програму захисту [6]. 

Схеми для збереження Ніхевана були складені та розроб-
лені до деталей, але проект потребує невиправдано багато 
часу для завершення будівництва, яке, згідно з початковим 
планом, становитиме площу 4500 м2 з інвестицією у розмірі 
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15 млн. юанів (1,8 млн. доларів США). З більш ніж 10 тисяч 
розвіданих артефактів деякі демонструються в приміщенні, 
запозиченому від Департаменту Народних Збройних Сил окру-
гу Яньюань, а більшість інших зберігаються в спеціальних 
камерах. Окрім того, ця територія знаходиться в зоні пожеж-
ної небезпеки, що суттєво загрожує збереженню памʼяток. 

Охорона має надзвичайно важливе значення для історич-
них реліквій, однак у Китаї місцеві органи влади часто нада-
ють перевагу пришвидшенню економічного розвитку тери-
торій. У цьому напрямку уряд має відігравати значно більшу 
роль. Відсутність фінансування є основною причиною того, 
що розкопи палеолітичних стоянок знаходяться під загро-
зою руйнування. 

Важливою складовою охорони і збереження палеолітич-
них памʼяток в будь-якій країні світу є інформування про 
об'єкти культурної спадщини. Така процедура провадиться 
шляхом:  
 публікації єдиного Реєстру обʼєктів культурної спадщини 

та внесених до нього змін; 
 встановлення охоронних дощок, охоронних знаків, інших 

інформаційних написів, позначок на памʼятках або в межах 
їхніх територій незалежно від форм власності. 
Публікацію такого Реєстру та внесених до нього змін у 

спеціалізованому періодичному виданні зазвичай здійснює 
Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони куль-
турної спадщини [2]. 

Органи охорони культурної спадщини забезпечують, за 
можливості, вільний доступ до памʼяток з метою їх екскур-
сійного відвідування, якщо вони вважаються придатними 
для цього. Власник памʼятки або уповноважений ним орган, 
особа, яка набула права володіння, користування чи управ-
ління, зобовʼязані за погодженням з органами охорони куль-
турної спадщини організувати такий доступ. Порядок цього 
доступу встановлюється охоронними договорами. 

В підсумку варто додати, що на територіях, де розташова-
ні палеолітичні стоянки, встановлюється особливий режим 



152 Матеріали студентської наукової 
конференції (16 травня 2018 р.) 

 

охорони і використання, який передбачає дотримання не-
порушності взаємного розташування шарів археологічної 
памʼятки. Такий режим виключає проведення на зазначених 
ділянках археологічних досліджень, а також проведення 
будь-якої господарської діяльності, наслідком котрої може 
стати пошкодження, знищення або руйнування культурного 
шару, археологічних обʼєктів та повʼязаних з ними рухомих 
предметів, що враховується при видачі дозволів на прове-
дення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних 
робіт на територію памʼятки. В різних країнах тривалість 
встановлення такого режиму є різною і коливається в основ-
ному від 15 до 40 років. 

До процесів організації охорони і збереження обʼєктів куль-
турної спадщини уряди держав підходять по-різному, проте 
проблеми, що стосуються цих процесів є досить одноманіт-
ними і полягають здебільшого в недостатньому фінансуванні 
охоронних заходів, що в першу чергу залежить від рівня 
економічного розвитку країни, а також недостатньому дослі-
дженні палеолітичних стоянок та прилеглих територій, як в 
археологічному, так і в геолого-геоморфологічному аспектах. 
При поганому забезпеченні охорони та збереження обʼєктів 
культурної спадщини інтенсивна антропогенна діяльність 
та природні процеси можуть спричинити поступову втрату 
цінних матеріальних доказів історії людства і, як наслідок, 
занепад археологічної науки. 
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