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ПЕРЕДМОВА 

 
Важливою складовою навчального процесу на географічному 

факультеті Київського національного університету є практики. 
Відповідно до навчального плану студенти другого курсу на-
пряму підготовки "Географія" проходять професійно орієнтова-
ну практику на навчально-науковій базі "Ясіня", що розташова-
на поблизу с. Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської об-
ласті. Задля забезпечення якісного проведення професійно оріє-
нтованої практики було прийнято рішення про створення викла-
дачами навчально-методичного посібника. 

У запропонованому посібнику відображено багаторічний до-
свід підготовки і проведення практики викладачами географічно-
го факультету Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка. Метою книги є наукове та методичне забезпечення 
ландшафтної, геоморфологічної та економіко-географічної скла-
дових проведення професійно орієнтованої практики.  

У першій частині посібника подано загальну характеристику 
регіону проведення практики. У відповідних розділах розкрито 
особливості формування Карпатської гірської країни, зокрема 
структурно-орографічний поділ та геолого-геоморфологічну будо-
ву Карпат, історію їх формування. Також проаналізовано геомор-
фологічну будову басейну верхньої течії р. Чорна Тиса, розкрито 
природні умови й ресурси території проведення практики, охарак-
теризовано населення і трудові ресурси регіону, подано характери-
стику розвитку господарського комплексу Рахівського району. 

Друга частина посібника містить методичні вказівки студен-
там для підготовки і проходження практики, зокрема основні 
завдання, опис маршрутів та вимоги до оформлення звітів і по-
рядок їх захисту. 

Автори сподіваються, що пропонований посібник буде кори-
сним для студентів, які проходитимуть професійно орієнтовану 
практику в Карпатах, а також для викладачів, науковців і всіх 
небайдужих до чарівної краси українських Карпат. 





 
 
 

ЧАСТИНА І 
НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОВЕДЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ 
 
 

РОЗДІЛ 1. КАРПАТСЬКА ГІРСЬКА КРАЇНА 
 

Карпати – гірська система на сході Центральної Європи, 
розташована на території Австрії, Угорщини, Чехії, Польщі, 
Словаччини, України, Румунії, Сербії. Утворює вигнуту на схід 
дугу, яка сполучає Альпи з Балканами і практично оточує 
Середньодунайську рівнину.  

Протяжність Карпатської гірської системи становить близько 
1 500 км – від м. Братислава у Словаччині до Залізних Воріт на 
Дунаї у Румунії. Ширина Карпат на північному заході сягає 
240 км, на південному сході – 350 км, у центрі – 100–120 км.  

Переважають висоти 800–1 200 м, найбільша висота – 
г. Ґерлаховскі Штіт (2 655 м), розташована в масиві Високі Тат-
ри на території Словаччини.  

Площа Карпатської гірської системи – 190 тис. км². 
Карпатська гірська система – один із головних вододілів Єв-

ропи між Балтійським і Чорним морем. В орографічній будові 
виділяють Західні Карпати, Східні Карпати, Південні Карпати, 
Західні Румунські гори і Трансильванське плато. У межах Захід-
них і Східних Карпат виділяють дві субпровінції: Зовнішні та 
Внутрішні Карпати (рис. 1.1). 

Карпатські гори відносно молоді, сформовані в альпійську 
епоху горотворення і мають вік понад 25 млн років.  

У будові Карпат розрізняють три структурно-тектонічні пояси:  
Зовнішній – флішовий, з висотами 1 400–2 000 м та округли-

ми формами вершин і пологими схилами.  
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Центральний – кристалічний, представлений розірваним ла-
нцюгом брилових масивів. Тут переважають альпійські форми 
рельєфу, зі слідами зледеніння. Висоти – понад 2 000 м. 
Внутрішній – вулканічний, з висотами 1 011–2 305 м, та між-

гірними плато і улоговинами з висотами 800 м.  
Загалом рельєф Карпат представлений середньо- та низькогі-

р'ями із значним і складним розчленуванням. 
 

 
 

Рис. 1.1. Структура Карпатської гірської країни: 
1. Зовнішні Західні Карпати. 2. Внутрішні Західні Карпати.  

3. Зовнішні Східні Карпати. 4. Внутрішні Східні Карпати. 5. Трансильванські 
Альпи (Південні Карпати).  

6. Західні Румунські Карпати. 7. Трансильванське плато.  
8. Сербські Карпати 
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1.1. Структурно-орографічний поділ 
 
Західні Карпати. Найбільш висока і широка частина Карпат, 

протяжністю понад 200 км. Західні Карпати – це своєрідний гір-
ський вузол, розташований між долинами річок Морава та По-
прад, на території Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Укра-
їни. Поділяється на Зовнішні Західні та Внутрішні Західні Кар-
пати, до складу яких входить ряд хребтів та ізольованих гірсь-
ких масивів із загальним напрямком із південного заходу на пі-
внічний схід (рис. 1.2).  

 

 
 

Рис. 1.2. Орографічна схема Карпатської гірської країни 
 
У північній частині Західних Карпат розташовані середньо-

висотні хребти Моравських Карпат і Бескидів, складених пере-
важно пісковиками та флішовими товщами. Центральна частина 
складається з ряду високогірних і середньогірних масивів Тат-
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рансько-Фатранської області. Тут розташований найвищий гір-
ський масив Карпат – Високі Татри з вершинами Герлаховскі-
Штіт (2 655 м) та Ломницький-Штіт (2 634 м). Ця частина 
складена переважно гранітами, гнейсами, іншими кристалічни-
ми породами та вапняками. Для верхньої частини гір характер-
ний альпінотипний рельєф. Південну частину формують серед-
ньовисотні плоскогірні масиви, складені осадовими та ефузив-
ними породами (Словацьке Рудогор'є, Словацьке Середньогір'я, 
Матрансько-Сланська область).  

Східні Карпати простягаються від долини р. Попрад (Сло-
ваччина) до перевалу Предял (верхів'я р. Прахов у Румунії) і є 
найбільшою за протяжністю частиною Карпат. Розташовані 
Східні Карпати в межах Румунії, Польщі, Словаччини та Украї-
ни. Загальна довжина становить близько 750 км. Східні Карпати 
об'єднують систему різних гірських хребтів із чітко вираженою 
структурно-літологічною зональністю. Ці хребти розділені ши-
рокими та глибокими долинами. На південному заході Східні 
Карпати обмеженні розломами, по яких відбувався вилив магми, 
у результаті чого утворений вулканічний Вигорлат-Гутинський 
масив. Хребти та гірські масиви Східних Карпат складені пере-
важно піщано-глинистими товщами крейдового, палеогенового 
та частково неогенового віку. В осьовій зоні поширені докемб-
рійські сланці, на заході – масиви з вулканічних неогенових по-
рід. Найвища вершина Східних Карпат – П'єтросул, або Румун-
ський П'єтрос (2 305 м) розташована в масиві Родна.  

Південні Карпати (Трансильванські Альпи) простягаються 
від перевалу Предял до Залізних Воріт переважно в широтному 
напрямку. Південні Карпати складаються з декількох масивів: 
Бучеджь, Годяну, Ретезат, Лотру, Фегераш. Найвища точка Пів-
денних Карпат – г. Молдовяну (2 543 м), розташована в масиві 
Фегераш. На заході до Південних Карпат прилягають також Ба-
натські гори. Гірські хребти складені в основному гранітами, 
гнейсами, а також пісковиками і вапняками. Вершини тут плоскі, 
схили круті. На північному заході долина р. Муреш відокремлює 
від Південних Карпат Західно-Румунські гори.  
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Західні Румунські гори (Апусени) – частина гірської систе-
ми Карпат на заході Румунії. Обмежені на заході Середньоду-
найською низовиною, на півночі – долиною р. Сомеш, на сході – 
Трансильванським плато, на півдні – долиною р. Муреш. Скла-
дені гранітами, кристалічними сланцями, вапняками і вулканіч-
ними породами, що зумовило надзвичайну різноманітність форм 
рельєфу. В Апусенах виділяються: центральний платоподібний 
гірський масив Біхор заввишки до 1 849 м; вапнякові гори Трас-
кеу і Металіфері, на заході – хребти Кодру, Заранд і Педуря-
Краюлуй, на півночі – хребти Мезеш, Плопіш і Феджет. 

Трансильванське плато – плато в центральній Румунії (іс-
торична область Трансильванія), майже повністю оточене гора-
ми: Внутрішні Східні Карпати, Південні Карпати, Західні Ру-
мунські Карпати. Розташоване в міжгірській улоговині заввиш-
ки 300–600 м (на околицях – до 900 м). 

 
 

1.2. Геолого-геоморфологічна будова 
 
1.2.1. Особливості речовинної основи рельєфу  
 

Головне місце в геологічній будові Карпат належить специ-
фічним гірським породам – флішу і моласам. 

Фліш (нім. fliessen – текти) – потужна серія морських оса-
дових порід, переважно уламкового походження, що характери-
зуються закономірним, ритмічним чергуванням декількох літо-
логічних різновидів шарів, гранулометричний склад яких змен-
шується вгору по розрізу. Тобто в основі кожного ритму потуж-
ністю 0,5–2 м залягають породи найбільш грубозернисті (кон-
гломерат чи пісковик), які виповнюють усі нерівності і заглиб-
лення в попередньому шарі. Вгору по розрізу розмір часток зме-
ншується і переходить у тонкозернисті пісковики, алевроліти, 
глинисті породи або вапняки (див. кольорову вставку, рис. 1.3). 
Характерними ознаками флішу є велика загальна потужність 
відкладів, наявність фауни. Фліш зустрічається виключно в гір-
ських спорудах геосинклінальних областей.  
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Вважається, що основу для формування флішу становлять 
прибережно-морські відклади, які формувалися в умовах різко 
розчленованого рельєфу. Піщано-глинисті утворення, принесені 
річками й морським прибоєм, накопичуючись на пологому під-
водному схилі, під дією сил гравітації чи внаслідок періодично 
повторюваних сейсмічних струсів, виносяться до глибоководної 
частини басейну, формуючи своєрідні каламутні потоки. З таких 
піщано-глинистих сумішей передусім осаджується піщаний ма-
теріал, а потім глинистий, і так до формування наступного ка-
ламутного потоку. Це й дає початок закономірному перешару-
ванню пластів піщаників та аргілітів. 

Флішові утворення є досить поширеними відкладами серед 
споруд Середземноморського складчастого поясу. Зокрема, ни-
ми майже повністю складені крейдові й палеогенові розрізи 
окремих зон Кавказу, Карпат, Альп.   

У Карпатах і Альпах флішовий комплекс сформований із се-
редини крейдового періоду до середнього міоцену включно (120–
15 млн років). Найвиразнішим він був у пізньокрейдову епоху 
(90–65 млн років). Фліш розвинений переважно в Зовнішній зоні 
Карпат, яка звернена в бік платформи, що прилягає до неї з півні-
чного сходу (ця частина іноді називається Флішовими Карпата-
ми). Цей комплекс утворює тут структуру складчастої споруди, 
відділяючись від окраїни Східноєвропейської платформи (Воли-
но-Подільскої плити), смугою більш молодих грубоуламкових та 
соленосних товщ Передкарпатського крайового прогину. 

Карпатський фліш являє собою тонке й закономірне чергу-
вання піщаників і глинисто-алевролітових порід. Потужність їх 
шарів становить від декількох сантиметрів до 0,5–1 м.   

Особливістю карпатського флішу є інтенсивна тектонічна 
порушеність. Ці породи зібрані в численні й складно побудо-
вані складки, які іноді перекинуті й дислоковані розривними 
порушеннями. 

Такі розломи перетворюють місцями складчасту споруду на 
систему пластин; в Альпах їх називають шар'яжами, а в Карпа-
тах – скибами. 
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Моласи (франц. mollasses, від лат. mollis – м'який) – ком-
плекс переважно теригенних гірських порід (конгломератів, піс-
ковиків, глин), які формувались у крайових і міжгірських про-
гинах при руйнуванні гір, що підіймаються (див. кольорову 
вставку, рис. 1.4). Характерні на заключній стадії геосинкліналі. 

У цілому в будові Карпатських гір, окрім флішових і моласо-
вих товщ, представлені різноманітні різновікові породи магма-
тичного, метаморфічного та осадового походження. 

Протерозойські та палеозойські відклади представлені крис-
талічними та метаморфічними породами, гнейсами, сланцями, 
кварцитами, мармурами, вапняками.  

Комплекс мезозойських відкладів представлений малопоту-
жною товщею тріасу, юри і потужною флішовою товщею крей-
ди. Про вулканічну діяльність свідчать включення магматичних 
порід у осадовій товщі. Мезозойські відклади представлені вап-
няками, піщано-глинистими товщами, мергелями, конгломера-
тами, кременями, яшмами, пісковиками, сланцями.  

Кайнозойські породи мають значне поширення, великі потуж-
ності та складну будову. Палеогеновому флішу належить важлива 
роль у геологічній будові Карпат. Неогеновими відкладами запов-
нені Передкарпатський і Закарпатський прогини. Морський режим 
прогинів сприяв нагромадженню потужної товщі осадових гірсь-
ких порід – молас, конгломератів, глин, мергелів, вапняків. Четвер-
тинні відклади широко розвинені в Карпатах та їхніх прогинах. 
Вони представлені товщами пухких порід різного походження: 
елювієм, делювієм, алювієм, пролювієм, моренами, осипами. 

 
1.2.2. Загальна характеристика геологічної структури 
 

За даними геологічних досліджень, потужність земної кори 
під Карпатами сягає 40–50 км, а сама гірська споруда має бага-
топоверхову будову. Кожному з поверхів відповідає певний етап 
геологічної історії зі специфічними умовами осадконакопичен-
ня, тектоніки, магматизму. 

У будові Карпат виділяють чотири структурні поверхи. З них 
докембрійський та палеозойсько-нижньомезозойський поверхи 
утворюють фундамент, на якому сформувались і розвинулись Кар-
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патські гори. Верхньомезозойський-нижньокайнозойський поверх 
пов'язаний із зародженням Карпатської геосинкліналі і заповнен-
ням її товщею осадових порід. Верхньокайнозойський поверх відо-
бражає розвиток Карпатських гір і передгірських прогинів. 
Докембрійський поверх являє собою кристалічний фунда-

мент, деформований тектонічними рухами байкальського (700–
800 млн років тому) і каледонського (500 млн років тому) етапів 
горотворення.  

Потужність палеозойсько-нижньомезозойського поверху 
не постійна і змінюється від зон прогинів до зон підняття на 
глибинах від 7–9 до 2–4 км. Товщі відкладів, що утворюють 
основу Карпатських гір, наприкінці палеозою були охоплені 
герцинським етапом горотворення (340 млн років тому), про-
довжували розвиватись і видозмінювати утворені на попере-
дніх етапах гірські масиви.  

Так, корені фундаменту у Східних Карпатах відслонені лише 
в Рахівському і Чивчинському виступах Мармароського масиву. 
Решта елементів палеозойського рельєфу, у т. ч. передбачувані 
пра-Карпати, протягом мезозойської і кайнозойської ер були 
охоплені морською трансгресією, з якою пов'язане зародження 
Карпатської геосинкліналі. 

Інтенсивний розвиток Карпатської геосинкліналі поклав поча-
ток утворенню третього структурного поверху – мезозойсько-
кайнозойського. Він залягає переважно на метаморфічних поро-
дах деформованого палеозойського фундаменту. З ним пов'язане 
утворення потужної товщі осадового чохла, який виник у резуль-
таті руйнування більш давніх гірських споруд. В основному в Ка-
рпатській геосинкліналі накопичувалися піщанисті та глинисті 
осадові породи, які сформували флішову товщу.  

Формування четвертого – верхньокайнозойського поверху 
пов'язане з геологічними подіями другої половини кайнозойсь-
кої ери (25 млн років тому), коли вся товща осадових утворень 
була охоплена черговою фазою альпійського горотворення. 
Прогин Карпатської геосинкліналі змінився її підняттям, яке 
спричинило деформації осадових товщ третього поверху. Під-
няття Карпат відбувалось одночасно з опусканням Закарпатсь-
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кого та Передкарпатського прогинів, що заповнювалися товща-
ми моласових відкладів, потужністю до 5–7 км.  
 

1.2.3. Історія формування  
 

На території сучасних Карпат у мезозойському періоді сфо-
рмувалось Карпатське море, що проіснувало більше 100 млн 
років (до межі палеогенового та неогенового періодів). Карпат-
ське море було частиною праокеану Тетіс. На ділянці від пів-
денних окраїн Великої Британії й сусідніх берегів Франції, че-
рез усю Європу й Дніпровсько-Донецькую западину зокрема, і 
до Північного Прикаспію, простягається майже безперервний 
пояс порід писальної крейди. Це дозволяє припустити, що в 
пізньокрейдову епоху тут був протяжний внутрішній контине-
нтальний мілководний морський басейн. Він розташовувався 
на платформних площах. Його пологі береги заважали процесу 
зносу уламкового матеріалу, а накопичення осадових товщ 
відбувалося за рахунок відмирання й осадження карбонатних 
залишків водоростей. За лінією Динариди – о. Крит – Закавказ-
зя передбачається розміщення осьової частини океану Тетіс, 
що фіксується підводними вулканічними виливами. Уздовж 
північної окраїни океану за лінією Альп, Карпат і Північного 
Кавказу простягається пояс флішонакопичення. 

На межі мезозойської та кайнозойської ер море поступово 
почало відступати, залишаючи на дні потужні товщі осадових 
утворень, які протягом кайнозойської ери були втягнуті до аль-
пійського етапу горотворення. На місці океану Тетіс виникли 
нові і відновилися старі гори: Піренеї, Альпи, Карпати, Балкани, 
Кримські, Кавказ, Памір.  

У другій половині кайнозойської ери Карпатська геосинклі-
наль відчуває різкі перетворення. Її прогин, який почався у дру-
гій половині мезозойської ери, змінився різким підняттям. Це 
призвело до деформації потужної товщі порід, які утворилися на 
дні Карпатського моря.  

Крейдово-палеогенова флішова геосинкліналь, де зародились 
сучасні Карпати, не була суцільним водним простором, її розді-
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ляли повздовжні пасма суходолу – кордильєри – виступи давніх 
порід фундаменту флішу.  

Із загальним підняттям центральної частини Карпатської гео-
синкліналі відбувається формування гірської споруди Карпат, а 
на периферії – двох передгірських прогинів. Спочатку серед Кар-
патського моря з'являються окремі вершини, а потім і гірські хре-
бти – кордильєри. Утворилися два паралельні пасма, яким у су-
часному рельєфі відповідають системи гірських хребтів Зовніш-
ніх і Внутрішніх Карпат. Пасма розділяло пониження, яке було 
заповнене водами Карпатського олігоценового моря. У сучасному 
рельєфі йому відповідає центральна частина Українських Карпат 
– Вододільно-Верховинські Карпати. Передкарпатський і Закар-
патський прогини довгий час залишалися перекритими морем. 
Вони заповнювалися переважно продуктами руйнування гір, які 
піднімалися (моласами). У середині неогенового періоду спочат-
ку Передкарпатський, а потім і Закарпатський прогини звільни-
лися від морських басейнів і поступово перетворилися на сушу.  

У палеогеографічному плані кордильєри уявляються у вигля-
ді гірсько-острівних або підводних пасом, розташованих кулісо-
подібно, які були областями зносу уламкового матеріалу і де-
якою мірою – материнським субстратом флішу. Ділянки сухо-
долу і мілководдя, які розмивалися, виступали з води у вигляді 
закономірно розташованих гребенів.  

У період накопичення відкладів під флішовим прогином вну-
трішні кордильєри обмежували фаціальні зони, а при складкоу-
творенні відігравали роль упорів і зумовили розвиток регіональ-
них насувів. 

Побіжний огляд флішової геосинкліналі підводить до порів-
няння Карпатської дуги із сучасними острівними дугами морів 
та океанів.  

У типовому вигляді система острівних дуг складається з 
трьох елементів: глибоководного океанічного жолоба, зовнішніх 
та внутрішніх острівних дуг, а також глибоководної улоговини 
тилового моря.   

У випадку Карпат реконструкція основної дуги базується на 
палеогеографічних і геолого-геофізичних даних. Карпатська ду-
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га є одним із наочних прикладів острівних дуг нещодавнього 
геологічного минулого. Тут наявні перелічені елементи: глибо-
ководний жолоб – Передкарпатський прогин, зовнішня дуга – 
Флішові Карпати, внутрішня дуга – Вулканічні Карпати, а також 
улоговина тилового моря – Паннонська западина.  

Карпатська острівна дуга подібна до сучасних острівних дуг 
глибокими (180–200 м) осередками землетрусів, що згруповані в 
районі гір Вранча на крутому вигині Карпатської дуги в Румунії.  

Така історія розвитку та становлення стосується Західних і 
Східних Карпат. Південні Карпати утворилися інакше, вони 
складені кристалічними сланцями та інтрузивними породами, у 
них мало спільного з островодужною системою.  

 
1.2.4. Особливості геолого-геоморфологічної будови  
 

Дуга Карпат входить до складу північної гілки Альпійської скла-
дчастої області. Між Передкарпатським крайовим прогином та За-
карпатським внутрішнім прогином простягаються Зовнішні флішові 
Карпати і Внутрішні вапняково-кристалічно-вулканічні Карпати, 
розділені перехідною зоною стрімчаків (кліпенів) (рис. 1.5). 
Зовнішні флішові Карпати простягаються чітко окресле-

ною дугою.  
Крейдово-палеогенова флішова товща утворює розірвані 

складки і луски насуву, т. зв. покриви, перекинуті в бік передо-
вого Передкарпатського прогину. Виділяється ряд тектонічних 
(структурно-фаціальних) зон, розділених великими насувами з 
амплітудою іноді понад 40 км. 

Складчаста флішова область Західних і частини Східних Ка-
рпат обмежується з внутрішнього боку вузькою Пенінською 
стрімчаковою зоною – смугою юрських вапнякових тектонічних 
відторженців, розташованих серед флішу. Зона стрімчаків також 
має покривну будову, з насувами на Флішові Карпати.  

У Західних Карпатах за зоною стрімчаків тягнеться смуга 
слабодислокованого палеогенового флішу, яка змінюється 
Центральною зоною давніх ядер Західних Карпат. Вона склада-
ється з численних кристалічних масивів з осадовим чохлом верх-
ньопалеозойських і мезозойських порід, що піднімаються вище 
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Флішових Карпат. Ці високогір'я являють собою низку грандіоз-
них покривів, серед яких у вигляді "тектонічних вікон" виступа-
ють кристалічні масиви – Високі і Низькі Татри, Велика і Мала 
Фатра. Формування цих покривів закінчилося в крейдовий час і 
післякрейдова складчастість виявлялася дуже слабо. По великих 
розломах вся ця система на сході опущена і слугує фундаментом, 
на якому розвинувся Закарпатський внутрішній прогин. 

 

 

 
Рис. 1.5. Тектонічна схема Карпатської гірської країни 

 
У будові покривів цього району (Низькі і Високі Татри, Мала 

Фатра), а також розташованих південніше більш низьких під-
няттів велику роль відіграють вапняки і доломіти, в основному 
тріасового віку. Це деформований під час альпійської складчас-
тості осадовий чохол, що залягає на кристалічному фундаменті. 



Розділ 1. Карпатська гірська країна 
 

 17 

Виступи фундаменту альпійських структур та масиви з карбона-
тних порід і неогенові ефузиви поширюються на південь, до 
Паннонської западини, утворюючи далі острівні підняття серед 
її горбистої і рівнинної поверхні (гори Бюкк, Матра, Задунайські 
Центральні гори). 

У Східних Карпатах розташований великий Мармароський 
(Марамуреський) масив, що складається з декількох комплексів 
і покривів кристалічних сланців, гнейсів докембрію та мезозой-
ського осадового чохла.   

На захід від Мармароського масиву розташована смуга вул-
канічних хребтів, що належить до Внутрішніх Карпат – Харгіта, 
Ґірґа, Келіман, Гутей. Ці хребти містять низку кальдер. Так, на 
хребті Келіман є величезна кальдера, що розкрита верхів'ям 
р. Нягра, і ряд вторинних вулканів, розташованих по лініях роз-
ломів. Вулканічна смуга облямовує з північного сходу і сходу 
Трансильванську западину.  

На заході піднімаються Західні Румунські гори, або Апусені. 
У центрі їх розташовується кристалічний масив Біхор. Тут є та-
кож вапнякові плоскогір'я і зруйновані вулкани. 

Південні Карпати складені давніми кристалічними сланцями і 
гранітами з осадового верхньопалеозойского і мезозойського чох-
ла; їм властива покривна будова. Якщо у Східних Карпатах вихо-
ди карбонатних порід численні, але невеликі за площею, то в Пів-
денних Карпатах ними складені значно більші райони і ділянки. 

Трансильванський кристалічний масив складається з докемб-
рійських і палеозойських кристалічних і вулканічних порід, а 
крім того, палеозойських і мезозойських осадових порід.  

Закарпатський прогин складений слабодислокованою тов-
щею неогену. З півдня до нього прилягає Паннонський середин-
ний масив, похований під потужною товщею неогенових від-
кладів Паннонської западини. Уздовж внутрішньої частини дуги 
Карпат значно поширені неогенові вулканічні породи (андезити, 
базальти та ін.).  

Із зовнішнього боку Карпати оточені передовим Передкар-
патським прогином, складеним потужною серією неогенових 
молас. Прогин поділяється на внутрішню зону з флішовою ос-
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новою і з повною серією складчастих молас, і зовнішню зону з 
платформною основою і тільки верхніми дуже слабодислокова-
ними моласами. Приблизно уздовж їх межі простягається похо-
ване складчасте пасмо, що є продовженням Свентокшиських гір 
у Польщі. Регіональні розломи відокремлюють прогин від Флі-
шових Карпат і від платформи, а також розділяють різні зони.  

Основні риси рельєфу Карпат зумовлені складкоутворенням у 
кінці мезозою і неоген-четвертинного періоду та утвореними піс-
ля цього розломами, загальним підняттям і процесами ерозії і де-
нудації. У цілому Карпати являють собою складну систему кулі-
соподібно розташованих гірських масивів і хребтів, розділених 
поздовжніми і поперечними долинами. У зв'язку з переважанням 
у будові Карпат пухких порід для гір характерні пологі, округлі 
форми вершин і схилів. Тільки в більш гіпсометрично високих 
районах (північний захід, південний схід), де масиви складені 
кристалічними породами, спостерігаються різкі форми рельєфу.  

Уздовж всієї зовнішньої дуги Карпат простягається смуга пе-
редгір'їв (40–60 км), які розташовані на субстраті Закарпатсько-
го прогину. Передгір'я Західних Карпат розчленовані долинами 
річок Морава, Одра, Вісла та їх приток і улоговинами (Освен-
цимська, Сандомежська), днища яких лежать на висоті 200–
300 м. У межах Східних Карпат рельєф передгір'їв горбисто-
пасмовий (висота 400–500 м), а на півдні та південному сході 
(висоти 800–1 000 м) набуває вигляд низькогір'їв.  

Центральну зону Карпат утворює переривчастий ланцюг 
брилових масивів, складених кристалічними породами (граніти, 
гнейси), вапняками тощо. Найвищі масиви – Татри, Родна, Фе-
гераш, Паринг, Ретезат (понад 2 тис. м). 

Уздовж внутрішнього боку дуги Карпат простягається смуга 
вулканічних масивів. На заході їх висота зазвичай не переви-
щує 1 000 м (Кремницькі гори, Штявніцкі гори, масив Вигор-
лат та ін.). Іноді вони мають вигляд столових гір, місцями 
утворюють різкі контури.  

Західні Румунські гори (висота до 1 848 м) складаються з ма-
сивів, що характеризуються різкими формами рельєфу. Велика 
частина міжгірських улоговин має тектонічне походження. Між 
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Південними і Східними Карпатами та Західними Румунськими 
горами розташоване Трансильванське плато, для сучасного ре-
льєфу якого характерне складне поєднання горбистих височин, 
пласких плакорних поверхонь і річкових долин. 

У найбільш піднятих масивах Карпат (1 400–2 200 м) зберег-
лися релікти вирівняного нижньонеогенового пенеплену. Особ-
ливо добре він зберігся в Південних Карпатах за рахунок розви-
тку в міцних кристалічних породах. Зустрічаються також ниж-
черозташовані ділянки більш молодих поверхонь вирівнювання 
дольодовикового часу. 

Сучасних льодовиків у Карпатах немає. У Татрах є тільки не-
великі поля вічних снігів, оскільки там було найбільш інтенсив-
ним плейстоценове заледеніння. Довжина долинних льодовиків 
рисської епохи досягала 14,4 км, а вюрмської – 13 км. Сліди до-
линного зледеніння збережені в Південних Карпатах, де на фраг-
ментах давніх поверхонь вирівнювання розвивалися також льо-
довики пласких вершин. Слабкіше було виражене долинне зале-
деніння в Низьких Татрах, на масивах Східних Карпат – Мараму-
реш і Родна. Карові льодовики, крім зазначених центрів долинно-
го зледеніння, розвинені у Словацьких Бескидах, на хр. Келіман і 
на окремих масивах Південних Карпат. На дні давніх карів міс-
цями сформовані озера (див. кольорову вставку, рис. 1.6). 

Нижчі вершини Карпат в епохи плейстоценових зледенінь 
характеризувалися перигляціальними умовами і відчували 
вплив кріогенних і соліфлюкційних процесів, які тепер відігра-
ють певну рельєфотворну роль у карпатському високогір'ї. 
Впливають на рельєф і сформовані у високогір'ї снігові лавини. 

У средньогірному і низькогірному ярусах рельєфоутворення 
здійснюється переважно під дією ерозії та акумуляції її продук-
тів у вигляді конусів виносу з уламкового матеріалу. У вапняко-
вих і доломітових масивах ерозійні промивини набувають форм 
тіснин і каньйонів із прямовисними обривистими стінами. 

У стрімчаках Пенінський зони, але головним чином у Внут-
рішніх Карпатах поширені карстові явища. Вони розвинені на 
території Польщі у вапнякових Західних Татрах і представлені 
численними карстовими печерами, западинами, карами, джере-
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лами. Напрямок течії підземних водотоків не узгоджується з то-
пографією місцевості. Під системою гірських хребтів і долин, 
наприклад, здійснюється зв'язок найглибшої в Польщі печери 
Сніжна в давньольодовиковому цирку верхів'я долини р. Мала 
Лонка з джерелом Крижаним (Льодово Жьрудло), що вибива-
ється на поверхню в Косьцеліській долині. У Словаччині виді-
ляють понад 145 карстових районів. Багато з них представлені 
високогірним карстом, розвиток якого значною мірою пов'яза-
ний із морозними факторами. Інтенсивно розвинений вапняко-
вий карст і в горах Бюкк, вапняковий та доломітовий карст ха-
рактерний для Задунайських Центральних гір, де, як і в деяких 
районах Румунії, з викопними формами тропічного карсту по-
в'язані поклади бокситів. Численні і різноманітні карстові райо-
ни є на території Південних, Східних Карпат і Західно-
Румунських горах. На морфології карсту найбільш піднятих ді-
лянок відбилися перигляціальні умови плейстоцену і чергування 
льодовикових епох із міжльодовиків'ями. 

 
 



РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ 
 
Українські Карпати є частиною Карпатської гірської країни. 

Відповідно до орографічного поділу, територія Українських Кар-
пат є частиною провінції Східних Карпат. На частку Українських 
Карпат припадає приблизно четверта частина Карпатської дуги.  

Українські Карпати – середньовисотні гори, що тягнуться з 
північного заходу на південний схід смугою, завдовжки понад 
270 км і завширшки 100–110 км. Середня висота їх 1 000 м, мак-
симальна – 2 061 м (г. Говерла).  

Межі Українських Карпат визначаються державним кордо-
ном України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. 
Північно-східний кордон проходить уздовж лінії міст Судова 
Вишня – Комарно – Миколаїв – Жидачів – Івано-Франківськ – 
Коломия – Чернівці. До складу Українських Карпат входять Пе-
редкарпатська височина, гірські Карпати та Закарпатська низо-
вина. Загальна площа Українських Карпат становить 37 тис. км2, 
в т. ч. гірських територій – 24 тис км2.  

Для Українських Карпат характерне чітко виражене поздовж-
ньо-зональне простягання основних структурно-орографічних об-
ластей, на які накладається вертикальна поясність ландшафтів. По-
вздовжньо-зональному плану гір суперечить сучасна гідромережа, 
що характеризується розвитком глибоких поперечних долин.  

Українські Карпати мають асиметричну будову: їх орографі-
чна вісь зміщена на південний захід. Сучасний вододіл Карпат 
не являє собою виразної структурно-орографічної єдності. Його 
звивиста лінія поширюється на різні тектонічні зони. Окрім то-
го, Закарпатська низовина лежить на рівні, нижчому від Перед-
карпаття на 250–300 м.  
 

 
2.1. Орографічна будова 

 
Орографія Українських Карпат визначається тектонічною 

будовою території, літолого-петрографічною будовою, що ви-
значає морфологію рельєфу. 

В орографічній будові виділяють такі головні області: Перед-
карпатська височина, Зовнішні (Скибові) Карпати, Центральні 
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(Вододільно-Верховинські) Карпати, Внутрішні (Полонинсько-
Чорногірські) Карпати, Мармароський масив, Вулканічні Карпа-
ти, Закарпатська низовина (рис. 2.1).  

 
2.1.1. Передкарпатська височина 
 

Передкарпатська височина – обернена структура, що займає 
простір між південно-західною окраїною Руської платформи і 
гірським поясом Карпат і відокремлюється від них рядом вира-
жених у рельєфі регіональних глибинних розломів північно-
західного простягання. У геоструктурному аспекті Передкар-
патській височині відповідає Передкарпатський крайовий про-
гин. Абсолютні висоти – 300–500 м. 

 
2.1.2. Зовнішні (Скибові) Карпати 
 

Північно-східний схил гір виділяється як Зовнішні або 
Скибові Карпати. Маючи найбільшу ширину на північному 
заході (35 км), вони поступово звужуються в південно-
східному напрямку до 18–20 км. Утворені Скибові Карпати 
системою хребтів, розділених поздовжніми долинами і річка-
ми. Берегові Карпати розчленовані на ряд коротких хребтів та 
окремих гір із м'якими обрисами. Вони піднімаються до 800 м. 
У глибину гір висоти зростають до 1 200–1 400 м і більше, а 
хребти добре оконтурюються. За висотою і зовнішнім вигля-
дом Скибові Карпати неоднорідні. 

За структурно-морфологічними особливостями область Зов-
нішніх Карпат поділяється на: Бескиди, Горгани та Покутсько-
Буковинські Карпати (Бескидсько-Горганська та Покутсько-
Буковинська підобласті).  

Бескиди охоплюють північно-західну частину Зовнішніх Ка-
рпат, їх північно-західна частина являє собою низькогір'я – Вер-
хньодністровські Бескиди, південно-східна – середньогір'я – 
Сколівські Бескиди.  
Верхньодністровські Бескиди – ланцюги низькогірних хребтів 
із куполоподібними вершинами, із середніми висотами 650–
750 м. Рельєф має м'які обриси. Найвища вершина – Магура 
Ломнянська (1 021 м).  
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Рис. 2.1. Орографічна схема Українських Карпат 
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Сколівські Бескиди займають межиріччя Стрий – Мизунка. 
Хребти середньовисотні, до 1 000–1 300 м, серед них виділяються 
вершини Парашка (1 270 м), Видноха (1 327 м), Магура (1 365 м).  

Горгани – типове середньогір'я (1 500–1 800 м), являє собою 
вузькі звивисті хребти з гострими гребенями, крутими схилами і 
конічними вершинами. Найвищі вершини – Грофа (1 752 м); 
Хом'як (1 540 м); Довбушанка (1 760 м); Сивуля (1 818 м); Ло-
пушна (1 836 м).  

Покутсько-Буковинські Карпати представлені добре ви-
раженими паралельними, зближеними хребтами Максимець, 
Плоский, Ротен, Брусний, Корматура, Кам'янистий. Найвища 
точка Покутських Карпат – Ротило (1 485 м), Буковинських – 
Магура (1 367 м).  

 
2.1.3. Центральні (Вододільно-Верховинські) Карпати  
 

Середні висоти не перевищують 800–1 200 м. Ширина 
Центральних Карпат змінюється від 35 км у верхів'ях Дністра і 
Стрию до 10 км на південному сході. До цієї орографічної зони 
приурочений головний вододіл карпатських річок. Рельєф низь-
когірний, відрізняється м'якими, погорбованими обрисами хреб-
тів, які чергуються з менш пологими врізами річкових долин. 
Загальне зниження рельєфу пов'язане з наявністю не лише вели-
кого синклінорію, але і з поширенням менш стійких проти ерозії 
порід палеогенового флішу.  

Виділяється чотири орографічних райони: Стрийсько-
Санська верховина, Верховинський Вододільний хребет, хребет 
Привододільні Горгани, Середньо-Карпатська улоговина. У 
складі останнього району розрізняють такі підрайони: Волове-
цько-Міжгірська верховина, Ясінська улоговина, Ворохто-
Путильське низькогір'я.   

Стрийсько-Сянська верховина розташована у верхів'ях рі-
чок Опір, Стрий і Сян. На півночі межує з Верхньодністровсь-
кими Бескидами, на північному сході та сході – зі Сколівськими 
Бескидами, на півдні та південному заході – з Верховинським 
Вододільним хребтом. Переважають м'які форми рельєфу низь-
когір'я, на окраїнах рельєф набуває рис середньогірського. Хре-
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бти Стрийсько-Сянської Верховини простягаються з південного 
сходу на північний захід, розділені широкими давніми поздовж-
німи прадолинами (Сянська, Боринська, Турківська Стрийська 
та ін.) з добре вираженими терасами. 

Верховинський Вододільний хребет простягається від витоків 
річок Уж і Сян до верхів'я річки Ріки – від Ужокського до Ви-
шківського (Торунського) перевалів. Хребет має звивисті лінії 
гребенів, асиметричну форму: його південні схили круті, урвисті, 
північні – пологі. Найвища точка г. Пікуй (1 405 м), середні висо-
ти 800–1 200 м. По вершинній лінії Верховинського Вододільного 
хребта проходить головний Карпатський вододіл, звідки беруть 
початок річки Карпат – Латориця, Стрий, Ріка та ін. 

Привододільні Горгани простежуються від Вишківського до 
Яблунецького (Татарського) перевалу. Орографія і морфологія 
гір подібна до Горган. Головний Карпатський вододіл перехо-
дить із Вододільно-Верховинського хребта і частково проходить 
по хребтах Привододільних Горган. Переважають висоти 1 300–
1 500 м, максимальна – 1 788 м. У північно-західній частині 
Привододільних Горган – масивні хребти Пішконя, Стримба, 
Передня та інші (вершини Попадя – 1 740 м, Негровець – 
1 707 м, Ясновець – 1 600 м), розчленовані долинами річок Ріки, 
Тереблі, Тересви та їхніми притоками. У південно-східній час-
тині – хребет Братківський (вершини Братківська – 1 788 м, 
Гропа – 1 763 м, Чорна Клева – 1 719 м), розчленований верхі-
в'ями річок Чорної Тиси та Бистриці Надвірнянської.  

Середньо-Карпатська улоговина – низькогір'я між двома 
високими частинами Українських Карпат – зовнішньою (масиви 
Верховинський Вододільний хребет, Горгани, Покутсько-
Буковинські Карпати) і внутрішньою (Полонинський хребет, 
масиви Свидовець, Чорногора, Гриняви, Яловичори). Простяга-
ється вузькою смугою від українсько-словацького кордону на 
південний схід до українсько-румунського кордону. Складаєть-
ся з кількох частин.   

Воловецько-Міжгірська верховина – низькогір'я, що про-
стягається у вигляді вузької смуги від верхів'їв Ужа до Ріки. З 
півночі обмежена Вододільним хребтом, з півдня – 
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Полонинським хребтом, зокрема гірським масивом Полонина 
Боржава. Переважають висоти 600–700 м. Являє собою систе-
му невисоких гірських масивів із пологими схилами та широ-
ких улоговин і річкових долин.   

Ясінська улоговина – водозбірний басейн верхів'їв Чорної 
Тиси, розташований між гірськими масивами Горгани, Свидо-
вець та Чорногора, у верхів'ї Чорної Тиси. Ясінянська улоговина 
має вигляд східчастого низькогір'я заввишки від 700 до 1 000 м, 
з абсолютними відмітками днища 620–650 м. Складається з пло-
сковершинних горбів. Пологі схили розчленовані ярами та бал-
ками, з численними зсувами. У генетичному аспекті – це части-
на Ясіня-Черемоської поздовжньої долини, перехоплена верхі-
в'ям Чорної Тиси. Гідромережа утворює доцентрову систему, що 
дренує схили улоговини.  

Ворохто-Путильське низькогір'я простягається вузькою 
смугою з північного заходу на південних схід від басейну верх-
ньої течії р. Прут (Яблуницький перевал, смт Ворохта) до 
р. Сучави (на кордоні з Румунією). З півночі та північного сходу 
прилягає до Горган і Покутсько-Буковинських Карпат, а з захо-
ду та південного заходу – до Яблуницького хребта, Чорногори і 
Гринявських гір. Висота до 900–1 000 м. Поверхня межиріч пло-
ска, схили пологі.  

 
2.1.4. Внутрішні (Полонинсько-Чорногірські) Карпати 
 

Внутрішні Карпати – осьова, найвища і мальовнича частина 
Українських Карпат. Вони простягаються в загальнокарпатсь-
кому напрямку на 210 км за середньої ширини 20–25 км.  

Ця частина Карпат включає Полонинський хребет, гірські 
масиви Свидовець, Чорногора, Гриняви та Яловичорські гори. 
Абсолютні висоти тут зростають із північного заходу на півден-
ний схід, досягаючи найвищих відміток на Чорногорі.  

Полонинський хребет простягається з північного заходу на 
південний схід між річками Уж і Тересвою на понад 150 км. Пе-
реважають висоти 1 400–1 500 м, найвища – г. Стій (1 681 м). 
Долинами річок Уж, Латориці, Тереблі, Тересви хребет розчле-
нований на окремі високі та широковерхі масиви – Полонина 
Рівна, Полонина Боржава і Полонина Красна. 
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Полонина Рівна (Полонина Руна) – масив, розташований у 
західній частині Полонинського хребта, між верхів'ями річок 
Люта, Шипіт і Туриця. Висота до 1 479 м. Полонина Рівна – це 
широкий хребет, що стрімко спадає на північ та схід. Масив має 
кілька помітних вершин, наприклад г. Полонина Руна (1 479 м), 
Менчул (1 295 м), Руна-Плай (1 227 м).  

Полонина Боржава –масив із довжиною близько 50 км, се-
редня ширина 3–4 км (місцями до 10 км і більше), найвища ве-
ршина г. Стій (1 681 м). До полонини Боржава прилягає поло-
нина Кук – 1 361 м, яку часто розглядають як продовження Бо-
ржави. До Боржави також відносять хребет Палений Грунь. На 
південних схилах хребта бере свій початок р. Боржава, що про-
різує широку долину у Вулканічному хребті та впадає в Тису. 
На півночі та північному сході Полонина Боржава межує із Во-
ловецько-Міжгірською верховиною. Пригребеневі поверхні ви-
рівняні, з конусовидними вершинами. Західні схили – круті, 
південні та східні схили – більш спадисті, північні схили йдуть 
униз крутими (місцями скелястими) урвищами в долину 
р. Рипинки та Воловецької верховини.  

Полонина Красна простягається з північного заходу на пів-
денний схід кількома послідовно з'єднаними дугами з числен-
ними відрогами-хребтами. Із заходу Полонина Красна межує з 
долиною р. Тереблі, зі сходу та північного сходу – з долиною 
Тересви й Мокрянки, з півдня і південного заходу – з долинами 
річок Лужанки, Терешілки і Красний. Найвища гора масиву – 
Сигланський (1 563 м). 

Масив Свидовець простягається між долинами Тересви та її 
притоки Брустурянки й Чорної Тиси у вигляді опуклої на півні-
чний схід гірської дуги. Складається масив із двох осьових, най-
вищих, хребтів – Урду-Флавантуч, власне Свидовця і Апшинця, 
на вузькому хвилястому гребені яких окремі вершини досягають 
1 800 м: Близниця (1 881 м), Котел (1 771 м), Стіг (1 704 м), До-
гяска (1 762 м), Татарука (1 707 м). Від головних хребтів на ви-
соті 1 400–1 881 м відгалужуються бічні хребти – короткі в пів-
нічному і довгі у південному напрямках. Широкі хребти, рештки 
колишніх пенепленів, являють собою різкий контраст із вузьки-
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ми, глибоко врізаними (до 1 200 м) долинами. На північних від-
рогах головних хребтів поширені льодовикові кари, інколи за-
повнені озерами, наприклад Апшинець, Догяска (Герешаска), 
Ворожеське, Івор. Південно-західні схили масиву, прорізані Ма-
лою Шопуркою, Середньою Рікою і Косівською, поступово 
знижуючись, перетворюються в низькогір'я.  

Масив Чорногора – головний хребет, що простягається на до-
вжину близько 40 км. Розташований між Чорною та Білою Ти-
сою, верхівями Пруту і Чорним Черемошем. Головний Карпатсь-
кий вододіл у басейні Пруту, Черемошу і лівих приток Тиси змі-
щується в зону високих масивів Чорногори і Чивчин. Значна час-
тина Чорногори становить вододіл між Прутом і Тисою. Західна 
частина з вершиною Петрос (2 020 м) лежить у басейні Тиси, схі-
дна частина тягнеться на південний схід і південь. Обидві части-
ни Чорногори відокремлені глибокою міжгірною сідловиною – 
Полониною Скопеською (висота до 1 550 м). Західна частина по-
різьблена (відносні висоти – 300 м); східна – монотонний і масив-
ний хребет, вершини високі, понад 1 900 м, а то й 2 000 м 
(Говерла – 2 061 м, Брескул – 1 910 м, Туркул – 1 932 м, Ребра – 
2 035 м, Гутин-Томнатик – 2 016 м, Дземброня – 1 880 м, Піп Іван 
(Чорна гора) – 2 022 м та ін.), сідловини не сходять нижче 
1 750 м. На північний схід від головного вододілу простягаються 
два добре виражені хребти з висотами до 1 500–1 600 м. Приво-
додільна частина масиву має виразні сліди льодовикової діяльно-
сті. Північно-східний схил масиву стрімко, у вигляді уступу, об-
ривається в бік давньої міжгірської Ясіне-Черемоської долини. 
Довший південний схил більш плавно збігає до Білої Тиси.  

Масив Гриняви (Грнявські гори, Гринявський хребет) – гір-
ський масив у межиріччі Чорного та Білого Черемошу. З півночі 
прилягає до Верховинсько-Путильського низькогір'я, на півдні 
межує зі східною частиною Мармароського масиву – Чивчинсь-
кими горами. Найвища вершина Гринявських гір – Погребина 
(1 605 м). Гребенева лінія Гринявських гір звивиста, з числен-
ними переважно пологими вершинами. Західні схили гір короткі 
та круті, східні – пологі й низькі. 

Яловичорські гори (Гори Яловичори, Буковинська Полони-
на) – гірський масив, що простягається з півночі на південь при-
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близно 30 км. Із заходу обмежений долиною річок Білий Чере-
мош і Перкалаб, з південного сходу – долиною Сучави, з північ-
ного сходу – Верховинсько-Путильським низькогір'ям, зокрема 
долиною р. Путили. Яловичорські гори на півдні межують із 
Мармароським масивом і відділені від нього українсько-
румунський кордоном. Яловичорський масив складається з чис-
ленних хребтів, з найвищою точкою г. Яровиця (1580 м). Це 
середньовисотні, дуже розчленовані річками, крутосхилі масив-
ні хребти. Хребти простягаються здебільшого з північного захо-
ду на південний схід і розчленовані річками: Сарата, Яловичора, 
Лопушна та їхніми притоками.   

 
2.1.5. Вулканічні Карпати 
 

До складу Вулканічних Карпат входять такі орографічні райо-
ни, як Вигорлат-Гутинський вулканічний хребет (Вигорлат-Гутин-
ське вулканічне пасмо, Вулканічний хребет), Березно-Ліпшанська 
міжгірська улоговина, Хустсько-Солотвинська улоговина.  

Вигорлат-Гутинський вулканічний хребет – гірський ма-
сив, розташований у межах Словаччини, України та Румунії.  

Загальна довжина в межах України близько 125 км, ширина 
8–20 км. Долини приток Тиси (Уж, Латориця, Боржава і Ріка) 
розчленовують Вулканічний хребет на окремі масиви: 
Вигорлат, Маковиця, Синяк, Великий Діл, Тупий, Гутинський. 
З півночі та північного сходу масив прилягає до Березне-
Ліпшанської міжгірної долини, з півдня і південного заходу – 
до Закарпатської низовини. На південному сході межує із 
Хустсько-Солотвинською улоговиною. Середня висота 800–
1 000 м, максимальна – 1 081 м (г. Бужора). Схили круті, важ-
кодоступні, особливо північно-східні.   

Масив Вигорлат – гори на сході Словаччини і частково на 
крайньому заході України (в межах Перечинського та Ужгород-
ського районів Закарпатської області). Простягаються розлогою 
дугою між долинами Лаборця й Ужа. Межують на сході з Поло-
нинським хребтом, на південному сході – з Перечинською уло-
говиною та масивом Маковиця, на півночі – з пасмом гір Західні 
Бещади. Південно-західні та південні відроги Вигорлату простя-
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гаються до Закарпатської низовини (у т. ч. до м. Ужгорода). 
Найвища точка у Словаччині – г. Вигорлат (1 076 м). В Україні 
найвища точка – Вітрова-Скала (1 025 м).  

Масив Маковиця простягається з північного-заходу на пів-
денний-схід – від р. Уж до річок Визниці та Латориці (південно-
східні відроги хребта підступають аж до м. Мукачева). На сході 
Маковиця межує з масивом Синяк, на заході – з масивом Вигор-
лат, на півночі прилягає до Березне-Ліпшанської долини, південні 
та південно-західні схили переходять у Закарпатську низовину. 
Абсолютні висоти 800–900 м, найвищі вершини – Маковиця 
(978 м) і Анталовецька Поляна (968 м). Гребеневі поверхні пе-
реважно гострі, локально куполоподібні, розчленовані долинами 
малих річок і ярами. Північні та північно-східні схили круті, міс-
цями обривисті, південні та південно-західні – більш пологі.  

Масив Синяк лежить на правобережжі р. Латориці. На сході 
межує зі Свалявською улоговиною, на заході – із хребтом Мако-
виця. Абсолютні висоти 900–1 000 м. Найвища вершина – Дуна-
вка (1 018 м). 

Масив Вели́кий Діл складається з головного хребта Великий 
Діл і багатьох другорядних хребтів-відгалужень. Масив простя-
гається між річками Латорицею (на заході) та Боржавою (на 
сході). Середні висоти 700–800 м, максимальна – г. Бужора 
(1 081 м). Схили асиметричні: південні пологіші, ніж північні.  

Масив Тупий (Хустські гори, Великий Шолес) – низькогір-
ний, порівняно невеликий гірський масив, розташований між 
Боржавою (на північному заході), Рікою (на південному сході) і 
Тисою (на півдні). Із заходу до масиву прилягає смуга вулканіч-
ного підгір'я, з південного сходу – Верхньотисенська улоговина. 
Найвища вершина масиву – г. Тупий (878 м). 

Масив Гу́тинський простягається з північного заходу на 
південний схід, між р. Тисою і північно-східною частиною 
Тисо-Дунайської низовини, що в повіті Сату-Маре (Румунія) та 
в околицях с. Королево (Україна). Головним хребтом масиву 
(який є вододілом річок Тиси і Туру) проходить українсько-
румунський кордон. Довжина масиву – понад 30 км. Гутинсь-
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кий масив завершує ланцюг Вигорлат-Гутинського хребта. 
Найвища вершина – г. Фрасин (826 м). 

Березне-Ліпшанська долина (Внутрішньо-Карпатська до-
лина, Тур'янська долина) – поздовжня міжгірська долина, про-
стягається на 115 км від р. Уж до нижньої течії Ріки. Розділяє 
собою Полонинський і Вигорлат-Гутинський хребети. Є типо-
вим низькогір'ям, поверхня і схили розчленовані, висоти пере-
важно 150–300 м, лише на перевалах підноситься до 450 м, мак-
симальні висоти – до 500 м. Поперечна орієнтація гідромережі, 
характерна для Полонинських Карпат, тут різко змінюється на 
поздовжню. У будові долин чітко простежуються коліноподібні 
вигини. У широких поздовжніх долинах протікають річки Тур'я, 
Пініє, Свалявка. Тут розташовані верхів'я р. Боржави і праві 
притоки р. Ріки. У місцях перехрещення з головними попере-
чними долинами Ужа, Латориці, Ріки утворює невеликі улого-
вини, наприклад Перечинська улоговина, Свалявська улоговина.  

Верхньотисенська улоговина (Хустсько-Солотвинська уло-
говина, Мармароська улоговина) – міжгірна улоговина, розташо-
вана в долині р. Тиси та пониззі її приток: Ріки, Тереблі, Тересви. 
З півночного сходу до улоговини прилягають відроги Полонин-
ського хребта, з південного заходу – Гутинський масив (частина 
Вулканічного хребта). На заході улоговина зв'язана долиною Ти-
си із Закарпатською низовиною. Характеризується горбистим ре-
льєфом, із середніми висотами 200–600 м, максимальна – 758 м. 
Поверхня дуже розчленована правими притоками Тиси на пасма 
– куести, серед яких піднімаються окремі останцеві вершини. Ге-
оструктурно пов'язана із Закарпатським прогином.  

 
2.1.6. Мармароський масив  
 

Мармароський масив (Мармароські гори, Мармароси) – 
гірський масив у Східних Карпатах. Більша частина масиву 
лежить на території Румунії. У межах України (в Івано-
Франківській та Закарпатській областях) розташовані його пів-
нічні та північно-західні околиці, зокрема Чивчини і Рахівські 
гори (Гуцульські Альпи). 
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Чивчинські гори (Чивчини) – гірський масив, розташований 
у північно-східній частині Мармаросів. На північному заході 
межують із Гуцульськими Альпами, на сході – із Гринявськими 
горами, від яких відділені долиною р. Чорний Черемош. Масив 
становить виразний хребет, що простягається на близько 40 км з 
північного заходу на південний схід. Від головного хребта від-
ходять порівняно короткі бічні хребти. Найвища вершина маси-
ву – г. Чивчин (1 769 м).  

Рахівські гори є українською територією масиву Гуцульсь-
ких Альп, що є північно-західною частиною Мармароського ма-
сиву. Із заходу обмежені р. Тиса, з півночі – р. Біла Тиса, зі схо-
ду – південно-східними відрогами Чорногори, з півдня – україн-
сько-румунським кордоном. Являє собою плоскогір'я зі значни-
ми висотами (понад 1 900 м), дуже розчленоване радіальними 
каньйоноподібними долинами приток Білої Тиси, врізаними до 
1 500 м. Схили долин круті, скелясті, в руслах багато водоспа-
дів. Найвищою точкою є пірамідальна скеляста г. Піп Іван Ма-
рмароський (1 946 м), складена гнейсами.  

 
2.1.7. Закарпатська низовина 
 

Поодинокі округлі вулканічні гори-останці розкидані далеко 
від основного хребта. Вони піднімаються серед рівнини на пів-
денний схід від Ужгорода, біля Берегового, Виноградова, Ірша-
ви, на південний схід від Мукачевого до Кам'янки. Висоти їх 
рідко перевищують 350 м над рівнем моря. Найвищою з вулка-
нічних останців є Чорна Гора (568 м).  

 
 
2.2. Загальна характеристика геологічної будови 
 
2.2.1. Вік та склад гірських порід 
 

Головну роль у геологічній будові Українських Карпат віді-
грають крейдові, палеогенові і неогенові відклади. У межах Ра-
хівського кристалічного масиву поширені докембрійські гнейси, 
граніти, кварцити і сланці. Тут відслонюються і палеозойські 
породи. Невелике поширення мають тріасові і юрські конгломе-
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рати, вапняки, пісковики, мергелі, які зустрічаються в осьовій 
частині антиклінальних складок.  

У долинах річок, ущелинах, на крутих схилах хребтів відсло-
нюються мергелі, вапняки, пісковики та аргіліти крейдового віку.  

Палеогенові відклади зустрічаються в усіх тектонічних зонах 
Карпат і досягають сумарної потужності кількох тисяч метрів. 
Серед відкладів палеогенової системи переважає фліш (див. ко-
льорову вставку, рис. 2.2).  

У Передкарпатті й Закарпатті є неогенові соленосні відклади, 
глини, піски. У складі неогенових відкладів Закарпаття зустрі-
чаються вулканічні породи (андезити, базальти і туфи).  

Четвертинні відклади майже суцільно покривають територію 
(див. кольорову вставку, рис. 2.3). Серед них виділяються алю-
віальні, делювіальні, елювіальні, колювіальні, еолові, льодови-
кові, соліфлюкційні, пролювіальні, озерні, флювіогляціальні, 
озерно-льодовикові відклади та відклади джерел.  

Найпоширенішими є елювіальні – продукти вивітрювання 
корінних гірських порід із незначною потужністю (1–2 м). За 
літологічним складом елювій представлений бриловим, щебени-
стим, щебенисто-глинистим і глинистим різновидами. 

Делювіальні відклади є дрібними продуктами вивітрювання 
гірських порід, змиті талими і дощовими водами, містяться біля 
підніжжя схилів, часто перемішуються з колювієм – уламковим 
матеріалом, що утворився під впливом обвалів і зсувів. 

Річкові долини заповнені алювієм: галькою, гравієм, піском, 
які перекриваються суглинками.  

Льодовикові відклади представлені мореною плейстоценово-
го віку на північно-східних схилах Чорногори, Свидовця, Мар-
мароського масиву, у Горганах. У Закарпатській западині море-
нні відклади відсутні, у Передкарпатському прогині сліди мате-
рикового зледеніння спостерігаються у вигляді перемитої гли-
нистої та суглинистої морени із флювіогляціальними і делювіа-
льно-соліфлюкційними суглинками. 

Соліфлюкційні відклади утворюються за рахунок стоку заме-
рзлих ґрунтів. У високогірних районах, у зоні поширення м'яких 
корінних порід, вони формують слабохвилястий рельєф.  
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Сучасні озерні й озерно-болотні відклади представлені осо-
ковими і сфагновими торфами у днищах карів. 

Під час геосинклінальної стадії розвитку Карпат утворилися 
різноманітні фації осадових порід. Фації формувались у тісному 
зв'язку зі структурними елементами території. Такі геологічні 
об'єкти, що простягаються на значні відстані, регіонально від-
межовуються один від одного, мають велику потужність і одно-
манітність гірських порід у просторі, називаються структурно-
фаціальними зонами. Розташування структурно-фаціальних зон 
у межах Українських Карпат представлено на рис. 2.4.  
Скибова зона займає зовнішнє положення у складчастих Кар-

патах і простягається вздовж передового насуву Карпат (рис. 1.9). 
Для неї характерний розвиток великих лусок-cкиб, витягнутих на 
сотні кілометрів із південного заходу на північний схід і насуну-
тих одна на іншу. В Українських Карпатах зона утворює великий 
покрив, насунутий на Передкарпатський передовий прогин і пе-
рекриває його значну частину. Передбачувана амплітуда насу-
вання тут становить не менше 15–25 км. Скибова зона складена 
породами крейдового і палеогенового віку, а в її межах виділя-
ються Верховинська і Славська западини, заповнені потужною 
товщею олігоценових відкладів (2 500–3 000 м). Максимальні по-
тужності флішу у Скибовій зоні сягають 8 000 м.  
Кросненська зона є глибоко прогнутою структурою, заповне-

ною потужною товщею (понад 3 000 м) олігоценових порід, зі-
м'ятих у складки і розбитих поздовжніми розривами. Тут харак-
терні вузькі гребенеподібні антикліналі, розділені широкими 
синкліналями. 
Чорногірська зона виділена в південно-східній частині Укра-

їнських Карпат у вигляді смуги завширшки 5–15 км, і більша її 
частина лежить на північному карпатському схилі, де вона по-
лого насувається на відклади Скибової зони. У межах Чорногір-
ської зони переважають відклади нижньої і верхньої крейди за-
гальною потужністю 3 500 м. 

 



Розділ 2. Українські Карпати 
 

 35 

 
 

Рис. 2.4. Структурно-фаціальна схема Українських Карпат 
Карпатська складчаста споруда: 1 – Скибова зона;  

2 – Кросненська (Сілезька) зона; 3 – Чорногірська зона;  
4 – Дуклянська зона; 5 – Магурська зона; 6 – Поркулецька зона;  

7 – Рахівська зона; 8 – Мармароський кристалічний масив;  
9 – зона Мармароських стрімчаків; 10 – зона Пенінських стрімчаків. 
Закарпатський прогин: 11 – вулканічне Вигорлат-Гутинське пасмо;  

12 – моноклінальна (крайова) зона; 13 – Верхньотисенська (Солотвинська) 
западина; 14 – Паннонська западина, або Угорський серединний масив;  

15 – Чоп-Мукачівська западина 
 
Дуклянська зона охоплює значну частину території південно-

го схилу Карпат, простежуючись у вигляді смуги, поступово 
розширюється на південний схід від 9 до 30 км (басейн 
р. Латориця). Зона утворена комплексом піщано-глинистих ни-
жньокрейдово-олігоценових порід. У ній встановлена серія ве-
ликих поперечних розривних порушень з амплітудою перемі-
щення до 600 м. Загальна потужність флішових порід зони ста-
новить не менше 4 000 м. 
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Магурська зона насунута на Дуклянську зону і простягається 
вузькою смугою (ширина 6–7 км) до м. Свалява. Вона складена 
сірими строкатоколірними породами палеогену потужністю по-
над 1 000 м. Для неї характерна покривна лускувата будова, ін-
тенсивні дислокації і широкий розвиток поперечних розломів. 
Поркулецкая зона характеризується поширенням крейдових 

порід, насунутих на Дуклянську і Чорногірську зони по велико-
му насуву. У передовій частині насуву поширені великі олісто-
літи порід нижньої крейди, передбачувана амплітуда горизонта-
льного переміщення яких становить не менше 10 км.  
Рахівська зона складена переважно тонкошаруватим ниж-

ньокрейдовим флішем. Для цього району характерне монокліна-
льне залягання порід, зім'ятих у дрібні складки.  
Мармароський масив розташований в основному на території 

Румунських Карпат. У його південно-східній частині оголюють-
ся найдавніші (пізньопротерозойські) породи Українських Кар-
пат, представлені гнейсами, слюдяними сланцями і амфіболіта-
ми віком 530–585 млн років. На них із кутовою незгідністю за-
лягають палеозойські кварц-польовошпатові сланці, метаморфі-
зовані ефузивні породи, мармуризовані вапняки і кварцити.  

 
2.2.2. Тектонічна будова 
 

2.2.2.1. Головні структурні елементи 
Головними структурними елементами тектонічної будови 

Українських Карпат є: Передкарпатський прогин, Горгано-
Покутська (Зовнішня) антиклінальна (скибова) зона, Центральна 
синклінальна зона, Чорногірсько-Полонинська (Внутрішня) ан-
тиклінальна зона, Рахівський масив, Вулканічні Карпати, Закар-
патський прогин. 

Передкарпатський передгірський прогин розташований між 
Гірськими Карпатами та південно-західною окраїною Руської 
платформи. Прогин сформувався як самостійна структура в міо-
цені. Порівняно широкий на північному заході (до 50–60 км) він 
поступово звужується в південно-східному напрямку до 25–
30 км. У прогині виділяються дві зони: внутрішня геосинкліна-
льна і зовнішня приплатформна. Внутрішня прикарпатська час-
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тина прогину протягом неогену заповнювалася продуктами 
руйнування Карпатської гірської країни, що активно піднімала-
ся, а в зовнішній приплатформній частині накопичувався улам-
ковий матеріал, що зносився з Українського щита.  

Зовнішня зона, починаючи із середнього міоцену, втягується 
в прогинання і заповнюється верхнєміоценовими відкладами. В 
її межах розвинені численні куполоподібні складки, з якими по-
в'язані газові родовища (Дашава, Олар тощо). У рельєфі склад-
кам відповідають ізольовані височини. 

Внутрішня зона прогину, що відділена від зовнішньої зони 
Садковичсько-Саджавським поздовжнім розломом, почала фор-
муватися водночас із підняттям Карпат і тому має риси геосинк-
лінальної структури. Палеозойський фундамент тут занурений 
на глибину 4–6 км. Прогин виповнюють товщі нижнього міоце-
ну і палеогену, які утворюють ряд перекинутих складок, пере-
важно північно-східного простягання. Південно-західне крило 
Внутрішньої зони перекрите насувами Скибових Карпат. 

Передкарпатський передгірський прогин у рельєфі представ-
лений інверсійною Передкарпатською височиною.  

Горгано-Покутська (Зовнішня) антиклінальна (скибова) 
зона являє собою антиклінальне підняття в крайовій частині ме-
гаантиклінорія Східних Карпат, що ускладнено складчастістю та 
насувами північно-східного простягання. Для цієї зони характе-
рний розвиток великих довгих і вузьких лускоподібних насувів, 
т. зв. скиб, витягнутих на сотні кілометрів із південного заходу 
на північний схід, і насунутих одна на іншу з амплітудою до 13–
15 км. У Бескидах і Горганах налічується 6–7 паралельних скиб, 
у Буковинських Карпатах їхня кількість збільшується до 8–9. 
Тут скиби стають вужче і відстань між ними зменшується. Ос-
новними скибами є Берегівська, Орівська, Сколівська, Паршків-
ська, Зелем'янківська, Ружанківська. У зв'язку із цим виникли 
асиметричні моноклінальні ланцюги з крутими північно-
східними та пологими південно-західними схилами. Гребені 
хребтів утворені щільними пісковиками верхньокрейдового і 
палеоценового віку, поздовжні долини віднесені до смуг м'які-
ших порід еоцену й олігоцену. 
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У поздовжній будові Зовнішньої антиклінальної зони Карпат 
відзначається зміна тектонічної структури і літології гірських 
порід. Це має відображення в будові елементів орографічної об-
ласті Зовнішніх (Скибових) Карпат, що відповідає Зовнішній 
антиклінальній зоні.    

Так, у північно-західній частині Зовнішніх Карпат спостеріга-
ються дуже стиснуті луски-насуви віялоподібної будови. Їм у ре-
льєфі відповідають 7–8 морфоструктур загальнокарпатського 
поширення. Це низькогірні (800–1 000 м) складчасто-насувні хре-
бти Верхньодністровських Бескид. В основі хребтів залягають 
відпрепаровані ерозією і виведені на поверхню стійкі породи вер-
хньокрейдового і палеогенового флішу. Синклінальні частини 
складок складаються з менш щільних порід олігоцену та еоцену. 

Сколівським Бескидам властиві добре виражені лускоподібні 
прямолінійні структури і прояв структурно-літологічної зональ-
ності. Ці чинники зумовили виникнення средньовисотних 
(1 100–1 300 м) моноклінальних хребтів. 

У межах Скибових (Зовнішніх) Горган від р. Мізунки до 
р. Прут гірські хребти набувають звивистого обрису (складені 
неоднорідними за щільністю породами різноманітних зон флі-
шу). Середньовисотні хребти Горган мають гострі гребені, круті 
спади з кам'яними осипами, розчленовані глибокими долинами.: 

Загальнокарпатське північно-західне спрямування структур-
них елементів простежується в північній низькогірній частині 
Покутсько-Буковинських Карпат і в південно-східній частині 
Зовнішніх Карпат. У рельєфі Покутсько-Буковинських Карпат 
виділяється ряд паралельних хребтів-антикліналей із препарова-
ними денудацією ядрами і крилами, складеними пісковиками 
крейдового і палеогенового віку. 

Центральна синклінальна зона (Центральна Карпатська 
депресія) – великий синклінорій, витягнутий неширокою сму-
гою в загальнокарпатському напрямку, відповідає структурно-
фаціальній Кросненській зоні. У його будові головна роль нале-
жить палеогеновому флішу (загальна потужність 2 000–2 500 м). 
Найхарактернішою рисою є поширення вузьких гребенеподіб-
них антикліналей, розділених широкими і плоскими синкліна-
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лями. Спостерігаються і насуви, але вони не утворюють таких 
стислих лусок, як у Зовнішніх Карпатах. Головні антикліналі і 
синкліналі Центральної зони ускладнені дрібною складчастістю. 
Ядра антикліналей складені пластичними сланцями менелітової 
світи, а синкліналі виповнені породами кросненської світи.  

У цілому Центральна синклінальна зона в рельєфі відповідає 
Центральним Вододільно-Верховинським Карпатам. Найзану-
ренішим її частинам відповідають низькогір'я Стрийсько-
Санської і Воловецько-Міжгірської верховин, Верховинського 
Вододільного хребта, Ворохто-Путильського низькогір'я та 
Ясінської улоговини.  

У середній частині структури (верхів'я Ріки, Тереблі і Терес-
ви) за геологічним матеріалам встановлено ділянку піднятого 
складчастого фундаменту. Тут розвинені еоценові і палеоценові 
пісковики, а в ядрах антиклінальних складок місцями відсло-
нюються пісковики верхньокрейдового флішу. Підвищений фу-
ндамент зони обмежений поперечними розломами. Це зумовило 
виникнення масиву середньовисотних гір – Приводільних Гор-
ган (1 600–1 788 м).   

Внутрішня антиклінальна зона – головна тектонічна вісь 
Карпатської складчастої області. Складена потужною товщею 
верхньокрейдового і палеогенового флішу, зім'ятого в серію ви-
довжених складок, розбитих дрібною складчастістю і насувами, 
що місцями перевернуті на північний схід. Ця зона включає та-
кож давнє кристалічне (Мармароське) ядро та дві смуги юрсь-
ких вапняків Закарпаття (Пенінські та Мармароські стрімчаки), 
що утворюють скелястий рельєф. 

Південно-західна частина зони різко занурюється і зрізується 
розломами. Із ними пов'язане утворення Вулканічного хребта і 
зони між флішовими і Вулканічними Карпатами – Березно-
Липшанського міжгір'я.  

Північна частина зони орографічно виражена Полонинським 
хребтом, масивами Свидовець і Чорногора, що відповідають 
Дуклянській, Чорногірській та іншим структурно-фаціальним 
зонам. Їх сучасний рельєф відрізняється масивністю форм. Це 
залежить як від літологічного складу складових порід, так і від 
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неглибоко розташованого кристалічного фундаменту зони, роз-
битого розломами на окремі блоки. Певно, ще в домезозойський 
час, а потім під час формування гірського рельєфу Карпат фун-
дамент відчував здебільшого позитивні брилові рухи. Тому тут 
розташовані найвищі гірські масиви Українських Карпат.   

Ядро внутрішньої антиклінальної зони представлено скле-
піннєво-бриловим середньогір'ям і високогір'ям залишкового 
Рахівського масиву і Чивчинських гір. Вони складені кристаліч-
ними і метаморфічними породами докембрію і нижнього палео-
зою (кристалічні сланці, гнейси, кристалічні вапняки, амфіболі-
ти, граніти). Кристалічні породи нижнього структурного повер-
ху Рахівського масиву і Чивчинських гір перекриті осадовими 
породами тріасу і юри, крейдовим і палеогеновим флішем. У 
процесі тривалих висхідних рухів осадовий чохол (особливо 
нижньомезозойські породи) майже повністю знищений проце-
сами денудації і зберігся у вигляді ерозійних останців на повер-
хні Рахівського масиву. 

Зона карпатських стрімчаків має ширину від 2 до 20 км і 
проходить двома смугами між Тересвою і Латорицею. Виділя-
ють Північну і Південну зони стрімчаків. Північна зона простя-
гнулася від Рахівського масиву в північно-західному напрямку 
приблизно до долини Боржави вздовж лінії тектонічного конта-
кту Мармароського насуву. Стрімчаки утворюють смугу з окре-
мих ізольованих екзотичних скелястих острівців розміром від 
декількох десятків до сотень метрів. Різкість їхніх форм пору-
шує спокійний рельєф Внутрішніх Карпат. Складені скелі кар-
бонатними і кременистими породами юрського і тріасового віку, 
рідше кристалічними породами. Це тектонічні відторженці, вда-
влені по лінії Мармароського насуву в товщу крейдового флішу.    

Південна зона стрімчаків добре виявлена біля сіл Кричеве і 
Довге та Сваляви. Ізольовані екзотичні острівці щільних юр-
ських вапняків мають різні розміри, підіймаючись над повер-
хнею схилів на 16–20 м. Зона розломів є тектонічним кордо-
ном, що відокремлює Внутрішні Карпати від Закарпатського 
передгірського прогину. 
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Закарпатський прогин – неглибоко прогнута структура пів-
денно-західної окраїни Українських Карпат, розвинена на дис-
локованій карпатській основі, виповнена моласовими товщами 
неогену. Загальний тектонічний вигляд прогину визначають 
структура Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма, Берегів-
ська горстова зона та дві великі улоговини: Чоп-Мукачівська 
(Чопська) і Солотвинська, які розділені поперечним розломом. 
Вважається, що ці улоговини мають структурний характер, а 
комплекс вулканічних утворень, що їх розділяє, приурочений до 
великого розлому давнішого, ніж міоцен. Для Чоп-Мукачівської 
улоговини характерна відсутність соляних структур, досить по-
ширених у Солотвинській улоговині.  

Структура Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма за похо-
дженням тісно пов'язана з тектонічними рухами протилежного 
знаку, що виникли на кордоні олігоцену і міоцену на стику скла-
дчасто-брилової споруди Внутрішніх Карпат і Угорського сере-
динного масиву. Висхідні рухи по лінії Закарпатського розлому 
сприяли підняттю північної частини Внутрішніх Карпат (Поло-
нинський хребет, Рахівський кристалічний масив, Чорногора); 
низхідні рухи призвели до опускання південної частини, на місці 
якої і сформувався Закарпатський передгірський прогин.  

Паралельно розлому розташована система глибоких скидів, 
що досягнули магматичних осередків та сприяли прояву вулка-
нічної діяльності. Із продуктів різноманітних вулканічних виве-
ржень у неогені і сформувалося Вигорлат-Гутинське пасмо. 

Складене Вигорлат-Гутинське пасмо здебільшого андезита-
ми, андезито-базальтами і базальтами, а також їх туфами. Під 
час вулканічної діяльності переважав тріщинний вилив лави. 
Водночас відбувався викид матеріалу і крізь вулканічні апарати 
центрального типу. Первинні поверхні вулканічної акумуляції 
збереглися достатньо добре. Це плоскі поверхні лавових плато, 
великі і дрібні масиви згаслих вулканів. Із таких вулканів на пі-
вденному схилі вулканічного хребта добре збереглися в рельєфі 
гори Синяк, Бужора, Борилів Діл. Вони мають правильну коніч-
ну форму і однорідну геологічну побудову, слабко розчленовані.  
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У межах Закарпатського внутрішнього прогину важлива роль 
у формуванні окремих структур належить поперечним розло-
мам. Найбільший із них – Боржавський сприяв формуванню ме-
ридіональної частини хр. Тупого і вплинув на самостійний роз-
виток Солотвинської і Чоп-Мукачівської улоговин. У рельєфі їм 
відповідають Верхньотисенське (Хустсько-Солотвинське) низь-
когір'я і Чоп-Мукачівська низовина. 

У межах Солотвинської западини стійкі пониження почали ви-
являтися вже в олігоцені і досягли максимуму в міоцені. В резуль-
таті прогинання у западині сформувався потужний (до 2 000 м і 
більше) шар морських і лагунних середньоміоценових соленосних 
відкладів, зібраних в широкі пологі антиклінальні і синклінальні 
брахіскладки північно-західного простягання. Брахіантикліналі 
місцями ускладнені соляною тектонікою. Поширений соляний 
карст, діапіри, відзначені деформації поздовжнього профілю і змі-
на висот терас Тиси в районі смт Солотвино. Тривкі зниження за-
падини на межі міоцену і пліоцену змінилися підняттям.  

Чоп-Мукачівська улоговина почала прогинатися в пізньому 
міоцені-пліоцені аж до голоцену, коли змінилися підняттями. 
Загальна потужність відкладів досягає 2 000 м. Для Чоп-
Мукачівської улоговини характерний розвиток блокової текто-
ніки, що призвів до формування добре виявлених у рельєфі 
горст-антиклінальних морфоструктур. 

Берегівській горстовій зоні відповідає Берегівське вулканічне 
горбогір'я, що підвищується на тлі одноманітної рівнини. Вулкані-
чні виверження тут відбувалися в середньому і пізньому міоцені. 

 
2.2.2.2. Особливості формування складчастої структури 

Усі елементи тектонічної структури, крім вулканогенних, ви-
никли внаслідок інтенсивного зім'яття порід і розвитку насувів 
та горстів. 

Так, у Скибовій зоні встановлений осадовий комплекс тери-
генного флішу, що утворився на континентальному схилі і його 
підніжжі. Насунуті на нього товщі базальтових порід разом з 
осадовим покривом сформувалися на океанічній корі. На цю 
товщу, у свою чергу, насунуті породи герцинского і давнішого 
фундаменту Мармароського масиву, а також острівної дуги і 
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молас Закарпатського прогину. Межі між насунутими великими 
пластинами представлені зонами стрімчаків. 

Насування пластин відбувалося з південного заходу на півні-
чний схід – від Паннонської западини в напрямку Передкарпат-
ського крайового прогину. При цьому вулканічна карпатська 
дуга очевидно розвивалася на фундаменті, складеному байкаль-
сько-герцинськими комплексами, а чохол – сланцево-
карбонатними товщами мезозою. Між острівною дугою і схилом 
континенту існувало окраїнне море з корою субокеанічного ти-
пу. На цій корі та на континентальному схилі відкладалися по-
роди флішової товщі крейдового та палеогенового віку.  

У результаті зіткнення острівних дуг із плитою, починаючи 
з межі олігоцену і міоцену, осадові породи були зірвані і тек-
тонічними процесами переміщені в напрямку, перпендикуляр-
ному до простягання. Амплітуда переміщення покривів різна і 
змінюється вздовж простягання окремих насувів. У межах ве-
ликих покривів виділяються більш дрібні, їх товща зім'ята у 
вузькі, часто лежачі складки. Між великими покривами часто 
встановлюються стрімчаки. Крім зони Пенінських стрімчаків, 
складених породами юрського-крейдового віку, існують Мар-
мароські стрімчаки, витягнуті тільки вздовж насування Мар-
мароської зони. Пенінська зона являє собою головний шов 
внутріконтинентального басейну і простежується через всі Ка-
рпати – від Віденського басейну до Румунії, маркуючи зону 
зіткнення острівної дуги з плитою. 

 
2.2.2.3. Розривні порушення 

Сучасна структура Українських Карпат сформувалася в ос-
новному в неоген-антропогенний час, але вона включає також 
структури, які успадкували поздовжні та поперечні елементи 
давнього (крейдового) структурного плану.  

Розривна тектоніка Українських Карпат дуже складна. У бу-
дові гір відобразились великі глибинні поздовжні та поперечні 
розломи. Серед глибинних поздовжніх регіональних розривів 
надзвичайно важливе значення мають насуви. Найбільшим по-
здовжнім глибинним розломом є Закарпатський. Розлом іде при-
близно вздовж лінії стику флішових порід Полонинських Карпат і 
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вулканічних утворень Вулканічного хребта. Із Закарпатським 
глибинним розломом пов'язується походження своєрідної зони 
карпатських стрімчаків. До зони глибинного розлому належить 
також міжгірська Березно-Липшанська поздовжня долина, а в 
південно-східній частині – зони верхів'їв Чорного Черемошу. Із 
Закарпатським і частково Берегівським розломами пов'язують 
осередки неогенового вулканізму Вигорлат-Гутинської гряди. 

До глибинних поздовжніх розломів також належать:  
 Серединокарпатський (Центральнокарпатський), уздовж 

якого спостерігається крутий північно-східний схил Полонинсь-
кого хребта, Свидовця, Чорногори і Гринявських гір; 

 Зовнішньокарпатський, з яким пов'язують формування 
протяжних морфоструктур Скибової зони; 

 Передкарпатський, що замаскований насувом між внут-
рішньою та зовнішньою зонами прогину; 

 крайовий розлом Руської платформи – зовнішня межа Пе-
редкарпатського передового прогину. 

Поперечні розломи мають північно-східну орієнтацію і пере-
тинають майже під прямим кутом північно-західне поширення 
карпатських складчастих структур. Із поперековими розломами 
пов'язані субмеридіональні відрізки річкових долин Латориці, 
Боржави, Тереблі, Чорної Тиси та ін. 

Система поздовжніх і поперекових розломів сприяла виник-
ненню глибокої ступінчастої структури фундаменту Карпат.  

 
 

2.3. Історія геологічного розвитку Українських Карпат 
 
Прийнято вважати, що сучасні тектонічні структури Українсь-

ких Карпат оформилися під час альпійського орогенезу, в кінці 
олігоцену – на початку міоцену. До цього часу відносять виник-
нення перших гірських споруд Карпатської дуги на місці глибо-
кого геосинклінального басейну. Однак слід пам'ятати, що аль-
пійська геосинкліналь сформувалася на території, де вже відбу-
лися рифейський, каледонський і герцинський орогенічні цикли і 
де вже раніше існували гірські системи, пов'язані з ними.  
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Карпатська складчаста система почала формуватися в кінці 
юрського періоду на місці зруйнованої денудацією герцинської 
складчастої споруди. До кінця олігоценової епохи в її межах іс-
нував геосинклінальний режим осадконакопичення, що сприяв 
формуванню потужних флішових відкладів. Наприкінці оліго-
цену – початку міоцену інтенсивні тектонічні рухи позитивного 
знаку спричинили підняття території вище рівня моря і утво-
рення суші. До цього часу вже намітився розподіл на основні 
структурні зони: Внутрішню, а після цього Зовнішню і Центра-
льну. У Центральній зоні олігоценовий морський басейн продо-
вжував існувати, а у Внутрішній і Зовнішній зонах вже була су-
ша. Периферійні ділянки (Закарпатський прогин і Внутрішня 
зона Передкарпатського прогину) почали в цей же час прогина-
тися і заповнюватися моласами. 

Із плином часу відмінності в напрямках тектонічних рухів 
збільшилися й ускладнилися насувними явищами. У післясар-
матський час відбулася заключна стадія складчастості (пізньо-
неогенова), що проявилася переважно в Скибовій зоні і у внут-
рішній зоні Передкарпатського прогину, де утворилися складки 
і насуви амплітудою до 15 км і більше. 

Насувні рухи на південній окраїні Карпатських гір були не-
значні і спрямовані в бік Закарпатського прогину. Тут основна 
роль у формуванні морфоструктури належить розривній текто-
ніці – зниженням по розломах, що супроводжувалися вулканіч-
ною діяльністю. Продукти вулканічних вивержень перешарува-
лися з морськими відкладами мілководдя. Починаючи із серед-
нього сармата море в Закарпатському прогині почало міліти. В 
утворених лагунах і залишкових озерах накопичувалися солону-
ваті та прісноводні відклади (пізній міоцен – пізній пліоцен). У 
Передкарпатському прогині континентальні умови настають 
раніше. Море залишає цю територію в середньому сарматі. В 
антропогені Передкарпатський прогин втягується у спільні з 
Карпатами підняття і разом з ними перетворюється в область 
підняття – обернену морфоструктуру. Амплітуди цих підняттів 
досягають 120–160 м. 
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2.4. Геоморфологічна будова 
 
Карпатській гірській споруді, створеній інтенсивними склад-

часто-насувними та склепінчасто-блоковими найновішими ру-
хами, притаманна поздовжня зональність рельєфу, що відбива-
ється в зональному розміщенні елементів: хребтів-лусок, склад-
часто-брилових хребтів і горстових масивів.  

Велику роль у формуванні рельєфу Карпат відіграли новітні 
тектонічні рухи. Впродовж неогену й антропогену відбулося 
поступове підняття гірських масивів. За даними П. М. Цися, ма-
ксимальні підняття в неоген-четвертинному періоді властиві 
Полонинсько-Чорногірським Карпатам. Для Бескидів характер-
не зменшення абсолютних висот. Тривале опускання Передкар-
патської височини та Закарпатської низовини під кінець неогену 
змінилося підняттям, що сприяло формуванню континентально-
го режиму. Протягом голоцену в гірській і передгірській части-
нах відбувалося загальне та нерівномірне підняття.  

У зв'язку з переривчастими підняттями, що чергувалися з пе-
ріодами відносного тектонічного спокою, рельєф Карпат набув 
ярусної будови – виникли різновікові поверхні денудаційного 
походження, поділені виступами. Більшість дослідників виділя-
ють в Українських Карпатах три (деякі автори – чотири) повер-
хні денудаційного вирівнювання.  

На початку формування Карпатських гір хребти несуттєво пе-
ревищували прилеглі території. За умов спокійного тектонічного 
режиму процеси денудації поступово вирівнювали і знижували 
вершини та гребені гір. Відбувалося формування першої поверхні 
вирівнювання, що закінчилося, очевидно, вже в ранньому міоце-
ні. Залишки цієї поверхні вирівнювання, що отримала назву "по-
лонинської", збереглися у високогірній частині Українських Кар-
пат на висоті від 1 300–1 400 м на північному-заході до 1 950 м на 
південному сході. Плоскі вершинні поверхні покриті гірськими 
луками і називаються полонинами. За В. Г. Бондарчуком, поло-
нинський рівень (висоти 1 700–2 000 м) утворився у верхньоолі-
гоценовий час і тепер є рівнинною підвищеною горбистою пове-
рхнею Полонинського хребта, Свидовця, Чорногори, Рахівського 
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масиву, Горган. Це найдавніший рівень, що слабо зберігся через 
тривале розчленування території.  

Українські Карпати в зоні флішу сильно розчленовані, але чи-
сленні рівні поверхні на їхніх вершинах, що збереглися, дозволя-
ють виділити більш низьку, другу денудаційну поверхню з відно-
сною висотою 500–650 м. Її висота над рівнем моря збільшується 
з північного заходу на південний схід. Вік цієї поверхні вирівню-
вання О. І. Спиридонов визначає як пізній міоцен-пліоценовий. 
Поверхня зрізає товщі флішових порід і міоценових відкладів (аж 
до середньосарматських), а її зовнішній край перекритий вулка-
ногенними утвореннями Вигорлат-Гутинського пасма. Отже, вік 
поверхні вирівнювання може бути визначений як довулканічний. 
За В. Г. Бондарчуком, цей рівень називається покутським 
(600 м.). Він добре зберігся на північних гірських схилах, особли-
во в Покутських та Буковинських Карпатах і Дністерсько-
Стрийських Бескидах. На південних схилах ця поверхня вирів-
нювання спостерігається на Полонинському і Вулканічному хре-
бтах і обмежується чітко вираженим уступом.  

Найнижча, третя денудаційна поверхня вирівнювання вира-
жена дуже чітко. Абсолютна висота поверхні коливається в ме-
жах від 400 до 950 м. Вона підвищується до сучасного вододілу, 
а відносна висота досить постійна – від 150 до 200 м. Поступ у 
бік річкових долин і гірське облямування з тильного боку нада-
ють цій поверхні вигляд сходинок (педименту). Поверхня вира-
жена в місцях поширення флішу і розчленовує Вигорлат-
Гутинський хребет. Ці факти дозволяють визначити вік третьої 
поверхні вирівнювання післявулканічним – пізньопліоценовим–
ранньоантропогеновим. За В. Г. Бондарчуком, ця поверхня нази-
вається Центральнокарпатським рівнем, з висотами 300–1200 м.  

Існують і інші думки щодо кількості і віку поверхонь вирівню-
вання (П. М. Цись, В. Г. Бондарчук, І. Д. Гофштейн та ін.). Думки 
різних дослідників про кількість і вік поверхонь, а також про ме-
ханізм їхнього утворення значно відрізняються. У Передкарпатсь-
кій підвищеній рівнині І. Д. Гофштейн виділяє поверхні вирівню-
вання двох рівнів: вища належить до рівня Красної (пізній пліо-
цен), нижча – до рівня Лоєвої (ранній плейстоцен). Обидві повер-
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хні є передгірними алювіальними рівнинами з вирівняним корін-
ним цоколем. Поверхня Лоєвої займає значну площу міжріччя. 
Поверхня Красної представлена розрізненими останцями.  

Морфоскульптура Українських Карпат формувалася під 
впливом водно-ерозійних, денудаційних, гравітаційних, льодо-
викових, карстових та ін. процесів, інтенсивність прояву яких 
залежить, від спрямування неотектонічних рухів і літологічної 
побудови гір.  

Водно-ерозійні та водно-акумулятивні форми. До них від-
носять річкові долини, яри і балки. Припускається, що заро-
дження річкової мережі Карпат належить до кінця олігоцену – 
початку міоцену. Насамперед формувалися поздовжні річкові 
долини, закладення яких було зумовлене напрямком основних 
структурних елементів і літологічним складом порід. Підняття 
гір сприяло закладенню поперечних долин. Річкові долини зде-
більшого гірського типу, глибоко врізу і розчленовують північ-
но-східні та південно-західні схили гір. За основними морфост-
руктурними елементами розрізняють поздовжні та поперечні 
річкові долини. Українські Карпати розчленовані широкими по-
здовжніми долинами, залишками яких є Вододільно-
Верховинська, Березно-Липшанська, Ясіне-Черемоська та ін. У 
поєднанні з поперечними долинами вони зумовили характерне 
для Українських Карпат ґратчасте та радіальне розчленування. 
Сучасна річкова мережа закладена в ранньому плейстоцені. 
Спочатку вододільна лінія в Українських Карпатах проходила 
по гребеню Полонинського хребта. З початку антропогену вона 
була перерізана річками південно-західного схилу Карпат. Пе-
рерізання Полонинського вододілу супроводжувалося місцеви-
ми перехопленнями у верхів'ях Тиси, Тереблі та інших річок. 
Лише Прут і Черемош перетинають Вододільно-Верховинську 
зону. У будові долин гірських рік північно-східного та південно-
західного схилів (приток Дністра і Тиси) немає значних відмін-
ностей: кількість терас (7–8), їхні рівні, зміна висоти уступів на 
обох схилах Карпат в основному збігаються, хоча найвищий те-
расовий рівень південно-західного схилу (200 м) перевищує та-
кий же рівень протилежного схилу на 50 м.  
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Висоти і вік річкових терас. Відмінності в кількості терас 
пояснюються опусканнями Закарпатського прогину в плейсто-
цені й відносно слабкими підняттями в його межах і переваж-
ними підняттями Прикарпатського прогину. На Передкарпатсь-
кій підвищеній рівнині річки мають положисті терасовані схили, 
а перша надзаплавна (голоценова) тераса кожної річки займає 
порівняно невелику площу. У межах Закарпатської низовини 
голоценова тераса утворює простору алювіальну рівнину. Нові-
тні підняття і врізання річок сприяли інтенсивному ерозійному 
розчленуванню гір системою поздовжніх і поперечних долин, а 
також ярами і балками. Глибина розчленування змінюється від 
200 м у передгір'ї до 1 000 м у глибині гір при абсолютних висо-
тах від 600 до 2 000 м. Яри і балки в горах приурочені до місць 
залягання еоценових і олігоценових порід флішу, у передгір'ях 
вони пов'язані з міоценовими і пліоцен-антропогеновими утво-
реннями. Найбільшого розвитку яри і балки досягли в Ясінській 
улоговині, Свалявському та Іршавському низькогір'ях. У цих 
місцях розвинені складнорозгалужена балкова мережа і різно-
манітного типу байраки. В Іршавському низькогір'ї розвиток 
ярів настільки значний, що утворився рельєф типу "бедленд".  

Гравітаційні форми представлені обвальними, осипними і 
зсувними формами рельєфу.  
Обвально-осипні форми приурочені здебільшого до найвищої 

і інтенсивно розчленованої ерозією частини Українських Кар-
пат: Горган, Свидовця, Чорногори, Полонинського хребта. На 
положистих ділянках схилів формуються куруми – рухомі ка-
м'яні розсипи і "кам'яні річки", характерні для Горган. У межах 
Полонинського хребта переважають дрібні форми осипів улам-
кового матеріалу, що формуються вздовж підніжжя схилів ко-
нусами завдовжки до 50 м. Великі осипи в Чорногорі спуска-
ються майже до тальвегів сучасних водних потоків. Складені 
вони великобриловим матеріалом, дрібний щебінь майже відсу-
тній. Осипні форми невеликих розмірів простежуються також у 
глибоких V-подібних річкових долинах, особливо в районі Ра-
хівських гір. Значно менш розвинені осипи у смузі Вулканічних 
гір, де осипні схили приурочені найчастіше до структурних 
уступів на крутих внутрішніх схилах кальдер.  



ЧАСТИНА І. НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ 
 

 50 

Обвали зустрічаються значно рідше і спостерігаються в до-
линах Пруту, Бистриці Надвірнянської, в гірській частині доли-
ни Тиси. У місцях розвитку на поверхні глинистих сланців, що 
легко піддаються вивітрюванню, спостерігаються процеси пло-
щинного змиву, соліфлюкції і сповзання. Делювіально-солі-
флюкційні та зсувні схили поширені в межах Центральної син-
клінальної зони, де розвинена потужна товща глинистих сланців 
олігоценового віку.  
Зсувні форми розвинені на схилах гірських долин Передкар-

патської підвищеної рівнини (Покуття, Серет-Прутське межи-
річчя, схили Покутсько-Буковинських Карпат, Ломницько-
Бистрицьке межиріччя) і в Солотвинському, Ясінському та Ір-
шавському низькогір'ях. Розвиток зсувів пов'язаний зі структур-
но-літологічною зональністю. Їхнє виникнення зумовлене вихо-
дами на поверхню потужних товщ олігоценових і міоценових 
піщано-глинистих порід, неглибоким заляганням підземних вод, 
постійним підрізанням схилів сучасними водотоками. Часто си-
льнодислокований дрібноритмічний фліш із переважанням гли-
нистих сланців перекривається делювіальними відкладами, що 
також сприяє утворенню зсувних форм рельєфу.  

У районах розвитку зсувів основні зусилля повинні бути 
спрямовані на заходи щодо перерозподілу стоку на схилах і що-
до заліснення. Давньозсувові форми поширені в Ясінському і 
Ворохто-Путильському низькогір'ях. Ці схили закріплені зарос-
тями трав'янистої рослинності і мають дрібногорбисту поверх-
ню. Місцями на них починають розвиватися сучасні зсуви. Але 
найчастіше зсуви розміщені у верхів'ях балок із постійним водо-
током, а також у нижній частині крутих спадів. Зсувові форми 
виникають також у зоні активних тектонічних рухів.  

На формування селів у Карпатах великий вплив справляють 
структурно-геологічні і геоморфологічні умови. Найбільш селе-
активними є флішові Карпати. Селеві явища типу водо-кам'яних 
і грязе-кам'яних потоків почастішали в Карпатах в останні деся-
тиріччя у зв'язку з площинними вирубками лісів. Селі спостері-
гаються в басейнах річок Косівської, Шопурки, Тересви, Пруту, 
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Бистриці Надвірнянської і у верхів'ях Чорної Тиси. Відзначені 
вони також у басейнах Черемошу, Серету, Дністра, Боржави, 
Ріки, Ужа, в передгір'ях Вулканічного хребта.  

Найчастіше селі виникають під час злив. Вони руйнують до-
роги, мости, житлові будинки і різноманітні споруди, уламковий 
матеріал заносить земельні угіддя навіть на низьких терасах. 
Серед природних чинників, сприятливих для виникнення селе-
вих явищ, велике значення мають інтенсивна ерозійна розчлено-
ваність басейнів гірських річок, наявність крутих схилів, сприя-
тливих для підсилення поверхневого стоку, слабка денудаційна 
стійкість флішових товщ за великої їх тектонічної тріщинувато-
сті, значна потужність пухкого матеріалу на схилах і значне по-
ширення територій, позбавлених рослинності. Кам'яні осипи і 
розсипища також є важливим джерелом живлення селевих по-
токів. Вирубування лісів на крутих схилах і знищення заростей 
ялівця в субальпійській зоні спричинило збільшення площинно-
го змиву, обвально-осипних і зсувових форм рельєфу, що спри-
яють живленню селенебезпечних потоків. Сніжні лавини відбу-
ваються в Чорногорі і на Свидовці. Вони виникають внаслідок 
зриву зі схилів хребтів "сніжних карнизів".  

Льодовикові та кріогенні форми зустрічаються в найвищих 
гірських масивах Внутрішніх Карпат: Чорногорі, Свидовці, Ра-
хівських горах, Полонинскому хребті. Найкраще вони виражені 
на Свидовці, де представлені карами, цирками, нівальними ніша-
ми, а також потужними моренними і водно-льодовиковими утво-
реннями. Середня висота гребеневої лінії Свидовця сягає 1 735 м, 
і кари майже суцільною смугою оконтурюють східні, північно-
східні і північні схили хребта. Вони надають цій частині хребта 
альпійський вигляд, ускладнюють і урізноманітнюють його рель-
єф. Схили карів стрімкі, урвисті, висота їх 100 м і більше, ширина 
100–150 м. Зустрічаються на Свидовці і нівальні ніші.  

На північно-східних схилах Чорногори, у верхів'ях Пруту і 
Чорного Черемошу, збереглися двоярусні кари, деінде трогові 
долини зі зруйнованими плечима. Тут кари мають ширину 150–
300 м, зрідка 500 м і більше. Схили їх круті, днища виповнені 
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мореною і перекриті післяльодовиковими конусами осипів. На 
дні деяких дрібніших карів зустрічаються поклади торфу.  

Нижче карів на північно-східному схилі Чорногори розташо-
вані улоговиноподібні розширення долин ерозійно-льодовико-
вого походження.  

Акумулятивні льодовикові утворення представлені двома рі-
зновидами. На схилах поширені вивітрені моренні утворення, 
що складаються з великої кількості дрібноуламкового щебенис-
того і суглинистого матеріалу із включенням брил різних розмі-
рів. Інший різновид морен, майже не вивітрений, розташований 
безпосередньо на дні карів.  

У трогових долинах і в гирлах карів спостерігаються морфо-
логічно добре виявлені кінцеві, бокові, серединні та стадіальні 
морени. Вони мають вигляд валів різного напрямку і висоту 10–
15 м, інколи до 25 м. Морени складені великими брилами із сла-
бообкатаних вапняків із невеликою домішкою дрібноуламково-
го матеріалу. У тиловій частині і поблизу бортів карів морени 
поховані молодими осипами. Останнє карпатське гірсько-
долинне зледеніння може бути зіставлене з валдайським мате-
риковим зледенінням. Давніше зледеніння відбувалося, мабуть, 
у середньоплейстоценовий час.  

Карстові форми рельєфу відомі в Гірських Карпатах і Зака-
рпатській низовині. У горах карст розвинений у північній час-
тині Стрімчакової зони та найяскравіше виявлений у міжріччі 
Великої і Малої Угольки, де поширені вапняки та вапнякові 
брекчії юрського віку. На схилах вапнякових скель південної 
експозиції місцями спостерігаються кари у вигляді жолобків, 
багато підземних лабіринтів. Відкрито понад 20 печер, найвідо-
міші серед них такі: Загадка, система печер Білі Стіни, Дружба, 
Чур, Кам'яний Міст, Гребінь.  

Карст Закарпатського прогинy пов'язаний із виходами на по-
верхню соленосних утворень середнього міоцену. Найяскравіше 
соляний карст вивчений у межах Солотвинської улоговини, де 
поширені форми поверхневого та покритого карсту. На ділян-
ках, де шари солі виведені на поверхню, поширений відкритий 
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карст. Він представлений соляними пірамідами, соляними сто-
лами, соляними грибами (висота від 1–2 до 4–6 м). В основі цих 
форм часто утворюються карстові лійки, які з'єднуються між 
собою і утворюють вузькі карстові жолоби. Над виробленими 
камерами соляних шахт на поверхні виникають лійки завглибш-
ки 10–12 м і діаметром 20–30 м.  

Неглибоке залягання соленосних порід міоценового віку і ве-
лике зволоження передгірської території поверхневими і підзе-
мними водами сприяли розвитку карстових процесів. На тери-
торії Передкарпатської височини сольові породи вміщують до-
мішки глинистого матеріалу і тому карстові процеси менше роз-
винені, ніж на території Закарпатської низовини. Однак і тут 
сформувалися карстові западини, лійки, поздовжні долини то-
що. Карстові провали та озерця часто зустрічаються на Свіче-
Лімницькому межиріччі, в околицях міст Калуша, Долини.  

Поширені в Карпатах вітровали та вітроломи, пов'язані зі 
специфічними метеорологічними явищами в гірських районах, 
сприяють розпушенню делювіального покриву, посилюють 
площинний змив, лінійну ерозію і селеві явища. Найчастіше віт-
роломи відбуваються у верхів'ях Чорної Тиси і Бистриці На-
двірнянської, де низькогірні хребти складені олігоценовим дріб-
норитмічним флішем, перекритим пухким зволоженим делюві-
єм, бо на схилах переважає грубоуламковий матеріал, коренева 
система дерев слабко закріплена, що сприяє прояву вітровалів.  

Отже, внаслідок складної і тривалої взаємодії ендогенних і 
екзогенних процесів в Українських Карпатах сформувалися такі 
типи рельєфу: низькогірний ерозійно-денудаційний; середньогі-
рний ерозійно-денудаційний; нагірний альпійський; гірський 
вулканічний; передгірський структурно-ерозійний; рівнинний 
акумулятивний (табл. 2.1, рис. 2.5). 
Низькогірний ерозійно-денудаційний рельєф охоплює зону Вер-

хньодністровських Бескидів, Буковинських Карпат, Стрийсько-
Санської верховини, Воловецької верховини, Ворохто-Путильсь-
кого низькогір'я, Ясінської улоговини. Пересічні висоти 600–800 м, 
глибина ерозійного урізу 200–250 м. Формування низькогірного 
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рельєфу пов'язане з розвитком нестійких до денудації флішових 
товщ. Рельєф низькогір'я несе на собі риси зрілої, тривалої та інте-
нсивної денудації, гірські хребти мають виположені схили, м'які і 
плавні контури. Іноді вони розпадаються на декілька різнозорієн-
тованих хребтів з округлими і пологими вершинами.  

 
Таблиця  2.1. Геоморфологічні комплекси Українських Карпат 

 

Геоморфо-
логічні  

комплекси 
Геоморфологічні райони 

Передкарпат-
ська височина 

Буковинська передгірська височина; Сірето-Прутська 
ерозійно-останцева височина; Південнопокутська ску-
льптурна височина з ділянками структурного низько-
гір'я; Івано-Франківська акумулятивна рівнина; Серед-
ньоприкарпатська (Придністерська) терасова рівнина; 
Дрогобицька передгірська скульптурна височина; Вер-
хньодністерська зандрова рівнина; Сансько-Дністерсь-
ка моренно-зандрова алювіальна рівнина 

Зовнішні  
Карпати 

Низькогірні крайові хребти та Верхньодністерські 
Бескиди; середньовисотні моноклинальні хребти Ско-
лівських Бескид; середньовисотні глибокорозчленова-
ні хребти Скибових Горган; низькогір'я Покутсько-
Буковинських Карпат; середньогір'я Покутсько-Буко-
винських Карпат 

Вододільно-
Верховинські 

Карпати 

Низькогір'я Стрийсько-Санської верховини; Верховинсь-
кий вододільний середньогірний хребет; низькогір'я Во-
ловецької верховини; Привододільно-Горганські серед-
ньовисотні хребти, гірські масиви; Ворохто-Путильське 
давньотерасове низькогір'я, Ясінська котловина 

Полонинсько-
Чорногірські 

Карпати 

Середньогір'я Полонинського хребта; Свидовецько-
Чорногірський альпійсько-середньогірський масив; 
Гринявське середньогір'я 

Мармароський 
масив 

Рахівський кристалічний масив з альпійськими фор-
мами рельєфу 

Вулканічні 
Карпати 

Вулканічний хребет; Верхньотисенські котловини, 
ускладнені низькогір'ям 

Закарпатська 
рівнина Акумулятивна (алювіальна) рівнина 
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Рис. 2.5. Типи рельєфу Українських Карпат  
Карпатська складчаста споруда 

А І – область низькогірного та середньогірного рельєфу 
а – низькогірний рельєф: 1 – Верхньодністровські бескиди;  

2 – Буковинські гори; 6 – Стрийсько-Санська верховина; 7 – Воловецька 
верховина; 8 – Ворохто-Путильське низькогір'я; 9 – Ясінська улоговина; 

б – середньогірний рельєф: 3 – Сколівські Бескиди; 4 – Скибові Горгани;  
5 – Покутсько-Буковинські гори; 10 – Верховинський Вододільний хребет;  

11 – Привододільні Горгани; 12 – Полонинські гори; 13 – стрімчаки;  
14 – Гринявські гори та Лосова; 

в, г – середньогірний альпійський рельєф: 15 – масивів Свидовець та  
Чорногора; 16 – Мармароський кристалічний масив; 17 – Чивчинські гори. 

Закарпатський прогин 
Б І (д) – область низькогірного та горбистого вулканічного рельєфу  

Вигорлат-Гутинського хребта (18). 
Б ІІ (е) – область алювіальної Чоп-Мукачівської рівнини (20)  

з Іршавською улоговиною (21). 
Б ІІІ (ж) – область низькогірного і терасового рельєфу Верхньотисенської 

улоговини (19) 
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Середньогірний ерозійно-денудаційний рельєф акумулює в собі 
всі характерні риси найбільшої частини гірської країни Скибових 
і Полонинських Карпат. Формування середньогірного рельєфу 
пов'язане зі значним тектонічним підняттям, морфологічні особ-
ливості визначаються складною геологічною структурою та літо-
логією порід. Абсолютні висоти хребтів 1 200–1 700 м. Річки і 
струмки врізані на глибину від 300–400 до 600 м. 
Нагірний альпійський рельєф. Охоплює найвищі (1 700–

2 000 м) безлісі ділянки зі слідами минулої льодовикової та ніва-
льної діяльності. Льодовики займали високі слаборозчленовані 
масиви: Чорногору (гори Говерла, Піп Іван, Менчул, Шпиці), 
Свидовець (Близниці, Стіг, Котел), Рахівський масив і Чивчинські 
гори. Менш виразні сліди льодовикової діяльності проявляються 
в Західних, або Привододільних (Грофа, Попадя, Ігровець) і Схі-
дних Горганах (Лопушна, Сивуля, Горган Високий, Хом'як).  

Найбільший льодовик спускався з г. Говерла, де снігова межа 
фіксується на висоті 1 450–1 500 м, і займав долину верхнього 
Пруту. Його довжина сягала 5–6 км, ширина до 0,7 км. Насува-
ючись, льодовик виорював великі ніші у схилах, формував кари 
і цирки з крутими скелястими стінками, льодовикові долини, 
надаючи їм коритоподібної форми трогів. Найчіткіше виражені 
цирки і кари на Чорногірському і Свидовецькому масивах. Міс-
цева назва їх котли. У деяких місцях простежуються релікти 
дольодовикових висячих долин (гори Менчул, Бребенескул). Усі 
форми льодовикової ерозії та акумуляції утворюють загальний 
морфологічний вигляд високогірної зони Чорногори, Свидовця, 
Рахівського масиву, які різко відрізняються від пологоверхих 
масивів Полонинського хребта. Окремі льодовикові форми "роз-
сіяні" в Західних Горганах, на Полонинах Рівній і Боржаві. Тут 
карові ніші зайняті невеликими озерами.  

Сучасний рельєф перебуває під впливом нівальних процесів: 
морозне вивітрювання, діяльність сніжників тощо. Гірські поро-
ди, вивітрюючись, покривають вершини і схили масивів кам'я-
нистими розсипищами. 
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Гірський вулканічний рельєф. Вулканічний рельєф на Вигор-
лат-Гутинському хребті утворився на лініях великих тектоніч-
них розломів, на південному крилі внутрішнього антиклінорія в 
міоцені й пліоцені. Це наймолодший рельєф. Вулканічний хре-
бет ніби перерізаний впоперек р. Тиса та її притоками (Уж, Ла-
ториця, Боржава, Ріка), що заклали глибокі скелясті долини 
прориву, розділили вулканічне пасмо на окремі асиметричні ма-
сиви (Маковиця, Синяк, Великий Діл, Гутин тощо). На південь 
від головного вулканічного пасма, у Закарпатській низовині, 
ніби розкидано багато вулканічних останцевих височин. 
Передгірський структурно-ерозійний рельєф. Дрогобицька, 

Стрийсько-Бистрицька, Покутська, Буковинська височини на 
північному сході Передкарпатської височини піднімаються до 
висоти 300–500 м. У напрямі до річок Дністра і Пруту їх висоти 
поступово знижуються. За походженням Передкарпатські пе-
редгір'я є структурними височинами. Сучасний рельєф створе-
ний тривалою ерозійно-акумулятивною діяльністю Дністра, 
Пруту та їхніх приток. 

 





РОЗДІЛ 3. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА БАСЕЙНУ 
ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. ЧОРНА ТИСА 

 
 

3.1. Рельєфотворні відклади 
 
Район практики розташований у межах верхньої частини 

басейну р. Чорна Тиса, приуроченого до однієї з великих син-
кліналей Центральної синклінальної зони Карпатської складча-
стої області. Ця зона характеризується поширенням флішових 
порід крейди, еоцену і олігоцену палеогену, порушених інтен-
сивною складчастістю. 

Крейдові відклади (К) 
Найдавнішими на зазначеній території є флішові породи 

крейдового віку (турон-сантон), що входять до свидовецької 
світи (К2sv). В основі розрізу свидовецької світи залягають чер-
вонуваті вапнякуваті аргиліти з прошарками сірих та сірувато-
зелених алевролітів та кременів. Вище розташувалися породи 
дрібноритмічного флішу, представленого чергуванням сірих, 
зеленувато-сірих та темно-сірих аргілітів із прошарками сірих 
алевролітів та пісковиків. 

У середній частині розрізу поширені коричнево-сірі кварцо-
во-слюдисті пісковики, грубозернисті, рідше середньо- та дріб-
нозернисті. Потужність шару пісковиків сягає 7–8 м. 

Вище залягають потужні (до 17 м) шари пісковиків, різного 
забарвлення, зернистості та складу. Над ними – ритмічне чергу-
вання сірих дрібнозернистих слюдистих пісковиків і коричнево-
сірих сильнодислокованих алевролітів.  

Чільне місце у свидовецькій світі займають потужні (до 5 м) 
шари сірих та коричневих різнозернистих пісковиків. 

Загальна потужність порід свидовецької світи близько 700 м. 
Вони насунуті на палеогенові відклади, утворюючи в рельєфі 
уступ, що обривається до витоків правих приток Чорної Тиси. 

Палеогенові відклади ( ) 
На території практики палеогенові відклади представлені 

утвореннями довжинської, менілітової та кросненської світ ео-
цену та олігоцену (див. кольорову вставку, рис. 3.1). 
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Довжинська світа ( 2
3dv) верхнього еоцену складена такими 

горизонтами: 
 пісковики сірі товстошаруваті, різнозернисті, слюдисті, із 

прошарками тонкоритмічних алеврито-аргілітових шарів; поту-
жність пісковиків – 250 м; 

 алевроліти блакитно-сірі вапнякуваті, що чергуються з 
аргілітами зеленувато-сірими та темно-сірими; потужність 
пласту – 12 м; 

 пісковики середньо- та товстошаруваті, сірі, щільні, слю-
дисті; потужність до 10 м; 

 пісковики сірі з блакитним відтінком, середньозернисті, 
слюдисті, вапнякуваті; потужність до 20 м; 

 пісковики середньо- та товстошаруваті, дрібно- та сере-
дньозернисті, слюдисті, вапнякуваті, із прошарками темно-
сірих аргілітів. 

Загальна потужність порід довжинської світи сягає 350 м. 
Безпосередньо на породах довжинської світи залягають від-

клади менілітової світи олігоцену ( 3
1ml). Назва походить від 

різновиду опалу, названого менілітом, що присутній у орого-
викованих пісковиках і сланцях. В основі товщі розташовані 
товстошаруваті пісковики, на яких залягають сірі алевроліти, 
що чергуються з чорними мергелями. Чітка літологічна виок-
ремленість порід менілітової світи (чорні аргіліти і мергелі) і 
невелика потужність осадів служить маркуючим горизонтом 
при вивченні геологічної будови території. Потужність менілі-
тової світи – від 75 до 90 м. 

 
Кросненська світа ( 3

2kr) представлена трьома потужними 
шарами.  

У нижній частині (потужністю до 300 м) спостерігається пе-
решарування середньо- та товстошаруватих слюдистих піскови-
ків із сірими алевритами та аргілітами. Для нижньої частини 
характерні прошарки жовтувато-сірих доломітових мергелів. 

Середня частина розрізу (100–200 м) представлена переша-
руванням сірих середньозернистих пісковиків із темно-сірими 
аргілітами і темно-бурими сланцями. 
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Верхня частина (потужність до 300 м) представлена чергуван-
ням алевролітів та аргілітів сірого та блакитно-сірого кольору. 

Загальна потужність світи – близько 8 700 м. 
Четвертинні відклади (Q) представлені на цій території 

елювіальними, делювіальними, колювіальними, сельовими, 
льдовиковими, алювіальними та озерно-болотними генетичними 
типами (табл. 3.1). 

 

Таблиця  3.1. Стратиграфія четвертинних відкладів 
 

Відділ Характер відкладів Літологічний 
склад 

Голоцен 
Алювіальні відклади заплавних і 3–5-мет-
рових терас, делювіальні, сельові, озерно-
болотні відклади 

Піски, галечни-
ки, валунні суг-
линки, торф 

Верхній 

Алювіальні відклади 7–14, 15–35, 40-мет-
рових терас, делювіальні, сельові, льодо-
викові відклади  
(хр. Свидовець) 

Піски, галечни-
ки, валунні  
суглинки 

Середній 

Алювіальні відклади 50–80, 100–140-
метрових терас, делювіальні, сельові, льо-
довикові відклади  
(хр. Свидовець) 

Піски, галечни-
ки, валунні суг-
линки, торф 

Нижній 
Алювіальні відклади 80–130, 160–170-мет-
рових терас (смт Ясіня), делювіальні, сельо-
ві, льодовикові відклади (хр. Свидовець) 

Піски, галечни-
ки, суглинки 

 
 

3.2. Тектонічні особливості 
 
У тектонічній будові території басейну Чорної Тиси представ-

лені вузькі гребенеподібні антиклінальні складки, що деформова-
ні у склепіннєвих частинах насувами. Нерідко ці складки пору-
шені поперечними і косими скидо-насувами. Часті насуви зумо-
вили загальну лускувату будову верхньої частини земної кори і 
отримали в літературі конкретно для Карпат назву скиби. Скиба – 
це елемент тектонічної будови, виражений у рельєфі. Наприклад, 
асиметричний покрив крейдових порід, що складають хребет 
Свидовець, що обривається в долину Чорної Тиси, є скибою. 
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На тлі середньогірського рельєфу спостерігаються і ділянки, 
які відстають у піднятті. Такою є і Ясінська улоговина, розташо-
вана при злитті Чорної Тиси, Лазещини і Лопушної. Улоговина 
утворилася внаслідок появи ослабленої тектонічної ділянки на 
перетині субмеридіонального порушення вздовж долини Чорної 
Тиси і Центральної синклінальної зони. 

Велика синкліналь у витоках Чорної Тиси ускладнена дріб-
ними і розривними порушеннями. У відслоненнях фіксуються 
асиметричні складки, осі яких часто перетинають долини при-
ток Чорної Тиси. Деякі долини, закладені по розривних пору-
шеннях начебто "обривають" крейдові складки. У верхів'ях р. 
Апшинець проходить тектонічний контакт крейдових порід, що 
складають хребет Свидовець із палеогеновими породами: крей-
дові відклади полого насуваються на більш молоді породи і роз-
биті на окремі блоки. 

У межах території поширення порід довжинської світи пред-
ставлені антиклінальні та синклінальні складки, розташовані 
паралельно одна одній. Складки асиметричні – південно-західні 
крила більш пологі, ніж північно-східні.  

Найбільш дислокованими є породи кросненської світи, час-
тина складок в них розташовані кулісоподібно і вони також по-
мітно асиметричні. 

Розривні порушення мають два напрями: 310–335о і 45–60о. 
По деяких із порушень закладені річкові долини, частина конт-
ролюється гравітаційно-тектонічними ровами відсідання, інші – 
виражені у вигляді ослаблених тектонічних зон на схилах. 

У басейні верхів'я Чорної Тиси будь-які прояви магматизму 
не спостерігаються. 

 
 

3.3. Походження рельєфу 
 
3.3.1. Флювіальний рельєф 
 

У гірських Карпатах більшість ерозійних форм рельєфу від-
повідає напрямам основних структурних зон, чим зумовлене 
існування поздовжніх (уздовж структур) і поперечних долин. В 
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областях накопичення уламкового матеріалу (поблизу центрів 
зледеніння) можна спостерігати деревоподібний рисунок гідро-
мережі, а в тій же Ясінській улоговині – доцентровий тип. 

Верхів'я Чорної Тиси характеризується значною густотою 
ерозійного розчленування від 1,8–2,0 км/км2 на схилах хр. Татул 
до 4,4 км/км2 в області розвитку льодовикових відкладів.  

Значна частина долини характеризується невиробленим схід-
частим поздовжнім профілем із виступами корінних порід у рус-
лах річок, крутими урвистими схилами, тобто рисами, притаман-
ними гірським річкам. У басейні Чорної Тиси верхів'я та майже 
всі лівобережні притоки мають ІІІ–V порядок. Низькопорядкові 
(І–ІІІ) долини практично не мають надзаплавних терас. Енергія 
водного потоку тут витрачається переважно на транзит уламково-
го матеріалу і лише частина – на заглиблення самої долини. 

Суттєву роль у розвитку форми поперечника річкових долин 
відіграє чергування стійких та менш стійких до денудації порід. 
При перетині щільних пісковиків річки формують вузькі долини 
– тіснини, нижче яких спостерігається значне розширення із се-
рією надзаплавних терас. Подібна чоткоподібна будова типова 
для карпатських долин. У звуженнях можуть з'являтися локальні 
рівні терас, по'вязані з перервністю врізання русла в цьому місці 
долини. Саме цим можна пояснити той факт, що у великих од-
нопорядкових долинах Чорної Тиси та інших карпатських річок 
спостерігається різна кількість надзаплавних терас. Для порів-
няння, у Чорної Тиси їх налічують 11–13, у Чорного Черемошу – 
10, Латориці та Тереблі – по 8 терас. 

Долини Чорної Тиси та її приток мають типовий гірський ха-
рактер: стрімке падіння русел, східчастість поздовжнього про-
філю, нерівномірність будови алювію в руслі і терасах, локальні 
рівні надзаплавних терас, часті виступи в руслах річок корінних 
порід. Більшість долин мають V-подібну форму поперечного 
профілю. До русла часто спускаються схили 25–40о, залишаючи 
для днищ долин в цих місцях вузьку смугу завширшки 15–20 м. 
Такі долини не мають надзаплавних терас, хоча в деяких із них 
спостерігаються терасоподібні поверхні з обкатаною галькою, 
походження яких пов'язане із сельовими і льодовиковими про-
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цесами. Аналіз низьких терас часто покритий з поверхні схило-
вими або сельовими осадами. Яскравим прикладом будови 
сельових долин є Великий Ведмежий. 

Будова терас Чорної Тиси. Найвищим (і найдавнішим) рів-
нем є цоколь 160–170-метрової тераси. Простежується фрагмен-
тами вздовж лівого борта долини Чорної Тиси. Поверхня сильно 
розчленована. Вік цієї поверхні – ранньочетвертинний. 

Вище струмка Станіслава в лівому борту Чорної Тиси просте-
жується 120–130-метрова тераса. Її ширина змінюється від 40–50 
до 200 м, крутизна уступу до річки досягає 20о. Поверхня тераси 
слабо погорбована, тиловий шов перекритий шлейфом схилових 
відкладів. Потужність алювію перевищує 20 м. У розрізі виділя-
ють два горизонти: нижній (1,5–2 м) – складений валунно-
галечниковим матеріалом зі щебенем та різнозернистими слабко-
обкатаними та погано відсортованими пісками; верхній (0,5–
1,5 м) – складений суглинком зі щебнем, галькою і валунами.  

Поверхня 80-метрової тераси розвинена слабко і практично 
без алювію. 

Фрагменти 50–60-метрової тераси мають ширину від 40 до 
120 м. У розрізі переважає валунно-галечниковий матеріал із 
суглинком. Вік – середній плейстоцен. 

Найпоширеніша в басейні Чорної Тиси 25–30-метрова тераса, 
завширшки від 30–40 до 150–200 м. Поверхня слабо нахилена до 
русла річки, місцями заболочена. Складена супіщано-
галечниковими та валунно-галечниковими породами.  

Наступна 15–20-метрова тераса має ширину 50–250 м і найкра-
ще виражена в рельєфі в Ясінської улоговини. Потужність алювію 
сягає 2 м. Верхня частина поверхні складена молодими болотними 
відкладами, сформованими у другій половині голоцену.  

Також поширена і 6–8-метрова тераса, особливо у передгир-
лових ділянках приток Чорної Тиси. Алювій потужністю 2 м 
представлений добреобкатаною галькою з домішкою валунів.  

Найнижчою надзаплавною є 2,5–3,5-метрова тераса завшир-
шки 60–100 м. У верхній течії вона не затоплюється навіть за 
найбільших паводків. Потужність відкладів непостійна і різна за 
фаціальним складом, найчастіше це галька з валунами із запов-
нювачем із супісків. 
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Заплава заввишки 0,6–2,0 м представлена сегментами з обох 
берегів Чорної Тиси. Ширина заплави не перевищує 30–40 м, 
поверхня слабо нахилена до русла. Алювій представлений світ-
ло-коричневим супіском із валунами і уламками корінних порід. 

Особливості будови поздовжніх профілів річкових долин 
і терас. Поздовжній профіль Чорної Тиси відзначається поміт-
ною східчастістю, зумовленою численними виступами корін-
них порід у руслі. Зазвичай уступи мають висоту 0,5–1,5 м. Се-
редні ухили дна зменшуються вниз по долині з 30–40 до 
10 м/км. Найбільш пологі ділянки притаманні тим відрізкам 
долини, де у руслі розмиваються алевроліти і аргіліти кроснен-
ської та менілітової світ.  

Поздовжні профілі русла і надзаплавних терас практично по-
вторюють один одного. Ступінчастість поздовжнього профілю 
Чорної Тиси пояснюється нестійкістю водного потоку за різно-
рідної літолого-структурної будови території.  

Долини бічних приток Чорної Тиси закладені в хрест простя-
гання корінних порід, тому їх профілі менш вироблені та ступі-
нчасті. Частина з них (струмок Темний) характеризується бли-
зькими ухилами і відносною вирівненістю поздовжнього профі-
лю. Схили досягають 300 м/км і зменшуються зверху вниз по 
долині. Перегини профілю збігаються з місцями перетину тек-
тонічних порушень. 

Інші долини (Великий та Малий Ведмежий, Жигалівський 
тощо) характеризуються помітним виположуванням профілю в 
гирловій частині.  

 
3.3.2. Поверхні вирівнювання 
 

Формування найдавніших поверхонь вирівнювання більшість 
дослідників пов'язують із міоценом (ранній міоцен, гельвет, 
верхній тортон, нижній сармат). Така розбіжність щодо віку по-
в'язана насамперед з існуванням різних думок щодо кількості 
поверхонь вирівнювання на південно-західних і північно-
східних макросхилах Українських Карпат. 

Поверхні вирівнювання в Полонинсько-Чорногірських Ка-
рпатах одним із перших вивчав Є. Ромер (1909), який досить 
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детально описав поверхні, розташовані південніше хребтів 
Свидовець та Урду. 

Цікаві думки щодо існування єдиної поверхні вирівнюван-
ня на північно-східних і південно-західних макросхилах 
Українських Карпат висловив С. Рудницький (1905, 1925), 
який уперше ввів термін "пенеплен" для території, розташо-
ваної на захід від долини р. Стрий. Існування поверхні вирів-
нювання на південно-західних макросхилах С. Рудницький 
(1925) обґрунтував такими доказами:  

1) постійністю висот хребтів і окремих вершин; 
2) "плайками" Свидовецького хребта й південними відгалу-

женнями Полонин Красної і Боржави; 
3) межирічними хребтами меридіонального напрямку над 

Пінею, Латорицею, Вічею, Рікою і Тереблею; 
4) напрямком і загальним характером головних і побічних рі-

чкових долин та ін. 
Ідею єдиного "полонинського пенеплену" підтримували 

Г. Алфер'єв, М. Єрмаков, Г. Раскатов, П. Цись. Фрагменти цієї 
поверхні займали пригребеневі вирівняні ділянки хребтів і 
окремих вершин на обох макросхилах. Вік її датували різними 
етапами міоцену. 

На південно-західних макросхилах О. Спиридонов (1952) і 
П. Цись (1957) виділили три денудаційні поверхні на відносних 
висотах 900–1 100 м, (релікти "полонинського пенеплену") 500–
600 м і 150–250 м. І. Гофштейн (1964, 1995) найвищу поверхню 
з відносними висотами 750–900 м назвав поверхнею Урду, а з 
відносними висотами 500–600 м – Підполонинською. Він також 
виділив ще підняті ділянки поверхонь Урду і Підполонинської, 
куди відніс пригребеневі ділянки хребтів із максимальними ви-
сотами в масивах Свидовець та Чорногора (Урду) і Полонинсь-
кого хребта (Підполонинська). 

До поверхні Урду у Свидовецькому масиві, крім хр. Урду на 
межиріччі Тиси-Косівської, належать хребти і невеликі масиви 
на межиріччях Косівської–Середньої, Середньої–Крайньої Ріки 
(Малої Шопурки), Крайньої Ріки–Тересви. У Чорногірському 
масиві до цієї поверхні належать південні відгалуження 



Розділ 3. Геоморфологічна будова басейну верхньої течії р. Чорна Тиса 
 

 67 

хр. Чорногора в басейні Білої Тиси, які займають межиріччя Ти-
си–Павлика–Богдана–Озірного–Бребенескулу–Бальзатулу. Пе-
реважні абсолютні висоти цієї поверхні в обох масивах станов-
лять 1300–1500 м, відносні – 700–900 м. 

Велика група дослідників (С. Рудницький, Г. Раскатов, Г. Ал-
фер'єв, П. Цись та ін.) вважає, що обидві поверхні (Урду і Підполо-
нинська) і їхні підняті ділянки є фрагментами єдиної денудаційної 
поверхні Українських Карпат ("полонинського пенеплену"). 

Термін "пенеплен" для молодих складчастих областей, зок-
рема Українських Карпат, використано в попередніх публікаціях 
(Кравчук, 1999 і 2005). Пенеплени характерні для щитів та обла-
стей завершеної складчастості, у тектонічному режимі яких не-
ма чітко вираженої спрямованості розвитку структурних форм, 
через що пенеплени різко відрізняються від поверхонь вирівню-
вання. Пенеплени відображають певну епоху геологічної історії, 
яка завершує стан низхідного розвитку рельєфу. Більшість авто-
рів (Думітрашко, Лілієнберг, 1968; Думітрашко, Наумов, 1968; 
Тимофеев, 1974) пропонують застосувати термін "поверхні ви-
рівнювання" для полігенетичних рівнів, які виникли в процесі 
висхідного розвитку молодих гірських країн з порівняно швид-
кими та інтенсивними тектонічними рухами. 

Через це термін "пенеплен" (майже рівнина) для молодих гір-
ських країн застосовувати не варто. Є. Ромер (1909) вважав, що 
вирівняна поверхня мала вигляд хвилястої пасмової рівнини, а 
на думку П. Цися (1957), – низькогір'я. С. Рудницький (1925) 
зазначав, що ця поверхня "лагідно" знижувалася від головних 
хребтів на обидва боки – південний захід і північний схід. 

Аналіз поверхонь вирівнювання у трактуванні різних авторів 
свідчить про те, що більшість із них узгоджується з існуванням 
найдавнішої поверхні в міоцені, фрагменти якої збереглися в 
привододільних частинах найвищих хребтів і окремих вершин 
Полонинсько-Чорногірських Карпат. Щодо віку Полонинської 
поверхні, то, як випливає з аналізу корельованих відкладів Зака-
рпатського прогину, найсприятливіші умови для її формування 
були в нижньому тортоні, коли відкладалися потужні товщі 
глин і кам'яної солі тереблянської, а також глини з прошарками 
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аргілітів і пісковиків солотвинської світи нижнього тортону (ма-
ксимальна потужність до 750 м). 

Формування Полонинської поверхні і Урду з піднятими діля-
нками в ранньому міоцені складно підтвердити характером мо-
лас Закарпатського прогину. Малопотужні (до 80 м) нижньоміо-
ценові відклади буркалівської світи бурдигалу, торошульські 
конгломерати низів гельвету, наявність конгломератів у новосе-
лицькій світі середини гельвету скоріше свідчать про досить 
інтенсивні підняття у Свидовецькому масиві. 

Найдавніша полонинська поверхня збереглася на всьому від-
різку Полонинсько-Чорногірськнх Карпат. Вона зафіксована в 
пригребеневих частинах хребтів і окремих вершин на абсолют-
них висотах від 1 300–1 350 до 1 700–2 000 м. Зростання висот 
відбувається з північного заходу на південний схід. 

Якщо враховувати максимальні абсолютні висоти Полонин-
ського хребта (1 681 м), Свидовецького (1 881 м) і Чорногірсь-
кого масивів (2 061 м), то максимальні перевищення Свидовця 
над Полонинським хребтом становлять 200 м, а Чорногори над 
Свидовцем – 180 м. Давно з'ясовано, що масиви Свидовець і 
Чорногора приурочені до активніших неотектонічних блоків, 
через що давня поверхня вирівнювання була піднята на вищий 
гіпсометричний рівень. 

У південній частині Свидовецького масиву, а на хребтах пере-
важно меридіонального простягання, що сформувалися на межи-
річчях Тиси–Косівської, Косівської–Середньої, Середньої–
Крайньої Ріки, Крайньої Ріки–Тересви, також простежені фраг-
менти поверхонь із відносними висотами 600–650 м. На відміну 
від таких поверхонь на південно-західних схилах Полонинського 
хребта, тут вони є на дещо більших абсолютних висотах (іноді до 
1 300–1 400 м), хоча відносні висоти відчутно не змінюються. 

 
3.3.3. Льодовиковий рельєф  
 

У цілому четвертинне зледеніння в Карпатах було незнач-
ним, Пізньочетвертинні льодовики мали довжину лише 5–6 км і 
розташовувалися в карах. Сліди давніх льодовиків у Карпатах 
не відрізняються різноманітністю форм і зустрічаються у досить 
широкому діапазоні висот.  
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Альпійський рельєф у гірському масиві Свидовець приуро-
чений до пригребеневої частини найвищих хребтів. Головними 
формами рельєфу, які його характеризують, є кари, льодовикові 
долини – троги, рігелі та карлінги. 

За обчисленнями Є. Ромера (1906) снігова межа у плейстоце-
ні (час останнього зледеніння на Свидовці) була на висоті 
1 437 м (Апшинецькі льодовики), 1 484 м (Ворожеські льодови-
ки) і 1 492 м (Близницькі льодовики). Усереднена висота сніго-
вої межі – 1 450–1 475 м. Днища карів є на абсолютних висотах 
1 460–1 475 м для північних схилів і 1 580–1 600 м для східних.  

Основними формами льодовикового походження, пошире-
ними в межах хр. Свидовець, є кари. Вони займають площу в 
22 км2. Задні стінки карів стрімкі, до 40–50о, ускладнені ступін-
частими поверхнями завширшки 10–40 м, на яких до серпня, а 
іноді і весь рік зберігаються сніжники. У верхніх частинах зад-
ніх стінок простежуються лавинозбірні лійки і вузькі лавинні 
лотки. Мікрорельєф стінок карів нерівний, на поверхні багато 
брил пісковиків, схили задерновані, покриті вільшаниками.  

Бічні стінки більш пологі (15–20о). Розташовані біля підніж-
жя моренні вали порізані ерозійними рівчаками. 

Днища карів являють собою горбисто-улоговинну поверхню 
донної морени з валами бічних та кінцевих морен. Поверхні, 
складені донною мореною, нахилені до півночі під кутом 10–15о 
і характеризуються нерівним мікрорельєфом. Межею поширен-
ня льодовикових відкладів на півночі є середня течія Апшинця у 
місці впадіння Ворожечка на висоті 1 050–1 100 м. 

Для льодовикових відкладів характерна диференціація мате-
ріалу за обкатаністю, розмірами та петрографічним складом. В 
них зустрічається велика кількість пісковикових валунів і брил. 
Морена представлена валунно-щебенистим необкатаним матері-
алом із суглинковим заповнювачем.  

До північних схилів Свидовецького і Апшинецького хребтів 
у величезному амфітеатрі між відрогами Турбатської полонини 
на заході й полонини Менчул на сході приурочена велика група 
Апшинецьких і Ворожеських карів (див. кольорову вставку, 
рис. 3.2). Найтиповішим у цій групі є західний Апшинецький 
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кар, розміщений на північно-східному схилі хр. Свидовець. Ши-
рина кара близько 700 м, висота тилової стінки близько 100 м, 
поблизу неї розташоване озеро завширшки 100–150 м і з макси-
мальною глибиною близько 3 м. Від східного кара відділений 
порівняно невисоким пасмом.  

На злитті двох льодовиків утворилися дугоподібні вали ста-
діальної морени. Стадіальний ригель обох карів заввишки 35–
40 м, масивний, має велику крутість. Добре зберігся також вал 
серединної морени. 

Ворожеські кари відділені від Апшинецьких північним від-
рогом Апшинецького хребта. Найтиповіший серед них центра-
льний кар, який має циркоподібний вигляд, круті й скелясті 
бокові та тилову стінки. У центральній частині кара простеже-
но ригель із крутим північним уступом заввишки до 80 м. Ти-
лова стінка кара досягає висоти близько 150 м, крутість її до 
45–50°. Біля східної стінки є вал бокової морени завдовжки до 
70 м і заввишки 10–15 м.  

Кінцеву морену в Апшинецьких карах зафіксовано на абсо-
лютній висоті 1 175 м, Ворожеських – 1 250 м. Більшість дослі-
дників зазначають, що система Апшинецьких і Ворожеських 
карів із крутими скелястими стінками, каровими озерами, ніва-
льними нішами, сніжниками є найяскравішою ділянкою альпій-
ського рельєфу Свидовецької гірської групи. 

На південному асиметричному відрозі хр. Свидовець із вер-
шиною Догяска (1 761 м), зокрема на крутих східних і південно-
східних схилах, розташована група Герешаських карів. У всіх 
карів дуже високі скелясті тилові стінки, на яких багато сніжни-
ків. У центральній частині Великого Герешаського кара є озеро, 
зі сходу оконтурене дугоподібним валом стадіальної морени. 
Масивний ригель кара має висоту 66 м. 

Є. Ромер (1906) на підставі аналізу льодовикових долин Сви-
довця зробив висновок про дворазове зледеніння цього масиву. 
Ці висновки він обґрунтував наявністю трогових долин на схи-
лах хребтів (абсолютні висоти 1 380–1 450 м), які утворилися в 
період давнішої льодовикової епохи. 
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3.4. Сучасні екзогенні процеси рельєфоутворення 
 
3.4.1. Вивітрювання і формування уламкового матеріалу 
 

Головними агентами фізичного вивітрювання є добові коли-
вання температури поверхні порід. Особливо важлива частота 
переходу температури через 0о, що спостерігається весною та 
восени, хоча і влітку нерідко спостерігаються суттєві перепади. 

На відкритих сонячних схилах Карпат навіть у січні-лютому 
коливання температури на поверхні великих уламків пісковиків 
досягають 21–27о, що сприяє швидкому руйнуванню уламків. 
Найбільше добові коливання температури ґрунту відзначаються 
поблизу сніжників. Вони створюють при таненні надлишкове 
зволоження, яке в пухких відкладах призводить до розм'якшен-
ня ґрунту і посилення в таких місцях соліфлюкції.  

Особливості зволоження впливають на особливості вивітрю-
вання та дезінтеграцію уламкового матеріалу. Порівняно високі 
температури повітря взимку і досить потужний сніговий покрив 
зумовлюють талий стан ґрунту протягом цілого року.  

Інтенсивному вологообміну на схилах і вилуговуванню по-
рід сприяють високий рівень ґрунтових вод і карбонатність 
пісковиків, сланців та алевролітів. Тому, поряд із процесами 
фізичного, в Карпатах інтенсивно відбуваються процеси хіміч-
ного вивітрювання. 

 
3.4.2. Нівальні процеси 
 

Нівацією називається процес, пов'язаний із дією сніжників на 
своє ложе і довкілля шляхом збільшення коливань добових тем-
ператур близько 0о і зволоження при цьому гірських порід тали-
ми сніговими водами. У результаті частого чергування промер-
зання і танення ґрунту посилюються процеси фізичного вивіт-
рювання порід, на яких залягає сніжник, а талі води виносять 
вивітрілий дрібнозем нижче по схилу. Результатом нівації є 
утворення ніш на стрімких та пологих схилах. 

На схилах хр. Свидовець переважають три основних типи сні-
жників: карнизні, схилові та лінійних борозн. Перші розташовані 
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трохи нижче бровки вершинних поверхонь Свидовця і утворені 
при хуртовинному переносі снігу взимку у напрямі, перпендику-
лярному осі хребта. Постійними супутниками сніжників є соліф-
люкційні потоки та грязьові потічки. Після танення снігу на місці 
сніжників залишається слабкозадернована або взагалі незадерно-
вана поверхня схилу (див. кольорову вставку, рис. 3.3).   

 
3.4.3. Сніголавинні процеси 
 

Сніголавинні процеси – одне зі стихійних природних явищ, 
яке здатне призводити до загибелі людей і завдавати значних 
руйнувань. Саме швидкий розвиток явища – від кількох секунд 
до декількох хвилин – визначає його несподіваність і катастро-
фічність. Знання умов формування процесів сходу лавин є необ-
хідним для безпечного і існування на гірських територіях.  

Одним з основних факторів, що зумовлюють розвиток сніго-
лавинних процесів поряд із кліматичним та гідрометеорологіч-
ним, є геоморфологічний. Формування і небезпека сходження 
лавин за достатньої кількості снігу залежить значною мірою від 
характеристик рельєфу. Абсолютна і відносна висота, крутизна і 
орієнтація схилів, глибина і густота розчленування рельєфу, фо-
рма поперечного профілю долин, ширина тальвегу і вододілу 
впливають на форму, розміри і розподіл у просторі лавинних 
осередків – ділянок схилу, в межах яких лавини виникають, ру-
хаються і зупиняються, а також на повторюваність, типи, силу 
удару і дальність викиду лавин. 

Отже, лавинонебезпечність гірської території зумовлюється 
морфологічними і морфометричними характеристиками лавин-
них осередків, характером їх розміщення в просторі. 

Оцінка лавинонебезпечності схилів Українських Карпат про-
водиться шляхом дослідження геоморфологічних (абсолютна та 
відносна висота, крутизна та експозиція схилу, глибина і густота 
розчленування рельєфу, форма поперечного профілю долини, 
ширина тальвегів і вододілів) та геоботанічних (розподіл і хара-
ктер деревної і чагарникової рослинності) чинників. 
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Важливе значення при оцінці лавиноактивності має експози-
ція схилів. Південні схили менш лавиноактивні, оскільки при 
добових коливаннях температур відбувається постійне підта-
вання снігу, за рахунок чого не відбувається формування поту-
жної снігової товщі. Схили північної експозиції навпаки більш 
сприятливі для накопичення потужної товщі снігу. Саме тому 
схили з однаковою крутизною та рослинністю можуть бути ла-
виноактивними при північній експозиції та навпаки – нелавино-
активними при південній експозиції.  

Суттєве значення має морфологія та мікрорельєф схилів. Так 
опуклі схили не є сприятливими для накопичення потужних мас 
снігу. Ерозійні, денудаційні та льодовикові форми рельєфу, що 
ускладнюють схили, виконують функцію снігозборів та каналів 
сходження акумульованого снігу. 

На основі аналізу перелічених факторів для території прохо-
дження навчальної практики можна зробити такі висновки: схи-
ли Братківського хребта (гори Братківська, Дурня, Гропа) не є 
лавинонебезпечними, оскільки за сприятливої крутизни і розта-
шування рослинного покриву мають південну експозицію, що 
не забезпечує достатнього накопичення снігу.  

Натомість схили масиву Свидовець є лавинонебезпечними, 
оскільки мають північну експозицію, достатню крутизну для 
формування снігових карнизів і накопичення снігового покриву 
і сприятливу морфологію – реліктові льодовикові кари, стінки 
яких є снігозборами. 

Окрім того, на північному схилі масиву Свидовець встановле-
но 8 лавинонебезпечних ділянок схилів, що приурочені до стінок 
карів та ерозійних врізів. Наявність денудаційних врізів у пікових 
частинах хребта сприяють формуванню снігових карнизів, які 
при обвалюванні дають початок лавині. Стінки карів, у середньо-
му мають крутизну близько 45о, вкриті вільхою, ялівцем, що пе-
рекриваються товщею снігу і сприяють його ковзанню. 

При оцінці лавинонебезпечності також враховуються і сніго-
вали, які можуть виступати "спусковим механізмом" для сходу 
лавин. Сніговали відбуваються в тому випадку, коли сніг запов-
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нює крони дерев і дерева не витримуючи навантаження пада-
ють. Якщо сніговал відбувається у привершинних частинах, то 
дуже часто викорчувані дерева разом із масою снігу зриваються 
вниз по схилу, утворюючи "коридори", подібні до тих, що про-
кладають снігові лавини.  

Один із сніговалів стався у верхів'ї струмка Великий Ведме-
жий (ліва притока Чорної Тиси, південний схил хр. Братківсь-
кий) у березні 2005 р. (див. кольорову вставку, рис. 3.4). Осере-
док сніговалу зафіксовано на висоті 1 400 м на правому схилі 
долини, який має західну експозицію. Результатом сходження 
лавини із снігу та стовбурів дерев став "прочіс" завширшки від 
30 до 50 м, завдовжки близько 3 км. Знесений матеріал був ви-
кинутий на протилежний схил долини та в русло водотоку, зага-
тивши його. Результатом сходження лавини стала активізація 
ерозійних процесів на оголеному схилі.  

 
3.4.4. Еолові процеси 
 

Значні швидкості вітру в привершинній частині гірських 
хребтів Карпат приводять до дефляції верхніх горизонтів ґрун-
ту на полонинах і до вітровалів у лісовому поясі. Найсприят-
ливішим для дефляції є осінній період, до випадіння снігу, ко-
ли зволоження ґрунту невелике і, як результат, зв'язаність час-
тинок ґрунту мала. 

Особливо зростає швидкість вітру в сідловинах хребтів та у 
вузьких долинах. Поблизу вододілів утворюються потужні ло-
кальні вихрі, що призводять до обширних вивалів лісів. 

Як відомо, рух великих уламків може початися на слабкоза-
дернованій поверхні за швидкості вітру в 15–18 м/с, а частинки 
ґрунту розміром 0,25–1,00 мм вільно переносяться вітром вже за 
швидкості 4–5 м/сек. 

Тому очевидна наявність еолових процесів у гірських райо-
нах Карпат зі швидкостями вітру в 10–40 м/с. Наслідки коразії 
можна бачити на виходах корінних порід у привершинній час-
тині хребтів Свидовець та Братківський у вигляді ніш завгли-
бшки 20–30 см.  
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Улоговини видування в привершинних частинах хребтів із 
часом заповнюються водою (див. кольорову вставку, рис. 3.5). 
Утворені таким чином озера поступово заростають та заторфо-
вуються, перетворюючись поступово на верхові болота.  

Спостереження за переносом дрібнозему вітром показали, що 
розподілення його по поверхні рельєфу відрізняється різкими ко-
ливаннями. Загальна маса еолового матеріалу, акумульованого на 
дні долин, сягає щорічно близько 0,26–0,4 мг/см2. На вершинних 
поверхнях хребтів вона зменшується до 0,13 мг/см2. Найбільші 
частинки зваженого еолового матеріалу концентруються в приве-
ршинному поясі гір і досягають розмірів 0,63–2,12 мм.  

 
3.4.5. Схилові процеси 
 

Усі схилові процеси в Українських Карпатах зумовлені дія-
льністю різних екзогенних процесів. Пухкий матеріал видаля-
ється з верхньої частини схилів, переміщується вниз і відклада-
ється в їх нижній частині. Завдяки цьому в межах будь-якого 
типу схилу формуються денудаційні та акумулятивні елементи 
форм рельєфу, а також схилові відклади.  

У гірській частині Карпат виділяють чотири основні групи 
схилових процесів: 

1) власне гравітаційні (обвальні, осипні); 
2) блокових рухів уламкового чохла (відсідання, зсуви); 
3) масового зміщення (сповзання) чохла уламкового матеріа-

лу (дефлюкційні, соліфлюкційні); 
4) делювіальні. 
У природі рідко можна побачити ті чи інші схилові процеси в 

чистому виді. Як правило, на поверхні схилу відбуваються декі-
лька видів схилових процесів, у результаті яких формуються 
схили змішаного типу: обвально-осипні, делювіально-дефлюк-
ційні, делювіально-зсувові тощо.  

Обвали і осипи. На території дослідження обвали і осипи за-
ймають незначну площу схилів (долини Чорної Тиси, Апшинця, 
Левківця, кари Свидовецького хребта). Процеси обвалення і 
осипання полягають у переміщенні уламків гірських порід із 
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верхньої частини схилів до нижньої під дією сили тяжіння. Це 
відбувається у разі відриву від масиву гірських порід, які скла-
дають схил, при нахилі його поверхні понад 35–43°. Спостері-
гаються вони в найпідвищеніших ділянках гір, де є виходи піс-
ковиків флішу. Крім того, обвально-осипні процеси спостеріга-
ються в межах молодих ерозійних долин або на ділянках пере-
тину великими річками гірських хребтів.  

Обвали та осипи у верхніх частинах гір зазвичай підготов-
люються процесами вивітрювання, за яких поступово слабшає 
сила зціплення між окремими уламками та основним масивом 
гірських порід. Цьому сприяє вертикальна тріщинуватість порід 
та явище відсідання на крутих схилах давньольодовикових карів 
та гірських хребтів. Суттєву роль також відіграє сейсмічність 
Карпат (4–6 балів), оскільки навіть порівняно слабкіші земле-
труси можуть ослабити сили зціплення та спричинити гравіта-
ційне зміщення гірських мас. 

У межах території дослідження спостерігаються в основному 
невеликі обвали, обсягом у десятки кубічних метрів гірських 
порід. У межах обвальних схилів виділяють дві частини: верхню 
(деструктивну) та нижню (акумулятивну). 

Верхня частина складається зі стінки відриву – крутого чи 
стрімкого уступу (обриву), складеного корінними породами, а 
також ділянки транзиту матеріалу. Нижня частина (обвальний 
шлейф або конус) відрізняється нерівною бугристою поверхнею. 
Утворена нагромадженням обвалених мас: найбільші уламки 
розташовані біля основи обвального конусу, менших розмірів – 
до вершини. Розміри таких конусів залежать від величини обва-
лу та петрографічного складу гірських порід. 

Набагато більше на території дослідження поширені осипові 
схили, що тісно пов'язано з літологічними особливостями порід. 
Морфологія осипових схилів у загальних рисах така сама, як і в 
обвальних. У верхній частині спостерігається стінка відриву 
(критий виступ чи схил, складений кореневими породами), ниж-
че розташований схил транзиту, а ще нижче – осипний шлейф. 
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Процеси відсідання полягають у повільному відділенні від 
корінного схилу великих блоків гірських порід, їх поступовому 
нахилі і обвалення. Розвитку цього процесу сприяють наявність 
на території дослідження глибоких долин, висока вологість і 
масивності скельних порід.  

Процеси відсідання блоків гірських порід спостерігаються на 
крутих схилах привершинних ділянок хребтів Свидовець та Чо-
рногора, а також у верхніх частинах молодих ерозійних долин 
(р. Апшинець, стр. Великий Ведмежий, та ін.). Відбуваються 
вони в межах площі поширення щільних і масивних пісковиків 
крейди та палеогену. Там, де пісковики розбиті вертикальними 
тектонічними тріщинами або тріщинами "бокового відпору", на 
крутих схилах утворюються сприятливі умови для відсідання 
окремих блоків порід. Атмосферні і талі снігові води, які прони-
кають глибоко у тріщини, зменшують сили зціплення та тертя 
між ними. Поступово блок гірської породи дедалі більше відхи-
ляються в бік від'ємних форм рельєфу (карів і долин) або спов-
зає на нижчий рівень схилу, як це має місце у Ворожеському 
карі та в долині струмка Ворожечок, або перекидається та по-
дрібнюється, даючи початок обвалам та осипам. Блоки та рви 
відсідання схилів, що є морфологічним виразом розкритих трі-
щин, зазвичай добре виражені в рельєфі. 

Зсувні процеси зазвичай відбуваються в пухких або слабо-
зцементованих породах, де наявні відповідні умови: 

 висока зволоженість території; 
 наявність слабостійких до денудації алевритів і аргілітів; 
 наявність площини ковзання, роль якої виконують глинис-

ті породи;   
 характер рослинності. 
Характерним є те, що зсувні процеси різко проявляються 

там, де збільшується водоносність літологічних комплексів 
порід. Тому зсувні схили спостерігаються поблизу безводних 
тектонічних контактів. Поряд із типовими, спостерігаються і 
блокові зсуви, що зазвичай розвиваються на поверхні достат-
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ньо щільних водотривких порід у разі надлишкового зволо-
ження верхнього шару ґрунту.   

Зсувні процеси в межах території дослідження виявлено у 
вигляді окремих активних і стабілізованих зсувів. Суцільні зсу-
вні масиви рідкісні і займають незначну площу. Поодинокі зсу-
ви приурочені найчастіше до річкових долин і формуються на 
уступах середніх і високих терас. 

Дефлюкційні процеси відбуваються дуже повільно, але спо-
стерігаються на великій площі і постійно, в результаті чого їх 
роль у формуванні рельєфу схилів є досить суттєвою. На інтенси-
вність дефлюкційних процесів значно впливають морфометричні 
характеристики схилів (стрімкість, довжина, форма), літологіч-
ний склад відкладів (аргіліти та алевроліти флішу) і їхня потуж-
ність (від 30 см). Крім того, розвиткові дефлюкції сприяє те, що 
південно-західні схили належать до зони достатнього і надмірно-
го зволоження. Річна сума опадів коливається від 600 до 
1 200 мм/рік, більша частина з них випадає в теплий період року. 

На пологих заліснених і задернованих схилах зазвичай об'єм 
дощових і талих вод фільтрується в ґрунт, сприяючи його зво-
ложенню. За насичення водою пластичність ґрунтів збільшуєть-
ся, внаслідок чого збільшується можливість їх до зміщення. Рух 
пухкого чохла на схилах проходить зазвичай без розриву дерни-
ни. Рослинний покрив не створює суттєвої перепони масовому 
руху уламкового матеріалу, оскільки зміщення відбувається ни-
жче шару, закріпленого корінням дерев. 

Соліфлюкційні процеси. Помірний клімат із підвищеною 
вологістю і періодичними замерзанням і таненням верхнього 
горизонту пухких відкладів створюють сприятливі умови для 
перебігу цих процесів. Їх можна спостерігати у привершинній 
частині хр. Свидовець. Внаслідок повільного руху ґрунту відбу-
вається диференціація матеріалу за розмірами уламків. Тому для 
соліфлюкційних відкладів характерна неправильна шаруватість, 
зумовлена різним літологічним складом окремих горизонтів, 
наявність різноманітних гнізд і плям, потужністю від декількох 
до десятків сантиметрів.  
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Соліфлюкційні процеси беруть участь у формуванні курумів. Їх-
ньому утворенню в Карпатах сприяє інтенсивне фізичне вивітрю-
вання, а руху – сильне зволоження піщано-глинистого матеріалу.  

Делювіальні процеси (площинний змив). Процеси пло-
щинного змиву різної інтенсивності поширені по всій території 
проходження практики. На його інтенсивність, крім стрімкості, 
довжини, форми та експозиції схилу, значно впливає характер 
рослинного покриву, літологічний склад порід, а також госпо-
дарське використання території. 

Інтенсивність площинного змиву чітко пов'язана з висотни-
ми ярусами. Ділянки із сильнозмитими ґрунтами зосереджені 
переважно на схилах річкових долин. Це пов'язано не тільки з 
тим, що в нижніх частинах схилів збирається найбільша маса 
стічної води. Інтенсивність змиву тут значно залежить від гос-
подарської освоєності.  

 
3.4.6. Ерозійні процеси 
 

Серед сучасних екзогенних процесів одну із провідних ролей 
у перетворенні рельєфу Карпат належить ерозійним процесам.  

Помірно континентальний та вологий клімат сприяли тому, 
що протягом пліоцен-четвертинного часу в межах Карпат, вна-
слідок розмиву піщано-глинистих відкладів крейдового та па-
леогенового флішу, сформувалися сильнорозчленовані ерозійно-
денудаційні форми середньо- і низькогірного рельєфу. 

У долинах річок та потоків території дослідження нині пере-
важає глибинна ерозія (див. кольорову вставку, рис. 3.6). Оскіль-
ки річки замерзають на порівняно нетривалий період (1–2 місяці), 
а деякі з них не замерзають навіть у найхолодніші зимові місяці, 
то ерозійні процеси тривають майже цілий рік. Про тенденцію 
врізання свідчать вузькі каньйоноподібні долини річок, що най-
частіше не мають терасованих бортів. Русла річок у таких доли-
нах мають кам'яні перекати та пороги. Місцями на корінних по-
родах залягає тонкий шар великоуламкового алювію, включаючи 
слабкообкатані уламки та щебінь. Для русел річок, що врізають-
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ся, характерні великолінійні і слабкохвилясті обриси в плані. Такі 
річки майже не меандрують і не діляться на рукави.  

У долинах річок та струмків, що врізаються, нерідко зустрі-
чаються ділянки повністю позбавлені заплавних терас. Дном 
долин у межах таких ділянок є русло річки, до якого з обох бо-
ків безпосередньо причленовуються нижні частини схилів, 
складені корінними породами. 

З процесами бічної ерозії пов'язане розширення дна долини. 
Про її дію свідчать обвально-осипні схили, що виникли при під-
різанні руслом борта долини. 

Значна робота річок і при зливових паводках, коли підрізання 
руслами річок корінних схилів і сильне перезволоження улам-
кового чохла спричинюють зсуви. 

У межах Ясінської улоговини зливи сприяють розвитку яру-
жних процесів. Глибина ярів визначається потужністю алювіа-
льних і делювіальних відкладів, поширення яких контролює і 
площинний розвиток ярів. Найчастіше зустрічаються яри завдо-
вжки 100–150 м, глибина їх не перевищує 10–15 м.  

 
3.4.7. Селеві процеси 
 

Розвиток селевих процесів залежить від низки чинників: кліма-
тичних, гідрологічних, геологічних, геоморфологічних, ботаніч-
них, антропогенних. З позицій геоморфології – це процес форму-
вання та руху водного потоку, перенасиченого уламковим матеріа-
лом, і акумуляція транспортованого матеріалу у вигляді несорто-
ваних відкладів. Селевий процес виникає під впливом злив, прори-
ву озер чи дамб, за наявності площі водозбору, значних скупчень 
уламкового матеріалу, характерних для гірських територій. 

Формування і надходження селевих потоків при однакових 
гідрометеорологічних показниках напряму залежить від харак-
теристики рельєфу. Абсолютна і відносна висота, крутизна і орі-
єнтація схилів, глибина і густота розчленування рельєфу, форма 
поперечного профілю долин, ширина тальвегу і вододілу впли-
вають на форму, розміри і розподіл у просторі селевих осередків 
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– ділянок схилу, в межах яких відбувається формування, прохо-
дження селевого потоку та акумуляція його відкладів. 

За частотою повторювальності селів територія проходження 
практики належить до району з рідко повторюваними селями. За 
типізацією селевих потоків за твердою складовою селеві потоки 
є болотисто-щебнистими з дощовим генезисом.  

У середній течії струмків Великий та Малий Ведмежий, Вели-
кий Відліг та інших часто спостерігається фуркація русел, що те-
чуть між великих валів, складених валунами із заповнювачем з 
суглинку та щебеню. Такі вали є залишковими формами давніх 
селевих потоків. У долині Малого Ведмежого селеві форми рель-
єфу виражені у вигляді сходинок завширшки від 10 до 40 м, з ви-
сотою над урізом до 5–15 м. Сходинки нахилені вниз по долині 
струмка, майже збігаючись з ухилом русла. Подібну будову та-
кож мають долини струмків Малий Відліг, Середній тощо, де се-
леві відклади містять великі валуни, іноді селеві конуси виносу 
накладаються на поверхні річкових терас, збільшуючи їх висоту.  

Для зазначеної території важливе значення мають структурні 
селі (тобто ті, що утворюються на схилах і деякими дослідника-
ми розглядаються як опливини чи течія ґрунту) та неструктурні 
(приурочені до долини водотоків). Крім того, встановлені осе-
редки формування твердого стоку селевих потоків: 

1) акумулятивні – утворюються в ерозійній чи гідромережі за 
рахунок акумуляції наносів з ярів чи приток. На карті селене-
безпечності території басейну верхньої течії Чорної Тиси такі 
ділянки встановлені в заплаві річки Апшинець, у місці його 
злиття із струмком Ворожечок, та в заплаві Чорної Тиси, у місці 
злиття Апшинця з Великим Ведмежим; 

2) гравітаційні – утворюються за рахунок накопичення 
вздовж русла матеріалу обвалів, осипів та зсувів. Представлені в 
правому борті долини р. Апшинець на відрізку між її гирлом та 
гирлом стр. Кичера і нижче за течією по р. Чорна Тиса. 

3) денудаційні – утворюються за рахунок накопичення ула-
мкового матеріалу на скелястих схилах та при лавинній дену-
дації. Поширені в льодовикових карах на схилах хр. Апши-
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нець, звідки беруть початок струмки Апшинечок і Ворожечок 
та їх численні притоки. Це лавиноактивна територія, кожен із 
карів розглядається як лавинний осередок, тому матеріал, на-
копичений на схилах та у днищах карів за рахунок лавинних 
процесів та вивітрювання, може слугувати осередком і твердої 
складової селевого потоку.  

4) ерозійні – утворюються внаслідок підсилення ерозійних 
процесів під впливом діяльності людини. До останнього типу 
осередків належать ерозійні промивини, утворені внаслідок на-
земного трелювання лісу і руйнування таким чином ґрунтового 
покриву. Зафіксовані на схилах долин струмків Великого і Ма-
лого Ведмежих, Жигалівського та на схилах долини Апшинця в 
місці злиття з Кичерою, долини Чорної Тиси біля місць впадіння 
Левківця та Малого Відлогу. 

До неселеактивних віднесені ділянки з крутизною схилів 
менш ніж 15о (за такої крутизни відбувається затухання та зупи-
нка селевого потоку), вкриті суцільним лісовим покривом, без 
ділянок свіжих вирубок і без осередків формування твердого 
стоку. До таких на території дослідження віднесено вирівняні 
вододіли (полонина Татул). 
Потенційні селенебезпечні ділянки характеризуються крути-

зною схилів понад 15о, тобто за геоморфологічними ознаками на 
цих ділянках можуть формуватися селеві потоки.  
Селенебезпечні поділяються на два типи: стабілізовані – вкри-

ті рослинністю, без ознак сучасних ерозійних процесів та без осе-
редків формування твердого стоку, та активізовані – з поруше-
ним рослинним покривом активізованими ерозійними, гравіта-
ційними процесами та осередками формування твердого стоку.  

Також виділяються селеві осередки, поділені на діючі (з ви-
димими слідами селевої діяльності) та потенційні (без видимих 
слідів), а також структурні і неструктурні. 

До структурного діючого осередку віднесено територію селе-
вого конусу виносу, утвореного на терасі лівого схилу долини 
Чорної Тиси поблизу впадіння струмка Малий Ведмежий.  
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Як потенційні структурні осередки нами розглядаються діля-
нки схилів р. Чорна Тиса та її приток – Апшинця, Великого Ве-
дмежого, Темного, на яких відбулося звезення лісу зі зруйну-
ванням ґрунтового покриву, подальшою активізацією ерозійних 
та гравітаційних процесів та крутизною схилів 15о. 

До потенційних неструктурних осередків віднесені долини 
струмків Жигалівського і Малого Ведмежого. Осередки форму-
вання твердого стоку тут також пов'язані з господарською дія-
льністю. Неструктурні селеві осередки виділені у верхів'ях 
струмків Ворожечок та Апшинечок, пов'язані з денудаційними 
осередками твердого стоку та діяльністю лавин. 

 
 

3.5. Ярусність рельєфотворних процесів 
 
Загальною закономірністю розвитку сучасних екзогенних ре-

льєфотворних процесів є морфологічна поясність, яка залежить 
від вертикальної диференціації кліматичних умов. Рельєфотвор-
ні процеси в субальпійському і лісовому поясах (межа на абсо-
лютних висотах близько 1 400–1 500 м) виявлені по-різному. 

Ще одна закономірність – висотна (ярусна) диференціація 
рельєфотворних процесів.  

Найвищий ярус вершинних поверхонь (1 400–2 000 м) і їхніх 
схилів збігається, головним чином, із субальпійською зоною. Для 
цього ярусу характерне переважання процесів повільного масово-
го зміщення уламкового матеріалу та прояви гравітаційних, ла-
винних і нівальних процесів. Повільно рухається матеріал розмі-
ром від кількох сантиметрів до 2–3 м і більше в діаметрі. Ширина 
кам'яних потоків коливається від 1 до 3–6 м і більше за довжини 
від декількох десятків до сотень метрів. Швидкість руху уламко-
вого матеріалу за багаторічними спостереженнями на північно-
східних схилах Свидовецького масиву коливається в межах 2–
4 мм/рік (Ананьев, 1981) (див. кольорову вставку, рис. 3.7). 

У ярусі сильнорозчленованого середньогірного рельєфу по-
ряд із гравітаційними процесами і процесами масового зміщення 
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уламкового матеріалу важливе місце в моделюванні рельєфу 
посідають процеси поверхневого змиву і лінійного розмиву. 
Найінтенсивніші прояви гравітаційних процесів приурочені до 
крутих (12–17°), дуже крутих (17–25°), надзвичайно крутих (25–
35°) та прямовисних схилів. 

Вершинна поверхня середнього морфологічного ярусу роз-
міщена на абсолютних висотах від 900–1 000 до 1 400–1 500 м. 
На просторих, сильнорозчленованих схилах інтенсивно розви-
ваються процеси поверхневої та лінійної ерозії, дефлюкція, тра-
пляються осередки гравітаційних процесів. 

Повільне переміщення перезволоженого ґрунту, який містить 
різну кількість уламкового матеріалу, відбувається на пологих 
(5–8°), середніх (8–12°), стрімких (12–17°) і дуже стрімких (17–
25°) схилах у разі в'язкопластичної консистенції ґрунту та на 
ділянках із розрідженим рослинним покривом, а також на сіль-
ськогосподарських угіддях. Із середнім морфологічним ярусом 
пов'язаний найінтенсивніший розвиток площинного змиву. 

Нижній ярус терасованих і нетерасованих днищ річкових 
долин розміщений на висотах від 500–600 до 900–1 000 м. Для 
цього ярусу характерний широкий набір різних видів рельєфо-
творних процесів. Проте переважають інтенсифікація процесів 
підмиву і розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і 
селевих потоків. 

На інтенсивність сучасних екзогенних рельєфотворних проце-
сів, крім регіонально-типологічних особливостей рельєфу і мор-
фологічної ярусності, значно впливають повільні тектонічні рухи. 
Кількісні показники інтенсивності екзогенних рельєфотворних 
процесів добре узгоджуються з показниками повільних тектоніч-
них підняттів, що стимулюють розвиток активних денудаційно-
акумулятивних процесів, спрямованих на зниження висот. 
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РОЗДІЛ 4. ПРИРОДНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 
 

4.1. Загальні відомості 
 
Навчальна практика проводиться в межах Рахівського адмі-

ністративного району Закарпатської області (східна частина 
Українських або Лісистих Карпат). Його площа становить 
1,892 тис. км2. На заході він межує з Тячівським районом цієї ж 
області, на півночі та сході – з Верховинським та Надвірнянсь-
ким районами Івано-Франківської області. Південна межа збіга-
ється з державним кордоном між Україною та Румунією. Особ-
ливістю цього адміністративного району є те, що тут розташо-
вується географічний центр континентальної Європи, координа-
ти якого становлять 47º56'3" пн. ш., 24º 11'30" сх. д. (геодезич-
ний знак і стела містяться в урочищі Круглий, біля с. Ділове).    

Рахівщина володіє надзвичайно потужним природно-
ресурсним потенціалом. Тут багато лісових масивів і полонин, 
льодовикових озер, лікувальних мінеральних вод тощо. Район 
займає найбільш високогірну частину Українських Карпат. На 
півночі височіють Привододільні (Внутрішні) Горгани, на заході 
– Свидовець, на північному сході – Чорногора, на півдні – Рахів-
ські гори. За 40 км від м. Рахів, у Чорногірському масиві, розта-
шована найвища вершина Українських Карпат та України зага-
лом – г. Говерла (2 061 м). Також є і вершини-двотисячники: Бре-
бенескул (2 036 м), Піп Іван Чорногірський (2 026 м), Петрос 
(2 022 м), Гутин-Томнатик (2 016 м), Ребра (2 007 м). Зустріча-
ються високогірні озера – сліди давнього зледеніння, зокрема 
Бребенескул, Апшинець, Догяска (Геришаска), Ворожеське та ін.   

На території Рахівського району бере початок одна з найбі-
льших приток Дунаю та найбільша річка Закарпаття – Тиса, яка 
утворюється злиттям Білої та Чорної Тиси. Є водоспади, найві-
доміший із них – Труфанець (між смт Ясіня та с. Кваси). Вияв-
лено 82 цілющих мінеральних джерела, деякі з них – у Рахові, 
Кобилецькій Поляні, Квасах.   
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У межах району розташовані Чорногірський, Свидовецький, 
Мармароський та Кузійський масиви Карпатського біосферного 
заповідника. В них зосереджена третина видового складу флори 
України, половина видів із Червоної книги рослин і тварин 
Українських Карпат. Їх унікальні праліси і високогірні луки на-
лежать до найцінніших екосистем планети та Міжнародної ме-
режі біосферних резерватів ЮНЕСКО. На території Рахівщини є 
музей екології гір. 

З фізико-географічного погляду територія проведення навча-
льної практики входить до складу Карпатської гірської ландша-
фтної країни, Карпатсько-Українського гірсько-лісового краю, 
включає фрагменти Вододільно-Верховинської (Міжгірсько-
Верховинської), Полонинсько-Чорногірської та Рахівсько-
Чивчинської областей. Навчально-наукова база "Ясіня" геогра-
фічного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка розташована в Улоговинному районі.      

 
 

4.2. Кліматичні особливості 
 
Місце проведення навчальної практики (як і Українські Кар-

пати загалом) належить до атлантико-континентальної клімати-
чної області. Клімат території суттєво відрізняється від клімату 
прилеглих ділянок. Такі відмінності зумовлені передусім гірсь-
ким рельєфом. Панівним є західне перенесення повітряних мас, 
однак воно суттєво порушується при просуванні в глиб гірських 
хребтів. Наприклад, атлантичні повітряні маси, надходячи із за-
ходу і північного заходу, рухаються майже паралельно гірським 
пасмам і практично не затримуються. Однак повітряні маси, що 
приходять з південного заходу (Середземномор'я) та північного 
сходу (Арктики) рухаються майже перпендикулярно хребтам і 
значно впливають на клімат. Крім цього, гірський рельєф спри-
чиняє різні типи місцевої циркуляції (гірсько-долинна циркуля-
ція, схилові вітри і т. п.) та нерівномірний розподіл метеорологі-
чних елементів (температура, опади тощо).   

Важливою особливістю є формування вертикальних клімати-
чних зон. Так, рухаючись у західному напрямку від Рахова в бік 



Розділ 4. Природні умови та ресурси території проведення навчальної практики 
 

 89 

Закарпатської низовини помірна зона (в межах висот 450–750 м) 
змінюється на теплу (вузька смуга Закарпатського низькогір'я) 
та дуже теплу (більша частина Закарпатської низовини). У ме-
жах міжгірних долин і внутрішніх схилів гірських хребтів у діа-
пазоні висот 750–950 м вирізняють прохолодну зону. Помірно 
холодна зона (950–1 200 м) виражена на схилах хребтів і в між-
гірних долинах. Її верхня межа збігається із верхньою межею 
листяного лісу. Найвища холодна зона (висоти понад 1 200 м) 
охоплює субальпійські і альпійські пояси. Термічні ресурси 
сприятливі тільки для гірсько-лучної рослинності і криволісся. 
Нижня межа представлена верхнім рубежем поширення лісів.  

Загалом клімат помірно континентальний. Період із темпера-
турою понад +10 ºС становить 147 днів. За даними метеостанції 
"Рахів" (430 м над рівнем моря), середня температура січня – -
 4,8 ºС, липня – +18,0 ºС, а середньорічна – +7,4 ºС. Мінімальна 
кількість сумарної радіації при ясному небі припадає на грудень 
(179 МДж/м2), а максимальна кількість – на червень 
(929 МДж/м2). Тривалість зимового періоду коливається від 2,5–
3 місяців до 4–5 місяців (на висоті понад 850 м). В цілому зима 
м'яка, з частими і тривалими відлигами. Сніговий покрив не кож-
ного року є стійким. Весна має тривалість від 70–85 днів до 
180 днів (високогір'я). Погодні умови дуже мінливі, потепління 
змінюються похолоданням, можливі заморозки. Літо у низькогір'ї 
коротке (1–2,5 місяці), а на висотах понад 1 000 м воно вже є мало-
помітним. У горах часті похолодання і заморозки. З просуванням 
до передгір'їв тривалість теплого періоду року збільшується до 3 
місяців. Осінь тепла і суха, а її тривалість у горах збільшується.  

Територія практики характеризується надмірним зволожен-
ням. Так, у передгір'ях випадає протягом року 800–1 000 мм опа-
дів, в самих горах 1 500–1 600 мм. Максимальна їх кількість спо-
стерігається в Горганах, на Свидовці і Чорногорі. Основна части-
на опадів випадає в теплий період (червень-липень). У субальпій-
ському та альпійському поясі значна частка припадає на сніг (до 
40 % загальної кількості опадів). У передгір'ї та низькогір'ї пер-
ший сніговий покрив з'являється наприкінці листопада і до кінця 
грудня стає стійким (тривалість становить 2 місяці, максимальна 



ЧАСТИНА І. НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ 
 

 90 

потужність 40–50 см). У гірських районах стійкий сніговий по-
крив фіксується в кінці листопада (тривалість становить 3–5 мі-
сяців, максимальна потужність 100–150 см). Однак варто зазна-
чити, що взимку під час частих відлиг із дощами він може повніс-
тю зійти. З квітня починається інтенсивне танення снігу, однак у 
високогір'ї він може зберігатися до середини травня. 

 
 

4.3. Характеристика водних об'єктів 
 
Для району проведення практики головну роль відіграють рі-

чки та їхні притоки. Гірським річкам притаманні неширокі та 
глибокі долини зі стрімчастими схилами. Глибина долин коли-
вається від 600–700 м (високогір'я) до 150–200 м (передгір'я). Їх 
розширення спостерігається в місцях виходу м'яких порід, у ре-
зультаті чого утворюються котловини різних форм. Річкові до-
лини мають велике значення спаду: у верхів'ях воно сягає 60–
70 м/км, у передгір'ях – до 5–10 м/км. Для них не є характерним 
поступове розширення від витоків до гирла річки. Ширина гір-
ських долин залежить від орографічної ситуації. Як правило, у 
верхніх частинах вона становить 10–20 м, у пригирлових місцях 
– до 80–100 м. Швидкість течії річок також різна: у горах вона 
дорівнює 1–2 (іноді 3–6) м/с, в передгір'ях – 0,5 м/с. Однак під 
час паводків швидкість течії навіть на передгірських ділянках 
може збільшуватися до 3–5 м/с. Усі річки мають постійну течію, 
пересихають дуже рідко і на короткий час. Взимку у верхів'ях 
можливе їх перемерзання. Для гірських водотоків характерний 
нерівномірний розподіл річного стоку: на літо припадає його 
найбільша частка – 41–53 %, на осінь – лише 11–15 %, на зиму – 
18 %, на весну – 10–22 %.  

У результаті свого поперечного розташування щодо основ-
них хребтів, гірські річки, по-перше, проходять усі наявні висо-
тні пояси; по-друге, в їхніх долинах зверху до низу відбувається 
поступова зміна поясних ландшафтних та рослинних комплек-
сів. Загалом долини водотоків пересікають верхній гірський, 
середній гірський та нижній передгірський пояси (або зони). 
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Верхній гірський пояс представлений високогірними луками 
(полонинами) і низькорослими чагарниками. Його нижня межа 
проходить на висоті 1 250 м над рівнем моря. Тут беруть поча-
ток струмки і потічки, тобто притоки останнього порядку, які 
згодом зливаються між собою і визначають притоки більшого 
порядку. Для середнього поясу гірських лісів характерні най-
більш круті схили поверхонь, значний похил річищ, активний 
прояв ерозійних процесів. Тут течуть притоки першого, другого, 
іноді – третього порядку. Нижньому передгірному поясу влас-
тивий відносно спокійний характер рельєфу. Тут вже виявля-
ються заплави і перші надзаплавні тераси. У гідрологічному ас-
пекті рельєф виконує трансформаційну або колекторну функ-
цію, де особливо під час паводків через русла річок пропуска-
ється вся маса води, яка стікає з території басейну. Також має 
місце розвиток бокової та глибинної ерозії, у т. ч. ерозії надза-
плавних терас. Нижня межа передгірного поясу проходить на 
висоті 450 м над рівнем моря. Виходячи з гір на Закарпатську 
низовину, річки поступово набувають характеру рівнинних із 
широкими терасованими долинами і виробленими заплавами.     

Крім зазначених особливостей гірських річок, слід також ві-
дмітити відносно значну облісненість водозбірних площ та ве-
лику кількість твердого стоку. Як правило, твердий стік поділя-
ють на завислий (мул і піщані часточки) та рухомий (галька). На 
відміну від рівнинних водотоків, у горах по дну течією можуть 
переноситися до 90 % наносів. На потужність твердого стоку 
річки впливають такі фактори, як еродованість території, глиби-
на врізу долини, характер атмосферних опадів тощо. Переважна 
більшість твердого матеріалу переноситься під час паводків.   

Територія проведення практики розташована в межах басей-
ну р. Тиса. Сама річка утворюється злиттям двох ініціюючих 
приток – Чорної та Білої Тиси. У свою чергу до приток Чорної 
Тиси належать такі річки, як Довжина, Лазещина, Кевелів (ліві 
притоки), Апшинець (права притока); до приток Білої Тиси – 
Щаул, Кваснівчик, Родомир (ліві притоки), Балцатул, Говерла, 
Богдан, Повлик (праві притоки). Крім Чорної та Білої Тиси, та-
кож протікають річки Великий, Білий (ліві притоки самої Тиси), 
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Кісва, Середня, Мала Шопурка, Тевшак, Великий Плаєць, Сере-
дній Плаєць, Апшиця (праві притоки самої Тиси).   

Чорна Тиса бере початок на висоті 1 520 м над рівнем моря, 
на схилах хр. Свидовець, неподалік смт Ясіня. Витоки Білої Ти-
си розташовані біля підніжжя хр. Чорногора, неподалік від пів-
денних схилів Говерли, на висоті 800 м над рівнем моря. Обидва 
водотоки мають великий похил річища (місцями він сягає понад 
20 м/км). Об'єднуючись у районі м. Рахів, вони утворюють саму 
Тису – найбільшу ліву притоку Дунаю. На верхніх ділянках – це 
типова гірська річка з вузькою долиною та великою течією (2–
3 м/с). Річка збирає води, що стікають із південно-західних та 
західних схилів Карпат. Гідрологічний режим Тиси зумовлений 
кількістю атмосферних опадів, максимум яких припадає на літо 
та осінь. Найнижчий рівень води фіксується взимку, потім у 
серпні та вересні. Інтенсивні розливи річки починаються в бере-
зні і тривають до травня, під час танення снігу в горах. Літні 
дощі піднімають рівень води в Тисі, але не надовго. Великі роз-
ливи спостерігаються під час осінніх дощів у кінці жовтня та на 
початку листопада. Гірська частина річки взимку не замерзає, 
оскільки характеризується значною рухливістю.  

Говорячи про замкнуті природні водойми, слід зазначити, що 
вони невеликі і неглибокі. Це релікти давнього зледеніння, роз-
ташовані на значних висотах (1 400–1 800 м над рівнем моря). 
Сьогодні в Українських Карпатах не має гірських льодовиків, 
оскільки висота найвищих хребтів не досягає рівня снігової лі-
нії. Деякі карові озера зазнають заболочування, інші прикраша-
ють гірські ландшафти.     

Одне з найвідоміших озер території практики – Апшинець, 
розташоване на Свидовецькому масиві на висоті 1 489 м над рі-
внем моря, східніше г. Трояска. Його площа сягає близько 
1,2 га, а найбільша глибина 3,3 м. Неподалік – система добре 
розвинених карів. В одному з них, на північний захід від 
г. Котел, розташоване оз. Ворожеське, яке лежить на висоті 
1 469 м і характеризується округлою формою. Діаметр водойми 
становить 95 м, площа – 0,7 га, а глибина – 4,5 м. Вода в озері 
чиста і холодна. З північно-західного схилу в нього впадає поті-
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чок; інший, повноводніший, витікає з озера в північному напря-
мку. Під східним схилом г. Догяска на висоті 1 585 м розташо-
ване майже прямокутної форми оз. Догяска (Геришаска). Площа 
водойми сягає 1,2 га, глибина – 1,22 м. З озера витікає струмок, 
який дає початок р. Кісва.   

Хребет Чорногора, як і Свидовецький масив, також характе-
ризується наявністю льодовикових карів. На днищах деяких із 
них розташовані невеликі водойми. Один із таких амфітеатрів 
прилягає до південно-західних схилів вершин Данцир 
(1 845,7 м) і Туркул (1 933,2 м) та відомий під назвою Озерний. 
Серед озер льодовикового кару вирізняється Верхнє озеро. Його 
абсолютна висота сягає 1 628 м, площа – 0,24 га, а максимальна 
глибина – 3 м. Озеро характеризується чистою водою; узбереж-
жя покрите заростями соснового криволісся. Неподалік розта-
шоване майже прямокутної форми оз. Нижнє. Йому притаманна 
прозора вода з буруватим відтінком. Дно вкрите валунами піс-
ковику і ясно-сірим намулом. За кілька кілометрів від амфітеат-
ру Озерний можна побачити найвисокогірніше озеро Українсь-
ких Карпат – Бребенескул, розташоване у скелястому асиметри-
чному карі між гребенем головного хребта і вершиною Гутин-
Томнатик. Його абсолютна висота становить 1 801 м. Загальна 
площа озера – 0,4 га, а максимальна глибина 2,8 м. З нього виті-
кає потічок Бребенескул, притока р. Говерла.      

На північно-східних схилах головного хр. Чорногора, незва-
жаючи на добре розвинені кари, озера трапляються рідко. Серед 
них відоме оз. Несамовите, розташоване в амфітеатрі на схилі 
г. Туркул. Абсолютна висота озера – 1 750 м, площа – 0,3 га, 
глибина – 1,5 м. Поверхневого стоку Несамовите не має, жи-
виться за рахунок атмосферних опадів. Озеро Брескул розміще-
не на південно-західному схилі г. Брескул (масив Чорногора) на 
висоті 1 750 м над рівнем моря. Його довжина сягає 52 м, шири-
на – 20 м. Нині відбувається активне заростання водойми, що 
призводить до зменшення його розмірів. Площа становить – 
0,1 га, глибина – до 1,2 м.   

Підземні води в цілому приурочені до Закарпатського внут-
рішнього прогину, валунно-галечникових відкладів річок. У річ-
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кових долинах носієм підземного потоку вод є алювій. Підземні 
водоносні горизонти тісно пов'язані з русловими водами річок, 
за рахунок яких поповнюються їх запаси. Наявні мінеральні 
джерела, яких розвідано понад 80. Основні бальнеологічні ре-
сурси складають вуглекислі мінеральні води (гідрокарбонатно-
хлоридні натрієві та вуглекислі маломінералізовані), які при-
ймаються і як питна вода, і як лікувальні ванни. 

 
 

4.4. Ґрунтовий покрив 
 
Територія навчальної практики належить до Складчастих Ка-

рпат і характеризується літологічною неоднорідністю ґрунто-
творних порід, висотною диференціацією рельєфу, кліматичних 
умов, рослинності. Тому спостерігається значна різноманітність 
і специфічність ґрунтового покриву за різними ознаками. 

Основним процесом ґрунтоутворення є кислий буроземний. 
Серед факторів, які сприяють його перебігу, виділяють лісову 
рослинність, надмірне зволоження з промивним режимом, не-
тривале промерзання ґрунту та високу водопроникність. Для 
бурих лісових ґрунтів (або буроземів) характерний оглеєний го-
ризонт на глибині 20–50 см. Цьому типу ґрунту властиві такі 
морфологічні ознаки: незначна потужність ґрунтового профілю, 
зумовлена глибиною залягання флішу, наявність щебеню та ка-
м'янистість, що пов'язане з властивостями материнських порід, 
відсутність диференціації профілю на елювіальний та ілювіаль-
ний генетичні горизонти, поступовий перехід між генетичними 
горизонтами, зростання інтенсивності забарвлення гумусових 
горизонтів з висотою. Буроземи – ґрунти середньо- і важкосуг-
линкові, які сформувалися на флішовій основі з переважанням 
аргілітів і алевролітів. Збільшення вмісту гумусу відбувається із 
зростанням абсолютних висот (від 3 до 10,5 %). Сам склад гуму-
су буроземів не залежить від породного складу лісу.  

За морфологічними і фізико-хімічними властивостями, ге-
нетичними особливостями бурі лісові ґрунти поділяються на 
такі підтипи: гірсько-лісові (сформовані під лісовою рослинні-
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стю), гірсько-лучні та гірсько-торфуваті (приурочені до аль-
пійських та субальпійських полонин в умовах надмірного зво-
ложення) та дерново-буроземні ґрунти (поширені в лісовому 
поясі на місцях зведених лісів).   

Гірсько-лісові ґрунти займають найбільшу площу та заляга-
ють до висоти 1 400–1 450 м. Вище спостерігаються гірсько-
лучні та гірсько-торфуваті ґрунти (хребти Братківський, Свидо-
вець та Чорногора). Для них характерні загальні риси бурозем-
ного формування, про що свідчить наявність оглеєного горизон-
ту на глибині 20–45 см. Досить довгий розвиток ґрунтів під луч-
ною рослинністю суттєво вплинув на їх гумусний стан. Як пра-
вило, в них зростає вміст органічних сполук, що приводить до 
збільшення вмісту перегною до 15 % у верхніх шарах. Це дуже 
кислі ґрунти з неглибоким ґрунтовим профілем, сильнощебеню-
ваті та кам'янисті. Дерново-буроземні ґрунти поширені в основ-
ному в міжгірських улоговинах (наприклад, Ясінській котлови-
ні), де на висотах 700–900 м ліси практично зведені, а дерновий 
процес починає переважати при ґрунтоутворенні. 

       
 

4.5. Рослинність і тваринний світ 
 
На розподіл рослинного покриву, крім зональних чинників, 

істотно впливає абсолютна висота місцевості. В Українських 
Карпатах, зокрема в районі проведення навчальної практики, 
вирізняють передгірний, нижній гірський лісовий, верхній гір-
ський лісовий, субальпійський і альпійський пояси рослинності.    

Передгірний пояс досягає висоти 350–400 м, йому властива 
висока окультуреність земель. Природна рослинність тут чергу-
ється з великими площами сільськогосподарських угідь (зерно-
вими, технічними і кормовими культурами, садами і виноградни-
ками). Характерні діброви з дуба звичайного (висота деревостану 
сягає до 26–30 м), меншою мірою трапляються судіброви з домі-
нуванням дуба скельного, участі бука лісового і граба звичайного. 
У домішку зустрічаються граб та ясен, у підліску – клен татарсь-
кий, ліщина, бруслина європейська, глід одноматочковий, в тра-
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востої – осока трясучкоподібна, маренка запашна, купина багато-
квіткова, гадючник оголений, омег банатський. На місці вируба-
них лісів виникли суходільні луки. Вони представлені біломітли-
цевими угрупованнями, які інколи створюють чисті зарості. За-
плави річок на підвищених ділянках характеризуються поширен-
ням ксерофільних луків типчака борознистого; на вирівняних ді-
лянках виявлені звичайномітлицеві з участю костриці червоної, 
пирію повзучого, конюшини повзучої та гібридної. 

Нижній гірський лісовий пояс розташований вище і простяга-
ється до висоти 800–900 м. Тут переважає бук лісовий, який 
утворює бучини. Останні можуть бути представлені майже чис-
тими або змішаними одноярусними деревостанами заввишки до 
40–45 м. Характерна висока затіненість, що зумовлює виникнен-
ня безпокривних або з рідким травостоєм бучини. Оптимальний 
діапазон висот їх зростання та розвитку – від 600 до 800 м.  

На висоті 900–1 450 м розташовується верхній гірський лісовий 
пояс, представлений ялинниками. Серед видів ялин найпоширені-
шими є ялина європейська (смерека) та ялина гірська. Зазвичай це 
одноярусні ліси, які характеризуються високою продуктивністю. 
Висота дерев сягає 50 м і більше. Під ялиною в підліску ростуть 
малина, бузина червона, шипшина альпійська, смородина карпат-
ська. У травостої вирізняють маренку запашну, квасеницю звичай-
ну, сугайник австрійський, чоловічу папороть, мохи.  

Між цими двома висотними поясами вирізняють змішані бу-
ково-ялинові деревостани з висотою до 45 м. На місці вируба-
них ділянок букових і ялинових лісів розвивається лучна рос-
линність, представлена тонкомітлицевими, червонокострицеви-
ми, стиснутобіловусовими угрупованнями з участю конюшини 
лучної, купальниці європейської, скорцонери рожевої, фіалки 
гірської, арніки тощо.   

Субальпійський пояс простягається до висоти 1 800 м. Голо-
вна його особливість – наявність полонин. Це високогірні безлі-
сні простори, вкриті трав'яною рослинністю. Серед рослин пе-
реважають біловусники, меншою мірою зустрічаються дернис-
тощучникові, мальованокострицеві, вічнозеленоосокові, альпій-
ськотонконогові та інші високогірні луки. Для цього висотного 
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поясу характерні труднопрохідні хащі, створені сосною гірсь-
кою (жерепом) заввишки до 2–3 м, які захищають схилові пове-
рхні від ерозії та обвалів. Ґрунтозахисну роль також виконують 
зарості вільхи зеленої (лежачої) уздовж струмків і на схилах гір. 
На полонинах часто зустрічається ялівець сибірський.   

Альпійський пояс займає найбільші вершини вище 1 800 м. 
Тут відсутні зарості ялівцю сибірського та біловуса стиснутого, 
проте спостерігаються мальовничі альпійські луки з різнобарв-
ним різнотрав'ям. Особливістю останніх є рослинність скель і 
кам'янистих розсипів, представлена низькорослими видами, що 
стеляться на поверхні ґрунту, у т. ч. подушкоподібної форми 
(кардамінопсис занедбаний, роговик альпійський), біловорсис-
того опушення (едельвейс, котячі лапки карпатські, волошка 
м'яка), чим саме захищаються від згубної дії зневоднення, вітру 
та ультрафіолету. Яскравістю вражають високогірні квіти (тир-
лич жовтий, первоцвіт карпатський, анемона нарцисоцвітна). 
Кам'янисті та скелясті ділянки є місцезростанням реліктових і 
ендемічних видів, зокрема дріади восьмипелюсткової, волошки 
східнокарпатської, рододендрона східнокарпатського, ліннеї 
північної, бартсії альпійської, айстри альпійської.  

Загалом болотяних місць у гірському краї мало. Переважно 
це перехідні і верхові болота з бідним сфагновим і трав'яно-
сфагновим покривом та ялиновим рідколіссям. Бур'янова рос-
линність досить специфічна і представлена галінсогою дрібно-
квітковою, роговиком польовим, мишієм сизим і зеленим, плос-
кухою звичайною, льонком звичайним, веронікою Турнефора, 
скердою волосоподібною, повитицею запашною і виковою.  

Територія практики характеризується великим багатством тва-
ринного світу. Серед представників ссавців – олень європейсь-
кий, ведмідь бурий, рись, дикий кіт, лисиця, вовк, дикий кабан, 
тхір, козуля, борсук, куниця, горностай, норка, видра, ондатра та 
ін. На гірських стежках можна зустріти струнку сарну, прудкого 
зайця, спритну карпатську білку. Із птахів варто назвати карпат-
ського білоспинного дятла, глухаря, тетерева, сову велику, берку-
та, перепелицю, дику гуску, чаплю тощо. Численні і різноманітні 
кажани і гризуни (наприклад, татранська полівка) живуть у висо-
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когір'ї. Із плазунів поширені гадюка звичайна (отруйна і небезпе-
чна для свійських тварин і людини змія, яка живе в горах і на по-
лонинах), ескулапів полоз (неотруйна змія завдовжки до 2 м, яка 
може вилазити на дерева і кущі), мідянка, вуж лісовий. Для гірсь-
кого краю характерні ящірки, болотні черепахи, жаби трав'яні, 
тритони карпатські. У вологих лісах мешкають плямисті салама-
ндри з яскравим чорно-жовтим забарвленням. У річках і потічках 
спостерігається різноманіття прісноводних риб, серед них найці-
кавіші лососеві, наприклад річкова форель. 

    
 

4.6. Ландшафтні комплекси 
 
Район практичного навчання розташований у межах Карпат-

ської гірської ландшафтної країни та Карпатсько-Українського 
гірсько-лісового краю. Він включає фрагменти Вододільно-
Верховинської (Міжгірсько-Верховинської), Полонинсько-
Чорногірської та Рахівсько-Чивчинської фізико-географічних 
областей, яким притаманні свої особливості ландшафтної струк-
тури. Однак у кожній із них чітко виявляється диференціація 
природних умов з висотою, що, у свою чергу, дає підстави вирі-
зняти ландшафтні пояси.  

В Українських Карпатах виділяють п'ять ландшафтних по-
ясів, які відповідають висотним поясам рослинності. До них на-
лежать передгірний дубовий, низькогірний буковий, середньогі-
рний ялиновий, субальпійський чагарниково-лучний, альпійсь-
кий лучний пояси. Вони розглядаються як висотні ландшафтні 
зони, які закономірно змінюються. Однак у гірському краї також 
виділяють ландшафтні яруси, що за рангом відповідають рів-
нинним ландшафтним підзонам. Для території практики харак-
терні заплавно-нижньотерасовий, середньотерасовий, високоте-
расовий ландшафтні яруси, ярус пологосхилових низькогірних 
хребтів, крутосхилого лісистого середньогір'я, полонинського 
середньогір'я та давньольодовикового високогір'я. Нижче наво-
диться опис їх природних умов.        

До заплавно-нижньотерасового ярусу належать річкові запла-
ви, перші, другі та треті надзаплавні тераси, що утворюють дни-
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ща долин. В його основі лежать алювіальні, глинисто-піщані та 
галечникові відклади. Сюди стікають поверхневі та підземні во-
ди, у т. ч. води дощів і снігів. Тому ярус завжди перезволожений 
із характерними процесами заболочування. У низов'ях долин він 
широкий, а з висотою звужується. Природні комплекси ярусу в 
далекому минулому були представлені лучними формаціями в 
поєднанні з дубовими, дубово-грабовими і ясеново-дубовими лі-
сами. У річкових заплавах такі формації поєднувалися з вільхово-
дубовими та вербовими лісами. Як правило, вони росли на дерно-
вих, дернових опідзолених і оглеєних, подекуди на лучних і боло-
тних ґрунтах. Сучасні місцевості нижнього ярусу сильно антропі-
зовані: на значних їх площах проводять меліоративні роботи, ви-
рощують культурні рослини, розташовують населені пункти і 
прокладають автошляхи та залізничні дороги.  

Середньотерасовий ландшафтний ярус включає в основному 
четверті і п'яті надзаплавні тераси, які вздовж долини р. Тиса є 
вузькими і фрагментарно вираженими. До втручання людини 
місцевості ярусу були переважно зайняті дубовими лісами. Про-
те нині вони здебільшого вирубані та замінені післялісовими 
луками на достатньо родючих лучно-буроземних і дерново-
підзолистих ґрунтах.   

Міжгірним зниженням (наприклад, Ясінській улоговині) вла-
стивий високотерасовий ландшафтний ярус, місцевості якого 
мають високу почленованість балками, подекуди ярами. Він 
ускладнений зсувними процесами завдяки близькому заляганню 
водотривких глин, сланців, великій кількості атмосферних опа-
дів. У минулому місцевості ярусу вкривалися дубово-ялиновими 
лісами, що росли на дерново-буроземних ґрунтах. Нині тут пе-
реважають післялісові луки та орні землі. Всі терасові місцевос-
ті добре освоєні, густо заселені, часто меліоровані.  

До висоти 1 000 м над рівнем моря піднімається ярус полого-
схилових низькогірних хребтів. На значних площах він вкритий 
лісами. Крутизна схилових поверхонь ярусу не перевищує 20º, 
однак вони суттєво почленовані балками, зворами потічків, що 
робить їх непридатними для орання.  

Крутосхиле лісисте середньогір'я також характеризується по-
членованістю зворами і долинами потічків. Вкрите буково-
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ялиновими та ялиновими лісами на бурих гірсько-лісових ґрун-
тах. У привершинній частині спостерігаються соснове криволіс-
ся та розсипища із брил пісковиків. В основі цього ярусу пере-
важно залягає груборитмічний фліш. 

На плоских вершинах високих хребтів поширене полонинсь-
ке середньогір'я. Пустищні луки виступають численними рос-
линними формаціями на лучних і торф'янистих ґрунтах. Багато 
заростів гірської сосни, зеленої вільхи, ялівцю сибірського, чор-
ничникових, лохинових і рододендронових чагарників, які за-
тримують сніг на схилах, утруднюють його повітряний переніс і 
цим самим запобігають утворенню лавин.   

Давньольодовикове високогір'я представлене формами чет-
вертинного зледеніння, до яких належать кари, цирки, відклади 
морени і т. ін. Тут сформовані альпійські пустища із заростями 
сосни гірської, зеленої вільхи, ялівцю, рододендрону; наявні лу-
ки з костриці лежачої, осоки вічнозеленої.  

Серед регіональних таксономічних одиниць, які становлять 
природні області та підобласті території практичного навчання, 
варто відмітити Горганський, Полонинський, Рахівський ланд-
шафтні райони, а також Ясінську улоговину. Нижче подається їх 
комплексна характеристика.  

Горганський природний район представлений системою ви-
сокогірних хребтів, до яких належить відомий Привододільно-
Горганський (Братківський) хребет. Вони сформовані переважно 
твердими пісковиками, що надає хребтам вигляд гострих гребе-
нів та крутих схилів. Така форма та досить значна абсолютна 
висота (в середньому вище 1 500 м) сприяє утворенню кам'яних 
розсипів та справжніх кам'яних рік – курумів. У ландшафтному 
районі дуже поширені чагарникові зарості гірської сосни, ялів-
цю сибірського. У зимовий час на схилах утворюються лавини.   

Полонинський природний район є одним із найскладніших 
щодо організації ландшафтної структури. Він включає 4–5 висо-
тних ландшафтних ярусів, серед яких вирізняється ярус давньо-
льодовикового скелястого високогір'я. Останній особливо при-
таманний пригребеневим північним схилам Чорногори та Сви-
довця. В інших гірських масивах трапляється спорадично. У 
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складі Полонинського району виділяють індивідуальні геокомп-
лекси (географічні ландшафти), до яких відносять масиви Сви-
довець та Чорногору. В основі середньогірних ландшафтів ле-
жать пісковики груборитмічного флішу. Зазначений природний 
район характеризується найвищими абсолютними висотами (в 
т. ч. в Українських Карпатах) і великими коливаннями віднос-
них висот. Так, значення перших зростають від 1 450 м на заході 
до 2 000 м на сході (масив Чорногора). Відносні висоти між 
днищами долин основних річок, що перетинають хребти, дося-
гають 1 000–1 200 м.    

Рахівський ландшафтний район поширюється на одноймен-
ний кристалічний масив, який є західним закінченням Мармаро-
ського масиву. Переважними висотними ярусами є лісисті кру-
тосхили з численними скелястими урвищами, шпилями, гребе-
нями тощо. Певне місце займають полонини. Район поділяється 
Тисою на два географічних ландшафти: Білотисянський та Ро-
сішківський. У структурі першого ландшафту головну роль віді-
грає крутосхиле лісисте середньогір'я, значно збезлісене побли-
зу м. Рахів, с. Ділове, с. Костилівка. У структурі другого виріз-
няють крутосхиле низькогір'я в поєднанні з плосковершинними 
міжрічковими долинами. Для терасованої долини Тиси та її при-
ток (Чорної та Білої Тиси) характерні долинно-терасові місцево-
сті. В них спостерігаються широколистяні та мішані ліси, чагар-
ники і луки, сільськогосподарські угіддя. В окремих місцях зу-
стрічаються долинно-ущелинні місцевості.   

Ясінська улоговина являє собою своєрідний гірсько-
долинний район, в якому течуть Чорна Тиса та її притока 
р. Лазещина. У місці їх злиття абсолютні висоти сягають 600–
700 м; біля підніжжя прилеглих гір значення абсолютних висот 
зростають до 700–900 м. Клімат улоговини більш м'який завдя-
ки захисту гір. Ландшафтна структура району включає улого-
винно-терасові і долинно-терасові місцевості з лучними глеюва-
тими і дерново-буроземними опідзоленими ґрунтами. У мину-
лому територію улоговини вкривали листяні ліси, однак на сьо-
годні вони не збереглися. На їх місці виникли поля, городи та 
луки. Схили прилеглих гір вкриті ялиново-ялицевими лісами, 
які суттєво видозмінені господарською діяльністю людини. 
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4.7. Природоохоронні території 
 
У результаті активної взаємодії людини з навколишнім сере-

довищем відбулися суттєві зміни у природних компонентах і 
ландшафтних комплексах. Практично всі ландшафти території 
практики тією чи іншою мірою зазнали антропогенних втру-
чань, що переважно призвело до негативних наслідків. Переду-
сім йдеться про надмірне вирубування лісів, яке сприяє утво-
ренню і перебігу ерозійних процесів на схилових поверхнях і 
виникненню яружно-балкових систем. Нераціональне ведення 
лісового господарства також зумовлює захаращення днищ річ-
кових долин, затоплення прибережних ділянок. Внаслідок виру-
бки лісу відбуваються руйнування ґрунтового покриву, зміна 
мікрокліматичних умов, збіднення видового складу рослинних і 
тваринних організмів. Таким чином, виникає ряд екологічних 
проблем, які слід вирішувати. Важливим кроком в їх розв'язанні 
є створення природоохоронних об'єктів. На території навчальної 
практики існують Карпатський біосферний заповідник, заказни-
ки і пам'ятки природи загальнодержавного значення.  

Біосферний заповідник – природоохоронна, науково-
дослідна установа міжнародного значення, що створюється з 
метою збереження у природному стані найтиповіших природ-
них комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного 
моніторингу, вивчення навколишнього природного середови-
ща, його змін під дією антропогенних факторів. Карпатський 
біосферний заповідник у межах району практичного навчання 
представлений Свидовецьким, Чорногірським, Мармароським 
та Кузійським масивами. В енциклопедичних джерелах пода-
ється їх наступна характеристика.  

Площа Свидовецького масиву сягає 6 580 га. Він розташова-
ний у найвищій частині Свидовецького хребта, в межах висот 
від 600 до 1 883 м. Для гірської споруди характерна флішова 
будова. На головному хребті зустрічаються кари – сліди льодо-
викової діяльності. Клімат помірно холодний, прохолодний і 
вологий. У лісовому поясі переважають світло-бурі (верхня ме-
жа) та темно-бурі ґрунти. Схили південної експозиції гірського 
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масиву оптимальні для проростання бука. Букові ліси тут підні-
маються до висоти 1 380 м. Це найвища межа бучин в Українсь-
ких Карпатах. На скельних формах рельєфу поширені буково-
яворові та буково-ясенево-яворові ліси. В їхньому трав'яному 
покриві трапляються листовик сколопендровий, лункрія ожива-
юча, чемерник червонуватий, аспленій зелений. Для північних 
схилів Свидовця сприятливі умови для формування мішаних 
деревостоїв. Завдяки холоднішому клімату тут зростає ялиця, а 
біля верхньої межі лісу – ялина європейська. Вище поширене 
криволісся з душекії зеленої та ялівцю сибірського. На високо-
гір'ї ростуть рідкісні види рослин: бартсія-альпійська, дріада 
восьмипелюсткова, діфазіаструм альпійський, ситник каштано-
вий, ллойдія пізня, айстра альпійська, родіола рожева, верба 
списоподібна. Лише тут наявні крупка аїдоподібна, очанка 
зальцбурзька, ломикамінь переломниковий та ін. Дуже рідкіс-
ними видами є білотка альпійська, орлики чорніючі, сверезія 
альпійська (занесені до Червоної книги України). Певну цінність 
становить флора стрімких скель у долині р. Косівська. Фауна 
масиву в цілому є типовим для Карпат зоологічним комплексом. 
Тут трапляються олень європейський, сарна європейська, свиня 
дика, ведмідь бурий, вивірка звичайна, куниця лісова, куниця 
кам'яна, сова бородата, сова вухата, глухар. З рідкісних видів – 
кіт лісовий, бурозубка альпійська, тритон карпатський (занесені 
до Червоної книги України).  

Чорногірський масив розташований на південних і західних 
схилах Чорногірського хребта в межах висот від 700 до 2 061 м. 
Його площа становить 16 375 га. У ньому розташована найвища 
вершина Українських Карпат – г. Говерла (2061 м). Високогір-
ній частині масиву притаманні сліди давнього зледеніння з ха-
рактерними льодовиковими формами (карами). У деяких із них 
розташовані озера, наприклад Брескул, Верхнє, Бребенескул. 
Клімат помірно континентальний. Велика кількість опадів зумо-
влює наявність добре розвиненої гідрологічної мережі. На тери-
торії масиву зосереджені витоки численних приток р. Біла Тиса. 
Ґрунти світло-бурі та темно-бурі гірсько-лісові, однак у високо-
гір'ї вони змінюються на торф'янисто-гірсько-підзолисті і гірсь-
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ко-лучно-буроземні ґрунти. Панівним типом рослинності висту-
пають ліси. Чисті бучини завдяки прохолодному клімату Чорно-
гори мають обмежене поширення і приурочені до схилів півден-
ної експозиції. У більш широкому висотному діапазоні (до 
1 200 м над рівнем моря) трапляються мішані листяно-хвойні 
ліси. Вище вони змінюються ялинниками, які поширюються до 
1 500–1 600 м. У субальпійському поясі спостерігається криво-
лісся. Значні площі займають альпійські луки. У високогір'ї се-
ред тварин трапляються снігова полівка та альпійська тинівка 
(занесені до Червоної книги України). Характерними мешкан-
цями хвойних і мішаних лісів Чорногори є трипалий дятел, жов-
тоголовий корольок, гірський дрізд, глухар, рись, ведмідь тощо.  

Мармароський масив лежить у межах висот 750–1 940 м над 
рівнем моря і охоплює частину Гуцульських Альп (Рахівських 
гір), які є північно-західною околицею Мармароського гірського 
масиву. Площа заповідної території становить 8 990 га. Вона 
складена твердими кристалічними породами (гнейсами, слюдя-
ними і кварцовими сланцями, мармуроподібними вапняками 
юрського періоду), що визначають особливості рельєфу та ґрун-
тово-рослинного покриву. Характерні глибокі міжгірні долини, 
численні скелясті гребені та вершини. Спостерігаються сліди 
кайнозойського зледеніння – льодовикові цирки. У межах маси-
ву розташовані басейни річок Білий і Квасний, які відповідно є 
притоками Тиси та Білої Тиси. Басейн Квасного відрізняється 
прохолодним і холодним вологим мікрокліматом. Басейну Біло-
го властивий тепліший мікроклімат. У високогір'ї холодно і во-
лого. Мармароський заповідний масив характеризується своєрі-
дним рослинним покривом. На нижчих рівнях поширені мішані 
листяно-хвойні та листяні ліси, на південних схилах – букові 
праліси, які ростуть на багатих кальцієм ґрунтах. Найбільші 
площі займають мішані угруповання. На верхній межі лісу 
(1 600–1 700 м над рівнем моря) зустрічаються чисті ялинники. 
Вище розташовані субальпійські та альпійські луки з фрагмен-
тами заростей криволісся, здебільшого гірської сосни. Фауна 
багато в чому подібна до Чорногірського масиву, однак має і 
свої особливості. Завдяки більш скелястому ландшафту у висо-
когір'ї краще представлені мешканці кам'яних розсипів, зокрема 
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полівка снігова та тинівка альпійська. Тільки тут відмічений со-
кіл-сапсан, який надає перевагу скелястим ділянкам.  

Кузійський масив розташований у межах лісового поясу на 
південно-східних відрогах Свидовця. Обмежений р. Тиса (зі 
сходу і півдня) та долиною р. Косівська (із заходу). Площа ста-
новить 4 925 га. У південній частині масиву спостерігається 
смуга юрських мармуроподібних вапняків, що утворюють чис-
ленні мальовничі скелі. Ця частина заповідника відрізняється 
своїми кліматичними умовами та характером рослинності. Тут 
закінчується суцільне поширення дубово-букових лісів. Клімат 
визначається впливом теплих повітряних мас, які надходять із 
Верхньотисянської улоговини. Це сприяє поширенню теплолю-
бних видів рослин. Основну площу займають буково-дубові та 
букові ліси, іноді з домішками граба, клена польового та череш-
ні. Подекуди поширені зони ялин. Трав'янистий покрив ство-
рюють маренка запашна, згубниця бульбиста, дзвоники карпат-
ські, рідкісна айстра альпійська. Відповідно до мікрокліматич-
них умов на південно-західному схилі г. Темпа сформувалася 
буково-ялицева діброва на висотній межі поширення дуба ске-
льного і ялиці. В окремих місцях на вапняках є тисові бучини, 
де поодиноко зростає тис ягідний (занесений до Червоної книги 
України). Серед тварин трапляється саламандра плямиста, три-
тон карпатський, жаба трав'яна і кумка гірська. Із хижаків – ли-
сиця, куниця лісова, зрідка ведмідь, рись, кіт лісовий. У печерах 
і покинутих штольнях багато кажанів (нічниця довговуха, ши-
роковух звичайний, підковоніс великий і підковоніс малий). 

Заказник – це природна територія (акваторія), яка має особ-
ливе значення для збереження і відтворення цінних типових або 
унікальних природних комплексів чи окремих компонентів 
(окремих видів рослинного чи тваринного світу, занесених до 
Червоної книги України, гідрологічних, геологічних, палеонто-
логічних тощо об'єктів) та для підтримання загального екологі-
чного балансу. У районі практики існують Апшинецький гідро-
логічний заказник, лісові заказники "Діброва", Радомирський, 
"Білий Потік", Кевелівський, ботанічні заказники "Рогнеска", 
урочище "Затінки і Тересянка". 
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Апшинецький гідрологічний заказник має площу 105 га, роз-
ташований у верхів'ях Чорної Тиси та її притоки р. Апшинець, 
серед північних відрогів Свидовця. У ньому охороняється лісо-
вий масив, який має велике водозахисне та водорегулювальне 
значення. У заповіднику росте переважно ялина європейська. 
Серед різних видів – блехнум колосистий, анемона нарцисоцві-
тна, підсніжник звичайний, крокус Гейфеля, лілія лісова (зане-
сені до Червоної книги України). 

Лісовий заказник "Діброва" розташований на північ від 
смт Великий Бичків, на правобережжі р. Шопурка. Площа ста-
новить 712 га. Охороняються насадження дуба скельного та ду-
ба звичайного на верхній межі їх зростання. У домішку зустрі-
чається бук, клен, явір, граб. У підліску зростають ліщина, ки-
зил. У трав'яному покриві зустрічаються рідкісні види: підсніж-
ник звичайний, анемона дібровна, беладона звичайна, білоцвіт 
літній, печіночниця звичайна та ін. Серед тварин – олень євро-
пейський, козуля, свиня дика, куниця лісова, куниця кам'яна, ка-
нюк, саламандра, тритон гребенистий та тритон карпатський. Ра-
домирський заказник розташований на південний схід від 
м. Рахів. Його площа – 486 га. Охороняється ялиново-ялицевий 
праліс віком до 300–400 років із домішками бука лісового та тиса 
ягідного. "Білий Потік" зосереджений між вершинами Петрос 
Мармароський і Піп Іван Мармароський. Площа становить 378 га. 
Охороняється незаймана ділянка лісу на скельних виходах вапня-
ків лівобережжя Білого Потоку. На схід від с. Кевелівка існує Ке-
велівський лісовий заказник площею 320 га. 

Полонина Рогнеска розташована на південно-східному боці 
г. Петрос та її відрогів. Схили здебільшого пологі з окремими 
стрімчаками. На них переважають угруповання із щучника, рід-
ше біловуса, а на крутих ділянках ростуть чагарники (ялівець 
сибірський, вільха зелена, рідше гірська сосна). Створено бота-
нічний заказник з однойменною назвою. Урочище "Затінки і 
Тересянка" має площу 13 га. Охороняється найбільший у Закар-
патті осередок зростання арніки гірської (занесена до Червоної 
книги України). Також зростають тирлич крапчастий, відкосник 
безстеблий, анемона нарцисоцвітна.  
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Пам'ятка природи – це окреме унікальне, невідновне природ-
не утворення або територія, що має особливе природоохоронне, 
наукове, естетичне і пізнавальне значення. Охороняється з ме-
тою збереження її у природному стані. Серед пам'яток природи 
району практики, наприклад, вирізняються "Довгий Потік" (на-
лежність – ДП "Великобичківське ЛМГ") та Скелі Близниці (пе-
ребуває у віданні Ясінського лісокомбінату). "Довгий Потік" – 
ботанічна пам'ятка, яка має площу 75 га. У ній зберігається ма-
сив лісу, де росте тис ягідний – реліктовий вид (занесений до 
Червоної книги України). Скелі Близниці розташовані в межах 
Свидовецького масиву, на скелястих урвищах двох вершин 
г. Близниця. Це ботанічна пам'ятка природи площею 30 га. Тут 
зростають рідкісні види рослин, зокрема котячі лапки карпатсь-
кі, любочки несправжньокульбабові, дріада восьмипелюсткова, 
айстра альпійська. Скелі є унікальним місцем для зростання бі-
лотки альпійської (едельвейс, шовкова косиця).  

Природоохоронні об'єкти загальнодержавного значення (на-
приклад, заповідні зони біосферних заповідників) виступають 
елементами національної екологічної мережі України та розгля-
даються як ключові райони. Основними принципами формуван-
ня, збереження та використання екомережі є: забезпечення цілі-
сності екосистемних функцій її складових елементів (ключових 
районів, природних коридорів, відновлюваних, буферних та 
сполучних територій); збереження та екологічно збалансоване 
використання наявних природних ресурсів; зупинення втрат 
природних і напівприродних територій, розширення площі еко-
мережі; забезпечення державної підтримки, стимулювання су-
б'єктів господарювання при створенні на їх землях територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, інших територій, що під-
лягають особливій охороні, розвитку екомережі; забезпечення 
поєднання національної екомережі з екомережами суміжних 
країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічний роз-
виток міжнародної співпраці у цій сфері.  
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4.8. Природні ресурси 
 
Природні ресурси – це елементи природи, які на даному рівні 

розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути викорис-
тані в діяльності людини. До них належать мінеральні, земельні, 
лісові, водні, рекреаційні ресурси. 

"Перлина Європи", "срібна земля", "українська Швейцарія" – 
у системі природних регіонів України Закарпаття є одним з 
найунікальніших щодо багатства і різноманіття його природи 
регіоном. Тут на значній площі, що становить лише 2,5 % її те-
риторії, зосереджені всі гірські пояси Європи, представлена ве-
личезна кількість видів біоти, реліктів та ендемів; поряд із цим 
одна з головних цінностей Закарпаття – ліси, що відіграють ва-
жливу екологічну і соціальну роль. 

Мінеральні ресурси Закарпатської області дуже різноманітні. 
На Закарпатті сконцентровано великий мінерально-сировинний 
запас України, який утворився в її надрах унаслідок специфічної 
геологічної історії та геологічної будови області. 

У регіоні існує значна кількість родовищ рудних і нерудних 
корисних копалин місцевого та державного значення, які нара-
ховують 26 видів твердих корисних копалин. Розвідано 191 ро-
довище, з яких: 4 – бурого вугілля, 4 – ртуті, 3 – кольорових 
(свинець, цинк) металів, 3 – дорогоцінних (золото, срібло) мета-
лів, по 1 – бариту, польовошпатової сировини, каоліну, глини 
бентонітової, сировини скляної, сировини керамзитової, 3 – це-
оліту, 6 – сировини для мінеральних фарб, 2 – сировини для ва-
пнування кислих ґрунтів, 3 – вапняку для випалювання на вап-
но, 3 – сировини перлітової, 3 – глини тугоплавкої, 22 – каміння 
облицювального, 38 – каміння будівельного, 3 – каміння пиля-
ного, 4 – піску будівельного, 2 – піщано-гравійної суміші, 79 – 
цегельно-черепичної сировини. 

На базі цих родовищ розвинена досить потужна гірничодобу-
вна промисловість. У період до 1991–1994 рр. на території Зака-
рпаття проводилася експлуатація на 121 родовищі кар'єрним та 
шахтним способами. Проте у зв'язку із загальною економічною 
кризою більшість гірничодобувних підприємств різко скоротили 
або повністю призупинили видобуток сировини. 
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Проте Закарпаття має значні перспективи в розширенні ви-
добутку мінеральної сировини. Тільки в Берегівському районі, 
зокрема, налічується 30 розвіданих родовищ мінеральної сиро-
вини. Із них частково розроблені 15, інші не розроблялися. Із 
тих, що розроблені, у 2012 р. функціонували 8, такі як: золото-
поліметалічне родовище (с. Мужієво), родовище каоліну 
(с. Мужієво), родовище перліту "Фогош" (с. Кідьош), родовище 
піску (м. Берегове), чотири родовища глин (с. Боржава, 
с. Запсонь, с. В. Береш, с. Чома). 

Особливо важливе значення має Мужіївське золотополімета-
лічне родовище (Берегівський район). Його запаси затверджені в 
1990 р., з того ж року розробляються на Мужіївському руднику 
(потужність 60 тис. т на рік) і тут же переробляється на збагачу-
вальній фабриці. Остання має вдвічі більшу потужність, що 
дасть можливість збільшити видобуток золота в міру збільшен-
ня потужностей добування сировини. Геологи Закарпатської 
геологорозвідувальної експедиції ведуть пошуки в цих самих 
районах і вказують на можливість відкриття ще 2–3 родовищ. 
Запасів Мужіївського родовища вистачить за нинішніх потуж-
ностей видобутку на десятки років з урахуванням перспектив 
розширення запасів золоторудного родовища "Сауляк". Недолі-
ком розробки Мужіївського родовища нині слід вважати те, що 
на об'єкті накопичується використана руда, у якій залишається 
20–25 % золота і багато інших цінних металів. Поліметалічна 
руда в родовищі містить свинець, золото, індій, телур, галій, ге-
рманій, сурму, кобальт, барій, ртуть, селен, питома вага яких 
становить 32 %. Золото в цій руді має в середньому вміст 5–6 г 
на одну тонну. Технологія, яка використовується, не дає змоги 
добути з руди всі цінні елементи. Тому ця руда залишається 
практично вторинним родовищем вищенаведених елементів,  
у т. ч. недовилученого золота. 

Закарпаття – один із найбагатших регіонів світу щодо покла-
дів цеоліту – безбарвного чи білого мінералу класу силікатів 
(використовується для очищення води чи як барвник) та єдиний 
у державі постачальник перлітової сировини – склоподібної ву-
лканічної породи (використовується як будівельний ізоляційний 
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матеріал). Усі поклади перліту в Україні зосереджені на трьох 
родовищах, розташованих на території Закарпатської області. 
Розробляється родовище Шиной-Варна, представлене власне 
перлітом, перлітовою брекчією і туфами пемзоподібними, а та-
кож Фоготське родовище. 

Високо ціниться на світовому ринку германій, що використо-
вується як напівпровідник у сучасній радіоелектроніці, прила-
добудуванні, космічній техніці та інших галузях. Затверджені 
запаси родовища, яке поки що не експлуатується, становлять 
850 т, прогнозні – 1 900–2 000 т. 

Із 23 відомих в області родовищ облицювального каменю 
експлуатується лише 7, видобувається в основному білий мар-
мур. Родовища мармуру зосереджені в басейні р. Тиса між Рахо-
вом і Діловим. Мармур Рахівського району (як і Закарпатської 
області загалом) відзначається високою якістю і красивими узо-
рами. Родовища ще недостатньо вивчені, але мають загальноде-
ржавне значення. 

Значними є запаси різноманітного будівельного каменю, що 
представлені андезитами, андезито-дацитами, ліпаритами, база-
льтами і пісковиками. 

Великий практичний інтерес становлять барити та бентонітові 
глини. Розвідане Біганське родовище бариту, єдине в Україні. На-
явні запаси можуть забезпечити щорічну потребу на рівні 30 тис. т 
протягом 25–30 років. Родовище бентонітових глин дозволяє орга-
нізувати виготовлення сумішей важких бурових розчинів для бу-
ріння свердловин для нафти і газу. Область володіє значними запа-
сами сировини для виробництва облицювального і будівельного 
каменю, цегли та облицювальних плиток, сировини для ювелірної 
промисловості (яшмоподібні туфи, родоніт тощо). 

Буровугільні поклади в області приурочені до Чоп-
Мукачівської та Солотвинської западин. Вугілля високозольне, 
на балансі перебуває 4 родовища. Одне з них розробляється ша-
хтою Ульницька, де видобувається 2 тис. т вугілля на рік при 
забезпеченості запасами понад 100 років. 

Відомі на Закарпатті родовища природного газу Солотвинсь-
ке і Русько-Комарівське належать до розряду дрібних. Облаш-
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товано Станівське газове родовище, готується до розробки Ко-
ролівське. У районі смт Солотвино виявлено прояви нафти. 

Високоякісна кам'яна сіль, яку переважно споживають хар-
чова, хімічна промисловість і сільське господарство, добува-
ється в Солотвино. Це родовище експлуатують дві шахти, про-
ектна потужність яких використовується лише на 14 %, а їх 
сумарний видобуток сягає близько 6 % загальнодержавного 
видобутку кам'яної солі. 

У Закарпатті розвідано 290 млн т запасів Біганського і 
51 млн т запасів Берегівського родовищ алунітів. 

У Закарпатті є одне родовище первинного каоліну – Берегівсь-
ке. Його запаси сягають 4,3 млн т (1,3 % державних). Обсяг видо-
бутку первинного каоліну невеликий – до 1 % загальнодержавного. 

Що ж до загальної ситуації у Закарпатській області, то ста-
ном на сьогодні у видобувній галузі реалізуються 4 інвестиційні 
проекти на загальну суму 24,8 млн дол США: 

1) "Видобування та збагачення руд кольорових металів" 
"ТОВ "Закарпатполіметали", вартість проекту 6,1 млн дол США. 
Усі кошти вже залучено. З початку реалізації інвестиційного 
проекту реалізовано продукції, що містить дорогоцінні метали, 
на суму 15,5 млн грн; 

2) "Освоєння золоторудного родовища "Сауляк", вартість 
проекту 16,7 млн дол США. На підприємстві буде створено 
250 робочих місць, річний обсяг виробництва становитиме 
780 кг банківського металу; 

3) "Промислова розробка (експлуатація) Русько-Комарівсь-
кого газового родовища ЗАТ "Тисагаз", вартість проекту 
0,65 млн дол США; 

4) "Геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка 
Станівського та Королівського родовищ газу" ТОВ "Магнік", 
вартість проекту 1,3 млн дол США. 

Земельні ресурси. Площа земельного фонду Закарпаття ста-
новить 1 275,2 тис. га. Наявність значних гірських масивів зумо-
влює невисокий рівень освоєння земельних ресурсів. Сільсько-
господарські угіддя займають тільки 38,2 % території (в серед-
ньому по Україні – 69,1 %). Ці угіддя включають орні землі, ба-
гаторічні насадження, пасовища і сінокоси. 
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Найвищу частку в сільськогосподарських угіддях займають 
орні землі, однак вона майже вдвічі нижча, ніж у середньому по 
Україні (80,9 %). Найбільше орних земель є в рівнинній частині 
області. Пасовища і сіножаті переважають у гірських районах. 
Багаторічні насадження (сади і виноградники) поширені в рів-
нинних і передгірних районах. 

Сільськогосподарські угіддя часто піддаються затопленню 
під час повеней і тому в передгірних і низовинних районах про-
водиться дренаж (відводиться зайва вода). Внаслідок значного 
розчленування поверхні і розораності в передгір'ях збільшують-
ся площі еродованих земель. 

Основне багатство Закарпаття – лісові ресурси. Ліси на тери-
торії області є одним з основних природних ресурсів. Понад 
80 % лісів зосереджені в гірській місцевості. Загальна площа 
лісового фонду, у т. ч. земель, вкритих лісовою рослинністю, 
дорівнює 657,8 тис. га (51,6 %). Загальні запаси деревини в об-
ласті оцінюються в кількості 207,0 млн м3 і становлять близько 
11 % загальних запасів деревини в Україні. Середній запас дере-
вини на гектарі становить 350 м3 за середнього по Україні 
237 м3. Середній річний приріст становить 5,0 м3/га за середньо-
го по Україні 3,8 м3/га. 

За породним складом у лісах твердолистяні види становлять 
66,8 %, у т. ч. бук – 57,2 %, хвойні види – 27,9 %, у т. ч. смерека 
– 26,4 %, м'яколистяні – 2,1 %, у т. ч. береза – 1,2 % 

Близько 1/3 площі лісів – стиглі і перестиглі насадження, які 
використовуються для потреб лісової і деревообробної промис-
ловості, будівництва. Решта – ліси молодого і середнього віку, 
які мають водо- і ґрунтозахисне, рекреаційне значення. 

В області ведеться значна заготівля деревини (400–600 тис. м3 
за рік). Більшість лісозаготівель зосереджена в гірських районах. 
Заборонені рубки лісу навколо міст, місць відпочинку, в заповід-
никах, на крутих схилах гір і в приполонинних районах. 

Ліси мають значні запаси лікарської сировини, ягід, грибів, 
дичини. Вони є джерелом чистого повітря. 

Закарпаття розташоване в найзволоженішому регіоні України 
і добре забезпечене водними ресурсами. Основна їх частина 
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припадає на річковий стік (13,3 км3), який складається з місце-
вого (60 %) і транзитного. Транзитний стік здійснює в основно-
му р. Тиса. По її території течуть 9 429 річок із сумарною дов-
жиною 19 866 км. Із них 9 277 – малих річок (довжина до 10 км), 
що становить близько 79 % всіх водотоків. Їх загальна довжина 
16 248 км. Довжину понад 10 км мають 152 річки. Загальне про-
стягання їх 3 618 км. Річок із довжиною понад 100 км лише чо-
тири. Загальна площа водного дзеркала річок, каналів, озер і 
ставків становить понад 15 тис. га. 

Середня густота річок області 1,7 км/км2 – найбільша в Укра-
їні. По території вона змінюється від 1,3 км/км2 на рівнині до 
2,0 км/км2 у горах. 

Вся річкова система області належить до басейну Тиси. На те-
риторії Закарпаття розташована тільки верхня, переважно право-
бережна, частина басейну. Майже всі правобережні притоки бе-
руть початок у горах, привододільній частині Українських Карпат 
і течуть переважно з північного сходу на південний захід. 

Річки області за своїм режимом поділяють на дві групи: гір-
ські (площа водозбору їх становить 75 % території області) та 
передгірно-рівнинні. 

До першої групи відносять в основному верхні та середні ді-
лянки річок області: Чорна та Біла Тиси, Тиса (до м. Великий 
Бичків), Косівська, Шопурка, Тересва (до с. Дубове), Теребля 
(до с. Драгове), Ріка (до с. Березове), Боржава (до с. Довге), Ла-
ториця (до м. Свалява), Уж (до м. Ужгород). 

Друга група – це нижні течії більшості річок, які течуть по 
Закарпатській або Притисенській низовині. 

До поверхневих вод області, крім річкових, належать також 
води, акумульовані в озерах, водосховищах і ставках. На тери-
торії Закарпаття 137 озер, сумарною площею водного дзеркала 
3,69 км2. Проте більшість із них має тимчасовий характер, а 
постійних озер налічується лише 32. В основному це маленькі 
озерця з площею дзеркала від 0,1 до 2 га, максимальною гли-
биною 0,8–3,3 м. 

За походженням улоговин виділяють озера льодовикові та 
завальні, які розташовані переважно в гірській частині, на ви-
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соті 1500–1800 м н. р. м. Серед озер завального походження 
найбільшим є Синевир. 

Вода в озерах прісна, світла, прозора, приємна на смак (за 
винятком Тереблянських озер, де вона солона). 

В області небагато ставків і водосховищ – всього 31. Площа 
їхнього дзеркала становить 1,73 км2. 

Використання водних ресурсів для різних галузей господарс-
тва залежить значною мірою від хімічного складу і якості води. 
Найчистішою і найпридатнішою для постачання населених пун-
ктів є вода гірських річок. Нестача у поверхневих водах солей 
кальцію може спричинити захворювання на рахіт, а нестача мік-
роелементів, насамперед йоду, – ендемію зобу. 

Область багата на гідроенергетичні ресурси. Їх потенціальні 
запаси оцінюють в 1 млн 176 тис. кВт, що становить близько 
25 % потенційної потужності річок республіки. У наш час вико-
ристання річок набрало планомірного характеру, обґрунтовано-
го необхідними розрахунками та проектами. 

На річках області побудовано та планується будівництво ГЕС 
і ГАЕС (гідроакумулювальні електростанції) з регулювальними 
водосховищами. ГАЕС вироблятимуть електроенергію під час її 
максимального споживання. 

Серед них слід особливо відмітити два гідровузли: Тисо-
Вишеульський та Теребля-Ріцький. До складу першого ввій-
дуть ГЕС і ГАЕС потужністю 700 тис. кВт. Водосховище до-
поможе боротися з паводками. До складу Теребля-Ріцького 
комплексу теж будуть входити ГЕС, ГАЕС і ряд водосховищ 
на Тересві, Тереблі й Ріці. Ці гідровузли матимуть високу 
економічну ефективність. 

Води річок і алювіальних відкладів широко використовують-
ся для водопостачання населених пунктів, промислових підпри-
ємств. На найближчі 20–30 років забір води на водопостачання 
дорівнюватиме щорічно 281 млн м3. 

В останні десятиріччя широкого розмаху набули гідромеліо-
ративні роботи – осушення перезволожених земель. Їх площа 
становить 164 тис. га. 
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Для захисту прибережних ділянок, у т. ч. і меліорованих земель, 
побудовані водозахисні дамби вздовж Тиси, Боржави, Латориці та 
інших річок. Загальна довжина дамб сягає понад 500 км. 

У засушливі періоди року проводиться зрошення земель, їх 
площа становить понад 7 тис. га. 

У гірських річках розводять цінні породи риб, щорічно випу-
скають до 2 млн мальків і лососевих (форель, харіус). 

Зі зростанням водоспоживання та водокористування збіль-
шується і об'єм стічних вод. Для запобігання забрудненню во-
доймищ на промислових підприємствах і у великих населених 
пунктах діють водоочисні споруди. В області налічується 3 480 
водоспоживачів, із яких понад 1 200 здійснюють скидання сті-
чних вод. Для очистки цих стоків введено в експлуатацію 233 
водоочисні споруди. Широко впроваджується система зворот-
ного водопостачання. Частка зворотної води у водопостачанні 
становить понад 50 %. Це сприяє тому, що річки Закарпаття 
характеризуються високими фізико-хімічними та бактеріологі-
чними показниками. 

Рекреаційні ресурси. Особливе місце в рекреаційному поте-
нціалі Закарпатської області займають бальнеологічні ресурси – 
унікальні різноманітні за лікувальними властивостями мінера-
льні та термальні води. Дійсно, значні запаси лікувальних міне-
ральних вод Закарпаття, які сягають 51 % від загальної кількості 
джерел в Українських Карпатах, а також сприятливі кліматичні 
умови, є основою нинішнього розвитку бальнеологічних і клі-
матичних курортів області. 

За якістю і кількістю лікувальних мінеральних вод Закарпат-
тя посідає перше місце в Україні. Тут є 62 основних родовища 
мінеральних вод різних за хімічним складом: гідрокарбонатні 
натрієві, гідрокарбонатні сульфітні, кальцієво-магнієві, сульфі-
дні, миш'яковисті, кремнієві мінеральні води. Загалом маємо 
понад 400 виходів мінеральних вод, 7 бальнеологічних груп та 
30 типів вод із широким діапазоном лікувальних можливостей. 

За вмістом газів більшість мінеральних вод Закарпаття (75 %) 
– це вуглекислі води, які є аналогами таких відомих типів вод, 
як "Єсентуки № 7", "Боржомі", "Борсек" та ін. Є й сульфідні, 
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метанові та родонові води, а також води типу "Настуся". За вмі-
стом мікроелементів в області є рідкісні мінеральні води ("Кри-
ниця", "Келечинська", "Сойтинська"). А "Поляна Квасова" є уні-
кальною і не має аналога у світі. Важливою є можливість засто-
сування мінеральних вод для лікування різних патологій органів 
травлення, серцево-судинної, ендокринної, нервової та інших 
систем органів людини. Однак мінеральні води Закарпаття ви-
користовують не лише в лікувальних закладах, їх розливають 
підприємства та використовує населення як лікувальні чи столо-
ві. Нині розливаються "Поляна Купель", "Плосківська", "Поляна 
Квасова", "Лужанська", "Свалява", "Шаянська". 

До бальнеологічних ресурсів слід віднести також соляні шах-
ти поблизу смт Солотвино, які використовуються для лікування 
захворювань органів дихання, бронхіальної астми. 
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РОЗДІЛ 5. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ 
 
 

5.1. Демографічна ситуація в Закарпатській області 
 

Вже те, що Закарпатська область, посідаючи унікальне гео-
графічне положення на південних схилах Українських Карпат, у 
різні часи мала різні назви (Угорська Русь, Карпатська Русь, Ру-
ська Крайна, Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Закарпат-
ська Україна, Закарпатська область у складі УРСР (з 1946 р.), 
Закарпатська область у складі незалежної України (з 1991 р.), 
дозволяє припустити наявність специфічних ознак, притаманних 
обласній системі розселення, які сформувалися і розвинулися в 
різні часи та збереглися в тій чи іншій формі до наших днів. Бі-
льше того, на тлі українських демографічних реалій Закарпатсь-
ка область виглядає доволі "привабливо" за всіма основними 
демографічними параметрами: рівнями народжуваності й смер-
тності, середньою тривалістю життя, максимально збалансова-
ною статевою та "молодою" віковою структурою населення, мі-
граційною мобільністю населення, яка засвідчує низький рівень 
його патерналізму й формує відповідне відносно стабільне під-
ґрунтя демографічного відтворення. З 1995  по 2012 р. кількість 
населення зменшилася на 33,7 тис. осіб. Також за цей період 
зменшилася і кількість населення, яке проживає в містах облас-
ті, – на 46,8 тис. осіб, або на 9,1 %. Рівень урбанізації у тради-
ційно аграрній Закарпатській області коливався в діапазоні: 
39,4 % (1995) – 37,2 % (2012), що на тлі загальноукраїнських 
тенденцій є досить низьким показником, причому варто заува-
жити, що на кінець 2012 р. Закарпатська область займала остан-
нє місце за рівнем урбанізації. 

Сьогодні Закарпаття посідає 17-те місце серед регіонів Укра-
їни за чисельністю населення. На 1 січня 2013 р. в області меш-
кало 1 254,4 тис. осіб – 2,76 % від загальної чисельності насе-
лення України. Переважна більшість жителів області – 62,9 % 
проживає в сільській місцевості. Чисельність населення одного 
села на Закарпатті в середньому становить 1,4 тис. осіб (серед-
ній показник в Україні – 0,7 тис.). Найбільшим за чисельністю 
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населення не тільки в області, а і в Україні є Тячівський район 
(173,8 тис. осіб), на території якого проживає 13,7 % мешканців 
краю. Після Тячівського значними за чисельністю є Мукачівсь-
кий (101,0 тис. осіб.), Виноградівський (119,8 тис. осіб). Най-
меншим за чисельністю населення є Воловецький район 
(24,4 тис. осіб) (див. кольорову вставку, рис. 5.1).  

П'ята частина населення проживає в 192 населених пунктах 
області, які мають статус гірських. 

Рахівський район має середні по області показники чисельності 
населення: 91 796 осіб (чоловіки – 44 531, жінки – 47 265 осіб, мі-
ські поселення – 36 333 осіб (чоловіки – 17 465, жінки – 18 868 
осіб), сільська місцевість – 55 463 осіб (чоловіки – 27 066 осіб, 
жінки – 28 397 осіб)). 

Станом на 1 січня 2013 р. у Закарпатській області проживало 
239,2 тис. осіб віком від 0 до 14 років (19,1 %), 873,7 тис. осіб 
віком від 15 до 64 осіб (69,8 %), 138,6 тис. осіб старших 65 років 
(11,1 %). Найбільше дітей віком від 0 до 14 років проживає в 
Тячівському районі (33 851 осіб) , найменше – у м. Чоп 
(1 647 осіб). Найбільше людей віком від 15 до 64 років проживає 
в Тячівському районі (121 118 осіб), найменше – у м. Чоп 
(6 386 осіб). Найбільше людей віком старших 65 років проживає 
в Тячівському районі (18 764 осіб), найменше – в м. Чоп 
(920 осіб). Щодо Рахівського району, то його показники є сере-
дніми для області – 20 042 осіб віком від 0 до 14 років, 
62 451 осіб віком від 15 до 64 осіб, 9 303 осіб старших 65 років. 

Природний рух населення. Значне збільшення чисельності 
населення області спостерігалося у 1950–60 рр., коли природний 
приріст населення становив у середньому 13,6 тис. осіб. Упро-
довж наступних років збільшення тривало, проте вже простежу-
валася тенденція до зменшення загального приросту. У 1995 р. 
на Закарпатті вперше зафіксовано зменшення чисельності насе-
лення, яке за 7 років становило 30,4 тис. осіб. Скорочення чисе-
льності населення на 47,1 тис. відбулося за рахунок міських жи-
телів, у той час як у сільській місцевості чисельність населення 
за цей період збільшилася на 16,7 тис. осіб. Це відбувалося вна-
слідок переведення частини селищ міського типу до категорії 
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гірських сільських населених пунктів. Вже в 2008 р. народжува-
ність в області знову перевищила смертність. У першому квар-
талі 2009 р. це перевищення сягало 2 %, у другому – 7 %, за під-
сумками 2010 р. – 19 %. 

Станом на 2012 р. у Закарпатській області зареєстровано на-
роджених – 18 968 осіб, померлих – 14 813 осіб, природний при-
ріст – 4 155 осіб, шлюбів – 7 983 осіб, розлучень – 604 особи. 
Найбільше народжених зафіксовано в Тячівському (2 716 осіб), 
Виноградівському (2 055 осіб), Рахівському (1 645 осіб) райо-
нах, найменше – у м. Чоп (112 осіб). 

Найбільше померлих зареєстровано в Тячівському 
(1 762 осіб), Мукачівському (1 372 осіб), Виноградівському 
(1 459 осіб) районах. Найнижчий показник – у м. Чоп (105 осіб). 
У Рахівському районі цей показник досить високий – 1 026 осіб.  

Найвищий природний приріст населення спостерігається в 
Тячівському (954 осіб), Рахівському (619 осіб), Виноградівсь-
кому (596) районах. Найнижчий – у Великоберезнянському 
районі (-8 осіб). 

Найвища шлюбність спостерігається в Тячівському 
(1 236 осіб), Іршавському (726 осіб) районах, м. Ужгород 
(724 особи), найнижча – в м. Чоп (71 особа). У Рахівському ра-
йоні показник шлюбності є середнім – 578 осіб. 

Найвищий показник розлучень у Закарпатській області ма-
ють м. Ужгород (139 осіб), м. Мукачеве (61 особа), Тячівський 
район (60 осіб). Найнижчим цей показник є в м. Чоп (8 осіб), 
Міжгірському районі (8 осіб). У Рахівському районі він є серед-
нім – 35 осіб. 

У 2012 р. на території Закарпатської області було зафіксова-
но такі коефіцієнти природного руху. Коефіцієнт народжуванос-
ті – 15,1 % (14,6 % – у містах, 15,5 % – у селах). Найвищим цей 
показник є в Рахівському районі – 18 % (18 % – у містах, 18 % – 
у селах), найнижчим – у м. Ужгород – 12,1 %.  

Коефіцієнт померлих – 11,8 % (11,8 % – у містах, 12,1 % – у се-
лах). Найвищим цей показник зафіксовано у Великоберезнянсько-
му районі – 14,8 % (10,6 % – у містах, 16,4 % – у селах), найниж-
чим – у Тячівському районі – 10,1 % (11,1 % – у містах, 9,8 % – у 
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селах). У Рахівському районі зазначений коефіцієнт є середнім за 
значенням – 11,2 % (11,5 % – у містах, 11,1 % – у селах).  

Природний приріст, скорочення (-) населення – 3,3‰ (3,3 % – 
у містах, 3,4 % – у селах). Найвищим цей показник зареєстрова-
но в Рахівському районі – 6,8 % (6,5 % – у містах, 6,9 % – у се-
лах), найнижчим (-0,3 %) – у Великоберезнянському районі. 

Станом на 2012 р. у Закарпатській області зареєстровано 
18 968 народжених, з них 9 689 – хлопчиків, 9 279 – дівчаток. На 
100 дівчаток припадає 104,4 хлопчиків. Найбільше новонаро-
джених зареєстровано в Тячівському – 2 716 (1 351 – хлопчиків, 
1 365 – дівчаток), Виноградівському – 2 055 (1 070 – хлопчиків, 
985 – дівчаток), Іршавському – 1 562 (768 – хлопчиків, 794 – ді-
вчаток) районах. Найменше народжених зареєстровано в м. Чоп 
– 112 (64 – хлопчиків, 48 – дівчаток). У Рахівському районі по-
казник народжуваності є також досить високим – 1 645 (863 – 
хлопчиків, 783 – дівчаток). 

У 2012 р. на території Закарпатської області було зареєстро-
вано 1 183 померлих, із них 683 померло від хвороб систем кро-
вообігу, 158 – від новоутворень, 32 – від хвороб органів дихан-
ня, 67 – від хвороб органів травлення, 63 – від зовнішніх причин 
смертності. Найбільше померлих було зареєстровано у Велико-
березнянському районі – 1 480 (із них 526 померло від хвороб 
систем кровообігу, 223 – від новоутворень, 41 – від хвороб орга-
нів дихання, 68 – від хвороб органів травлення, 87 – від зовніш-
ніх причин смертності), Перечинському районі – 1 438 (із них 
756 померло від хвороб систем кровообігу, 191 – від новоутво-
рень, 44 – від хвороб органів дихання, 40 – від хвороб органів 
травлення, 40 – від зовнішніх причин смертності).  

Щодо Рахівського району, то в ньому спостерігаються такі 
показники: 1 123 померлих (із них 600 померло від хвороб сис-
тем кровообігу, 112 – від новоутворень, 30 – від хвороб органів 
дихання, 65 – від хвороб органів травлення, 67 – від зовнішніх 
причин смертності). Наведені показники є одними з найнижчих 
серед усіх районів Закарпатської області. 

Механічний рух населення. Дуже поширена серед мешкан-
ців Закарпаття тимчасова міграція на заробітки, причинами якої 
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є недостатній розвиток господарства в гірських і передгірних 
районах, висока щільність населення і мала забезпеченість ор-
ними землями на рівнині. Крім цього, закарпатці є здебільшого 
вмілими будівельниками, столярами, лісорубами, спеціалістами 
з лісового господарства. Географія місць їхньої сезонної праці 
дуже широка: від сільськогосподарських підприємств і будіве-
льних організацій південно-східних областей України та країн 
Балтії до лісопромислів Європейської Півночі та нафто- і газо-
промислів Західного Сибіру в Росії. Зростає кількість мешканців 
області, що здійснюють тимчасові трудові міграції в країни 
Центральної і Західної Європи. 

У Закарпатті поширена також "маятникова" рухливість на-
селення, представлена щоденними трудовими і періодичними 
соціально-побутовими поїздками людей. Спрямовані вони зде-
більшого в міста і селища із сіл, розташованих уздовж заліз-
ниць та автошляхів. Наприкінці 1980-х рр. найбільший щоден-
ний трудовий потік був в Ужгород (13 тис. осіб), Мукачеве 
(близько 7 тис.), далі – в Хуст, Берегове, Виноградів і Сваляву. 
Менш поширеними були трудові поїздки з міст у навколишні 
поселення; найбільше працюючих виїжджало з Мукачевого, 
Ужгорода, Берегового. 

Останніми роками, в зв'язку із простоями промислових під-
приємств та транспортними проблемами, маятникова рухливість 
населення зменшилася. 

Великого розмаху серед сільського населення Закарпаття на-
бувають періодичні поїздки в міста, пов'язані із сезонною реалі-
зацією вирощеної продукції: ягід, овочів, фруктів. Ці поїздки 
поширюються далеко за межі області – в міста сусідніх і відда-
леніших областей: Тернопільську, Рівненську, Волинську та ін. 

На 2012 р. по області зареєстровано 8 466 прибулих осіб, 
8 987 вибулих осіб, сальдо міграції – -521 осіб, 6,8 прибулих на 
1 000 наявного населення, 7,2 вибулих на 1 000 наявного насе-
лення, сальдо міграції – -0,4. Найбільше прибулих осіб зареєст-
ровано в м. Ужгород (8 466 осіб), найменше – у м. Чоп 
(148 осіб), у Рахівському районі – 230 осіб (досить низький по-
казник). Найбільше вибулих осіб зареєстровано в Ужгороді 
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(2 041 осіб), найменше – у Чопі (138 осіб), у Рахівському районі 
– 407 осіб (відносно середній показник). Найвище сальдо мігра-
ції спостерігається в Ужгородському районі (365 осіб), найниж-
че – в м. Ужгород (-420 осіб), у Рахівському районі (-177 осіб) – 
досить низький та від'ємний показник. Найбільше прибулих осіб 
на 1 000 зареєстрованого населення зафіксовано в м. Чоп 
(16,2 осіб), найменше – у Тячівському районі (1,0 осіб), у Рахівсь-
кому районі – 2,5 осіб (досить низький показник). Найбільше вибу-
лих осіб на 1 000 населення зареєстровано в м. Ужгород (17,5 осіб), 
найменше – у Тячівському районі (3,2 осіб), у Рахівському районі 
(-2,0 осіб) – досить низький показник. Найвище сальдо міграції на 
1 000 наявного населення спостерігається в Ужгородському ра-
йоні (5,3 осіб), найнижче – в м. Берегове (-3,7 осіб), у Рахівському 
районі (-2,0 осіб) – досить низький та від'ємний показник. 

Національний склад. Закарпаття має багатоетнічний склад 
населення, що пов'язано з пограничним положенням його тери-
торії та історичними особливостями розвитку краю. За даними 
перепису 1989 р., тут проживали представники більш як 40 на-
родів. Три народи (українці, угорці й румуни) мешкали на своїх 
етнічних теренах, ще один (словаки) – на змішаних. Подібні ет-
нічні характеристики мають в Україні лише Крим, Одеська та 
Чернівецька області. За строкатістю ж самого українського на-
селення Закарпаття не має аналогів серед усіх регіонів України. 

Українці є найчисельнішим етносом в області, їх частка в 
1989 р. становила 78,4 %. Вони переважають у всіх районах, 
крім Берегівського, де складають лише четверту частину насе-
лення. У гірських і передгірних територіях, де українці є корін-
ним народом, їх частка сягала 94–98,5 %. Ця частина Закарпаття 
є однією з найоднорідніших в етнічному плані територій серед 
усіх українських земель. 

За національним складом у Закарпатській області, згідно з 
переписними даними 2001 р., домінують українці (80,5 %); се-
ред найчисельніших національних меншин фігурують угорці 
(12,1 %), румуни (2,6 %) та росіяни (2,5 %); 1,1 % становлять 
роми; є також словаки, німці, білоруси, євреї, поляки та ін. 

За міжпереписний період 1959–2001 рр. у Закарпатській об-
ласті зросла частка українців (з 75 % до 81 % відповідно), румун 
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(з 2 % до 2,6 %) та ромів (з 0,5 % до 1,1 %); натомість зменши-
лася частка угорців (з 16 % до 12 %), росіян (з 3,2 % до 2,5 %), 
словаків (з 1,3 % до 0,5 %) і євреїв (з 1,3 % до 0,05 %). 

У всіх містах обласного підпорядкування на тлі зростання 
частки українців у загальній кількості населення відповідних 
міст, за переписом 2001 р. зменшилася питома вага росіян, уго-
рців, ромів. В окремих випадках простежено значне зростання 
ромів у м. Берегове (на 176 % до рівня 1989 р.), у якому понад 
48 % населення становлять угорці; німців у м. Мукачеве (на 
195 % до рівня 1989 р.).  

Корінне українське населення Карпат і Закарпаття етнографи 
поділяють на горян ("гірняків") і долинян ("долиняків"). Серед пе-
рших, яких ще називають верховинцями, розрізняють гуцулів, 
бойків і лемків – етнографічні групи українського народу, які збе-
регли найбільші відмінності в мові, одязі, будівництві, звичаях. 

Гуцули займають територію по обидва боки найвисокогірні-
шої частини Українських Карпат у межах Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей та Румунії. На Закарпатті до 
Гуцульщини належить Рахівський район на схід від р. Шопурка 
(Мала Шопурка). Найбільшими поселеннями є м. Рахів, 
смт Ясіня, с. Лазещина. Населення краю розмовляє гуцульською 
говіркою. Традиційним заняттям було відгінне тваринництво, пі-
зніше – сезонні лісові роботи. Додатковими заняттями є домашні 
промисли: деревообробний, мистецький, ткацький, кушнірський 
та інші, в яких гуцули стали вмілими майстрами. 

Основна частина бойків проживає у Львівській та Івано-
Франківській областях. У межах Закарпаття до Бойківщини на-
лежить територія на північ від Полонинського хребта між річ-
ками Уж (на заході) і Теребля (на сході). Сюди входять весь Во-
ловецький, північна частина Великоберезнянського та західна й 
центральна частини Міжгірського районів. Найбільші поселення 
– селища Міжгір'я, Воловець, Нижні Ворота, Жденієво, села 
Люта, Майдан. Місцеве населення, яке розмовляє бойківською 
говіркою, мало вживає назву "бойки", а називає себе "верховин-
цями". Здавна бойки займалися землеробством і скотарством, а 
згодом – на лісорозробках. 
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На захід від верхів'їв річок Уж і Сян уздовж обох схилів Кар-
патських гір простягається історична батьківщина лемків, яка 
перебуває тепер у складі Словаччини і Польщі. На крайньому 
заході Закарпаття в межах Великоберезнянського й Перечинсь-
кого районів розташована лише невелика і єдина в кордонах 
України частина Лемківщини. Мешканці її розмовляють в осно-
вному говіркою, перехідною від бойківської до лемківської. 

Долиняни заселяють решту української етнічної території. 
Розмовляють т. зв. середньозакарпатською говіркою, яка, напе-
вно, є архаїчним бойківським говором. 

Учені вважають, що українці гірської і передгірної частин 
Карпат є нащадками давнього населення, яке сформувалося на 
основі слов'янських племен білих хорватів (а гуцули – також 
тиверців і уличів) із включенням елементів інших східносло-
в'янських племен. 

Другою за чисельністю і питомою вагою етнічною групою в 
Закарпатті є угорці – близько 150 тис. осіб, або 12,1 % всього 
населення. В області сконцентровано понад 95 % всіх угорців, 
що проживають в Україні. Майже всі вони компактно розселені 
в Берегівському районі (де становлять 2/3 всього населення), на 
півдні і заході Виноградівського, на південному заході Мукачів-
ського та Ужгородського районів. Тепер їх чисельність зменшу-
ється за рахунок від'ємного природного приросту та міграційно-
го відпливу в Угорщину. 

Угорці (самоназва в однині "мадяр") – народ, що розмовляє 
мовою угро-фінської групи уральської мовної сім'ї. Давньою ба-
тьківщиною його було Східне Приуралля. В VІ–VІІ ст. угорські 
племена переселились у Приазов'я, а у 895–896 рр. перейшли ка-
рпатські перевали й осіли в центрі Середньодунайської (Паннон-
ської) низовини. У X–XI ст. угорська колонізація досягнула її 
околиці – Закарпатської низовини. У результаті пізніших колоні-
заційних хвиль угорці в незначній кількості оселилися в підгірній 
частині Закарпаття (на Хустщині, Тячівщині, Рахівщині та ін.). 

Більшість угорського населення мешкає в селах, зберігає рід-
ну мову і культуру. Центром їх національно-культурного життя, 
крім Ужгорода, є м. Берегове (угорська назва – Берегсас). 
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Поступово зростає в області румунське населення. Його частка, 
за останнім переписом, вже перевищує чисельність росіян і сягає 
2,6 %. Закарпаття – друга область після Чернівецької за чисельніс-
тю румун (32,2 тис. осіб, або п'ята частина всіх румунів України).  

Румуни (самоназва "роминь") розмовляють мовою романсь-
кої групи індоєвропейської мовної сім'ї. Абсолютна більшість 
румун є сільськими мешканцями невеликої території, що розта-
шовується на північ від селища Солотвино на стику Тячівського 
і Рахівського районів. Колонізація цих земель розпочалася в 
ХІV–ХV ст. вихідцями з Марамуреша і Трансильванії. Наприкі-
нці XIV ст. тут виникли поселення Нижня Апша (сучасна Діб-
рова) та Апша (Середнє Водяне), які нині є найбільшими румун-
ськими селами. Незначна кількість румун проживає в міських 
поселеннях: Солотвино, Великому Бичкові, Тячеві. 

Четверте місце в етнічному складі посідають у наш час росі-
яни – 31 тис. жителів (2,5 % населення області). Майже весь їх 
приплив відбувся в радянський час: в область вселялися праців-
ники державного і партійного апарату, військовослужбовці, 
спеціалісти народного господарства. Пізніше цей потік допов-
нила "шлюбна" міграція. 

Росіяни проживають в усіх районах, переважно в міських 
поселеннях; 3/5 їх зосереджено в Ужгороді і Мукачевому. 
Відносно велика їх частка в населенні Чопа, Сваляви, Берего-
вого, Виноградова. 

Різко скоротилася в області чисельність євреїв. Між двома 
світовими війнами вони були третьою етнічною групою в Зака-
рпатті (після українців і угорців), становили більший відсоток, 
ніж у будь-якій іншій частині України (13–14 %), і то не лише 
по містах, але й по селах. Євреї належать до давніх прийшлих 
поселенців краю. Швидке зростання їх чисельності розпочалося 
в кінці XVIII – на початку XIX ст. внаслідок переселення з Га-
личини, приєднаної в 1772 р. до Австро-Угорщини. У роки Дру-
гої світової війни нацисти знищили 3/4 єврейського населення 
області. Більш як 90 % сучасного єврейського населення мешкає 
в містах Ужгород, Мукачеве, Хуст, Виноградів, Берегове. 

У післявоєнний час дуже скоротилася в області чисельність 
німців і словаків, майже зникла чеська меншина внаслідок виї-
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зду людей у національні держави. Перша колонізаційна хвиля 
німців, вихідців із Саксонії, відбулася на рівнину і передгір'я 
Закарпаття в ХІІІ–ХV ст., де вони заснували ряд міських і хлібо-
робських поселень. Одночасно на західних теренах краю почали 
селитися словаки. Потужніший наплив відбувся пізніше: німців 
– у XVIII ст. (вихідці із Швабії), словаків – між світовими вій-
нами. Тоді ж на Закарпаття масово прибули чехи, з яких пере-
важно складався урядовий апарат. 

У 1930-х рр. колонії німців існували навколо Мукачевого 
(Синяк, Чинадієве, Нижній Коропець, Ключарки), біля Сваляви 
(Сусково), на Тячівщині (Німецька Мокра – колишній Комсомо-
льськ, Усть-Чорна – колишній Кьоніґсфельд). Тут і нині прожи-
вають групи німецьких родин. Найбільше ж німців мешкає в 
м. Мукачеве. Всього ж їх у 2001 р. було в області 3,6 тис. осіб. 

Найвищими темпами в 1979–2001 рр. зростала в області чисе-
льність циган. Тут сконцентрована четверта частина їх кількості 
в Україні (14 тис. осіб). Самоназва цього народу – "роми", їх пра-
батьківщиною є Північна Індія. Наприкінці X ст. вони повністю 
покинули її і згодом розселилися по більшості країн світу, найбі-
льше – в Європі. Розмовляють циганською мовою індоарійської 
групи індоєвропейської мовної сім'ї. У Закарпаття цигани потра-
пили в ХV–ХVІ ст. з Румунії та інших балканських країн. Посту-
пово переходять на осілий спосіб життя. Найбільше циган меш-
кають у Мукачівському і Ужгородському (насамперед у їх 
центрах), а також у Берегівському і Виноградівському районах. 

Словаки живуть в основному в містах, переважно в Ужгоро-
ді. На кордоні зі Словаччиною є декілька змішаних українсько-
словацьких сіл, в яких чисельно переважають українці. Всього ж 
на Закарпатті проживає 5,7 тис. словаків, що становить близько 
80 % від їх чисельності в Україні. 

Етнічний склад населення області в післявоєнні роки урізно-
манітнився за рахунок міжреспубліканських міграцій у колиш-
ньому СРСР. Проте чисельність інших етнічних меншин незна-
чна (найбільша – білоруська налічує 1,5 тис. осіб). 

У національному складі населення Рахівського району пере-
важають українці (майже 84 %), румуни – 11,6 %, угорці – 3,2 %, 
частка росіян становить менше 1 % (табл. 5.1). 
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Таблиця  5.1. Національний склад населення Рахівського району 
за переписом 2001 року 

 

Національність Чисельність Частка 
Українці 76 184 83,8 % 
Румуни 10 514 11,6 % 
Угорці 2 929 3,2 % 
Росіяни 774 0,9 % 
Цигани 163 0,2 % 
Білоруси 55 0,1 % 
Німці 36 0,0 % 
Словаки 30 0,0 % 

 
 

5.2. Система розселення Закарпатської області 
 
Закарпатська область за адміністративно-територіальним 

устроєм поділена на 13 районів; в області є 5 міст обласного 
значення (Ужгород, Мукачеве, Берегове, Хуст, Чоп); 6 міст ра-
йонного значення (Виноградів, Іршава, Перечин, Рахів, Свалява 
та Тячів). Всього область налічує 609 населених пунктів, у т. ч.: 
міських – 30, сільських – 579. Адміністративне управління здій-
снюють 11 міських, 19 селищних та 307 сільських рад. 

Середня щільність населення Закарпаття вища, ніж по Украї-
ні в цілому (101 проти 86 осіб на 1 км2). Вона суттєво відрізня-
ється в різних частинах області, що свідчить про нерівномір-
ність його розміщення. Відмінності в щільності спостерігаються 
насамперед між рівнинними і гірськими районами 
(див. табл. 5.2), а також у самій гірській зоні, де в улоговинах і 
долинах вона не поступається щільності на рівнині, тоді як у 
гірських масивах постійне населення практично відсутнє. Най-
більшу щільність (близько 200 осіб на 1 км2) мають Ужгородсь-
кий і Мукачівський райони, найменшу (близько 40) – Великобе-
резнянський і Міжгірський. 

Значні відмінності існують і в розміщенні сільського населен-
ня: найбільші показники середньої щільності його (у Виноградів-
ському, Іршавському, Мукачівському районах) у 3–4 рази вищі, 
ніж найменші (у Рахівському і Великоберезнянському). Взагалі ж 
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Закарпаття входить в ареал підвищеної щільності сільського на-
селення в Україні, що охоплює її південно-західні області, і по-
ступається за цим показником лише Чернівецькій області. 

 
Таблиця  5.2. Відмінності розміщення сільського населення  

Закарпатської області 
 

Частка  
території, % 

Середня щільність, 
осіб на 1 км2 

Ти
п 

 
те

ри
то

рі
ї 

Райони у площі 
області 

у населенні 
області всього сільського 

Рі
вн

ин
ни

й 

Берегівський,  
Виноградівський, Мука-
чівський, Ужгородський 

27 46 176 86 

П
ер

ед
гі

рн
ий

 

Іршавський, Тячівський, 
Хустський 29 31 108 81 

Вл
ас

не
 

гі
рс

ьк
ий

 Великоберезнянський, 
Воловецький,  
Міжгірський,  
Перечинський, Рахівський, 
Свалявський 

44 23 51 34 

Разом по області 100 100 101 61 
 

Фізико-географічні умови, специфічне суспільно-географічне 
положення, а також історичні, демогеографічні та економіко-
географічні особливості розвитку регіону зумовили ряд специфіч-
них рис формування системи розселення Закарпатської області. 

Фізико-географічні умови формування поселенської мережі в 
Закарпатській області спричинили чітку тенденцію розвитку сис-
теми розселення в регіоні: на Закарпатській низовині поселення 
здебільшого компактні, на відносно пологих схилах гір формується 
розсіяне (розкидане) розселення, a y високогірній частині Карпат 
здавна розвинулося тимчасове (сезонне) розселення. 
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Важливими складовими суспільно-географічного положення є 
політико-географічне і транспортно-географічне положення. У 
політико-географічному аспекті провідним фактором динаміки 
розселення є державні кордони та віддаленість від адміністратив-
них центрів. Оскільки на території Закарпатської області є кордо-
ни з чотирма країнами, то фактор прикордонного положення є 
для неї дуже суттєвим. Прикордонне географічне положення ха-
рактерне для 9 із 13 районів області. У прикордонних районах 
Закарпатської області проживає понад 800 тис. осіб, що становить 
дві третини від загальної чисельності наявного населення краю. 

Важливе значення для системи розселення в Закарпатській 
області мають відомості про географічну відстань між поселен-
нями. Для регіону характерне ексцентричне положення облас-
ного центру, що спричиняє значну віддаленість поселень, зок-
рема половина міст області розташовані на відстані понад 50 км 
від обласного центру; значною віддаленістю відзначаються Тя-
чів та Рахів. Така значна віддаленість міст спричинює певні 
диспропорції для розвитку регіону. 

Переважна більшість селищ міського типу розташовані на 
значних відстанях від обласного центру, відстані до райцентрів 
зумовлені специфікою конфігурації кордонів районів та розташу-
ванням самих районних центрів. За показниками віддаленості від 
обласного центру та від райцентру лідирують селища Тячівського 
району, зокрема Усть-Чорна, Солотвино та Дубове. Селище Ясіня 
Рахівського району – найвіддаленіше від обласного центру. 

Критерієм невигідності адміністративно-географічного по-
ложення села є його значна віддаленість від центру сільради та 
від райцентру. Більшість сіл Закарпатської області розташовані 
на відстані до 3 км до сільради, разом із селами, в яких міс-
тяться сільські ради, вони становлять 82 % сільських поселень. 
15 % сіл розташовані на відстані 3–5 км від сільської ради, і 
лише 3 % характеризуються невигідністю розташування, знач-
ною віддаленістю. 

Важливим елементом аналізу системи розселення є дослі-
дження співвідношень між сільським та міським розселенням. 
Сільське населення кількісно переважає міське в усіх районах 
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області. Найвища частка міського населення спостерігається в 
Рахівському, Свалявському та Виноградівському районах. Ліди-
рують за найвищими частками сільських жителів Іршавський, 
Хустський та Берегівський райони. Інші райони характеризу-
ються середніми по області показниками. 

Сільські населені пункти досить рівномірно розташовані по 
території області. Найбільша кількість поселень зосереджена в 
рівнинній зоні (41 %), 27 % поселень – у передгірній, і 32 % по-
селень – у гірській зоні. Розміщення сільських поселень у межах 
певного регіону найкраще характеризується через середню 
щільність поселень. Розрахований показник у розрізі адмініст-
ративних районів показує, що найвища щільність сільських по-
селень припадає на Мукачівський район – 86 поселень/тис. км2, 
найменша – на Рахівський район – 15 поселень/тис. км2. Щіль-
ність сільських поселень незначною мірою відповідає щільності 
сільського населення, яка є найвищою у Виноградівському та 
Іршавському районах і найнижчою у Великоберезнянському і 
Рахівському районах. 

За людністю сільські поселення умовно поділяють на три ка-
тегорії: малі (до 500 осіб); середні (500–1 000 осіб); великі (по-
над 1 000 осіб). Найпоширенішими в Закарпатській області є 
великі села, на відміну від України, де переважають малі села. 
Загальна частка великих сіл у регіоні становить 47 % (272, у  
т. ч., 70 сіл із чисельністю населення понад 3 000 осіб). Малі та 
середні села сукупно перевищують кількість великих всього на 
31 поселення, так, середніх сіл налічується 142, а малих – 161, 
або всього по області 28 % малих і 25 % середніх сіл.  

Міське розселення Закарпатської області менш потужне, од-
нак досить динамічне порівняно із сільським. Провідним чинни-
ком розвитку та функціонування міських поселень було і є їхнє 
географічне розташування та адміністративний статус. 

Більшість міських населених пунктів розташовані в міжгір-
них долинах і улоговинах. Вони, а також міста на рівнині набу-
ли найбільшого розвитку. Щільність поселень різна. Так, най-
менша площа території, яка припадає на одне поселення, на рів-
нині, а найбільша – в горах; показники передгірних поселень 
близькі до загальнообласних (табл. 5.3). 
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Таблиця  5.3. Розміщення міських поселень  
на території Закарпатської області 

 

Тип території 
Кількість 
міських 
поселень 

Щільність поселень  
(площа території в км2,  

яка припадає на 1 поселення) 
Рівнинний 11 305 
Передгірний 9 413 
Власне гірський 10 573 
Область в цілому 30 426 

 
У функціонуванні поселень особливе значення має розташу-

вання щодо обласного центру, найближчої залізничної станції та 
державного кордону. Розташування м. Ужгород на крайньому 
заході області спричинює певний дисбаланс для оптимального 
розвитку регіону. 

Міста. За адміністративним статусом міста області поділя-
ються на міста обласного і районного підпорядкування. В області 
є 5 міст обласного підпорядкування: Ужгород, Мукачеве, Берего-
ве, Хуст та Чоп. Решта 6 – Перечин, Іршава, Виноградів, Рахів, 
Тячів та Свалява – міста районного підпорядкування. Особливіс-
тю розташування міст обласного значення є зосередження двох 
міст – Ужгорода та Чопа – в Ужгородському районі. Статус міста 
обласного значення Хуст набув у 1998 р., міста Берегове та Чоп у 
2001 та 2003 рр. відповідно. Усі міста обласного та районного 
підпорядкування, за винятком Чопа, мають адміністративне зна-
чення районних центрів. У статусі районних центрів перебувають 
три селища: Великий Березний, Воловець та Міжгір'я. 

Досліджуючи міські поселення, доцільно згрупувати міста за 
людністю. Більшість із них (6) належать до групи малих міст 
людністю до 20 тис. осіб, три міста – до групи напівсередніх 
міст (від 20  до 50 тис. осіб), місто Мукачеве входить до групи 
середніх міст (від 50 до 100 тис. осіб) і м. Ужгород входить до 
групи великих міст (понад 100 тис. осіб). В області відсутні ду-
же великі міста. 

У 6 малих містах (це понад 50 % поселень) проживає лише 
19,1 % населення, у трьох напівсередніх містах – 23,4 %, у 
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м. Мукачеве – 24,1 %, більшість населення (33,4 %) зосереджена 
в обласному центрі – Ужгороді. 

Специфічною ознакою міст Закарпатської області є особли-
вості етнічного складу. Для порівняльної характеристики обрано 
4 найпотужніші міста області. Існують неістотні відмінності між 
Ужгородом, Мукачевом та Хустом. I дуже специфічним порів-
няно з вищеназваними містами є Берегове. Переважають у місті 
угорці, другими за чисельністю є українці, різниця між ними 
сягає близько 10 %. Специфічною ознакою Берегова також є ве-
лика кількість ромів. 

Важливим елементом дослідження міського розселення є 
функції міських поселень. Міські поселення виконують різні 
функції залежно від людності, адміністративного статусу, про-
мислового потенціалу, рівня розвитку соціальної інфраструк-
тури та сфери послуг. 

Поліфункціональним центром та ядром обласної системи 
розселення є найбільше в області м. Ужгород. Місто виконує 
промислові, транспортні, адміністративні, організаційно-
господарські, соціально-побутові та культурно-освітні функції. 
Подібні функції сьогодні в області виконує м. Мукачеве. Хуст, 
місто обласного значення, виконує організаційно-господарські і 
культурно-побутові функції в межах 4 районів. Особливі функ-
ції виконує місто обласного значення – Чоп Ужгородського ра-
йону. Чоп – найбільший залізничний вузол області. Берегове, 
завдяки своєму географічному розташуванню, привабливе для 
розвитку зовнішньо-економічної діяльності, туризму. 

Міста Чоп та Берегове мають значний потенціал для поглиб-
лення транскордонного співробітництва. Решта міст: Виногра-
дів, Іршава, Перечин, Рахів, Свалява та Тячів, а також селища 
Воловець, Великий Березний та Міжгір'я як районні центри ви-
конують організаційно-господарські і культурно-побутові фун-
кції в межах своїх районів. 

Селища міського типу виконують важливу роль у системах 
розселення та в економіко-географічних процесах. Дані посе-
лення, які є особливою проміжною категорією, від загальної кі-
лькості поселень Закарпатської області становлять всього 3,1 %. 
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Проблеми динаміки демографічних процесів для селищ є особ-
ливо актуальним, адже в результаті нерівномірності демографі-
чного розвитку деякі з них можуть поповнити категорію міст, а 
окремі – категорію сіл. За людністю виділяють чотири групи 
поселень цієї категорії: дуже малі (менше 2,5 тис. осіб), малі 
(2,5–5 тис. осіб), середні (5–8 тис. осіб), великі (8–10 тис. осіб) і 
дуже великі (понад 10 тис. осіб). 

Найбільша кількість населення (43 %) зосереджена у великих 
селищ, їх кількість в області становить 6. Середніх селищ в об-
ласті також налічується 6, в них проживає 33,8 % населення. У 
малих і дуже малих селищах області (понад 31 % поселень цієї 
категорії) зосереджено лише 16,8 % населення селищ. Дуже ве-
лике селище в області одне – Середнє Ужгородського району, 
тут проживає аж 10 % населення даної категорії. 

Нині більшість селищ забезпечують соціально-економічне 
обслуговування прилеглих сільських поселень. Промислові фу-
нкції виконує селище Вилок Виноградівського району, Тересва 
та Буштино Тячівського району. Середнє Ужгородського району 
виконує агропромислові функції, селище має перспективи для 
розвитку туризму. Вигідне розташування селища, наявність 
винних погребів та руїн замку дають можливість включити Се-
реднє в туристичні маршрути. 

 
Таблиця 5.4. Характеристика селищ міського типу  

Закарпатської області за людністю 
 

Групи селищ за 
людністю (тис. осіб) Кількість селищ Кількість населення  

(тис. осіб) 
менше 2,5 4 10,2 
2,5–5 2 6,4 
5–8 6 42 
8–10 6 53,5 
понад 10 1 12,3 
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5.3. Зайнятість і трудові ресурси 
 

Трудові ресурси – це працездатне населення, яке за віком та 
станом здоров'я може бути зайняте в різних сферах господарст-
ва країни. До осі працездатного віку віднесені: жінки у віці 15 – 
56 років; чоловіки віком 15–59 років. Відповідно до Закону 
України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення рефор-
мування пенсійної системи" до населення працездатного віку, 
починаючи з 2012 р., включено жінок віком 55 років, з 2013 р. – 
жінок віком 56 років. Раніше цю категорію населення відносили 
до осі, старших працездатного віку. 

Саме Закарпатська область має найвищий рівень забезпече-
ності трудовими ресурсами. В області кількість працездатного 
населення становить близько 700 тис. осіб (56 %). Для порів-
няння: трудові ресурси України становлять 27,8 млн осіб, серед 
них 54 % припадає на осіб працездатного віку. 

Економічно активне населення (ЕАН) – частина населення 
країни, яка працює в національному господарстві і зайнята сус-
пільно корисною працею. Економічно активними вважають 
осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка приносить дохід 
(зайняті), та безробітних. 

Чисельність економічно активного населення Закарпатської 
області на кінець 2012 р. становила 581,4 тис. осіб, причому на 
2005 р. ця група налічувала 592,3 тис. осіб, зменшуючись до 
577,9 тис. осіб на 2011 р. Економічно неактивне населення ста-
новило: 2005 р. – 326,2 тис. осіб; 2009 р. – 339,7 тис. осіб; 2012 р. – 
341,9 тис. осіб. Зайняті: 2005 р. – 551,0 тис. осіб; 2009 р. – 
524,7 тис. осіб; 2012 р. – 530,8 тис. осіб. Безробітні: 2005 р. – 
41,3 тис. осіб; 2009 р. – 57,9 тис. осіб; 2012 р. – 50,6 тис. осіб. 

У 2012 р. середньорічна кількість працівників по містах і ра-
йонах Закарпатської області становила 190,3 тис. осіб. У межах 
адміністративних районів області найбільше осіб цієї категорії 
зареєстровано в м. Ужгород – 43,7 тис. осіб. Найменше – у Во-
ловецькому районі (2,7 тис. осіб). У Рахівському районі було 
зареєстровано 7,7 тис. осіб (відносно низьке значення показни-
ка). Для порівняння: у 1995 р. було зареєстровано 343,4 тис. 
осіб, найбільше в м. Ужгород – 62,5 тис. осіб. Найменше – у Ве-
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ликоберезнянському районі (8,1 тис. осіб). У Рахівському районі 
було зареєстровано – 22,1 тис. осіб (середні значення показни-
ка). Вже в 2000 р. було зареєстровано 256,9 тис. осіб (найбільше 
в м. Ужгород – 47,2 тис. осіб. Найменше – у Великоберезнянсь-
кому районі (5,0 тис. осіб). У 2010 р. було зареєстровано 
201,1 тис. осіб цієї категорії. У Рахівському районі було зареєст-
ровано 7,8 тис. осіб (низьке значення показника). 

Останнім часом ситуація із працевлаштуванням ускладни-
лася внаслідок різкого падіння виробництва на державних під-
приємствах, що призвело до скорочення робочих місць і виві-
льнення працівників. Масовим явищем стало т. зв. приховане 
безробіття – вимушені відпустки працівників на тривалий час 
за власний рахунок.  

Необхідно зазначити, що основні види робіт, які виконують 
безробітні в Закарпатській області – це розчистка берегів річок, 
ремонт підпірних стінок, мостів, переходів, очистка кюветів до-
ріг і прокладання нових стічних канав, благоустрій підтоплених 
садиб, допомога потерпілим одиноким громадянам похилого 
віку, упорядкування територій населених пунктів.  

 
 
5.4. Історичні особливості заселення території  
та формування етнографічної групи гуцулів 

 
У результаті археологічних розкопок останніх десятиліть на 

Закарпатті виявлено один з ареалів найдавнішої прабатьківщини 
людства. Так, біля селища Королево Виноградівського і села 
Рокосів Хустського районів знайдені стоянки людини сучасного 
типу віком 500 тис. років. Протягом палеоліту (150–10 тис. років 
до н. е.) були обжиті рівнинні і передгірні території, а також ро-
зпочалося заселення гірської частини. 

У подальші епохи інтенсивність заселення зростала. Почи-
наючи з неоліту (6–4 тис. років до н. е.) на території області фо-
рмувалися поселення землеробських і скотарських археологіч-
них культур. Назва однієї з них, що існувала в VІ–ІV ст. до н. е., 
походить від с. Куштановиця Мукачівського району. 
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Проміжне географічне положення Закарпаття та його приро-
дні багатства здавна вабили різні племена, які залишали тут або 
сліди матеріальної культури, або ж розорення і спустошення. 
Зокрема, із трако-дракійськими племенами пов'язують появу 
бронзового виробництва (II тис. до н. е.), а з кельтськими – залі-
зну культуру (III ст. до н. е.). 

В останні століття до н. е. і протягом І тисячоліття н. е. Закар-
паття неодноразово перетинали східні кочові племена, які манд-
рували до Середньодунайської низовини: скіфи і сармати, гуни і 
авари, угорці. Останні перейшли карпатські перевали наприкінці 
IX ст., коли Закарпатська низовина була вже досить щільно засе-
лена слов'янами-хліборобами, предками літописних білих хорва-
тів. Слов'янські пам'ятки VІ–ІХ ст. знайдені в Ужгородському, 
Мукачівському, Берегівському і Виноградівському районах. До 
кінця IX – початку X ст. тут існували слов'янські феодально-
князівські центри-городища Ужгород і Боржава (Вари), городища 
на місці Мукачевого, Виноградова та інших поселень. 

Після опанування Середнього Подунав'я угорці з початку 
XI cт. розпочали колонізацію Закарпатської низовини, витіс-
няючи слов'яно-руське населення до передгір'їв і в гори. На 
Закарпатті Угорщина створила оборонну смугу з укріпленнями 
– т. зв. засічну лінію. 

У ХІ–ХІІ ст. тривали набіги кочівників (половців), а в 1241 р. 
край дощенту зруйнувала татаро-монгольська навала. У ХIII–
ХІV ст. замість системи засік угорці почали будувати замки, зда-
тні витримати тривалу облогу. Замки виникли в таких населених 
пунктах, як Ужгород, Мукачеве (збережені), Невицьке, Середнє, 
Королево, Виноградів, Хуст (зруйновані). 

У цей час великого значення королівська влада надавала роз-
витку міст як економічних і політичних осередків. Міські права 
були надані Ужгороду (друга половина XII ст.), Севлюшу (су-
часний Виноградів, 1262 р.), Хусту, Тячеву, Вишкову, Берего-
вому, Мукачевому (XIV ст.). Міста Берегове, Севлюш, Хуст і 
ряд хліборобських поселень на Закарпатській низовині виникли 
за т. зв. німецьким правом; в їхній появі були задіяні переселен-
ці (німці і словаки) і місцеве українсько-руське населення. На 
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сході Закарпаття в ХIII–ХV ст. поселення виникали за т. зв. во-
лоським правом; їх засновувало румунське й українське пастуше 
населення. Одночасно з будівництвом замків поглиблювався 
процес феодалізації. Землі роздавалися магнатам. Виникали ла-
тифундії, які заселялися залежними угорськими селянами, за-
кріпачувалося корінне українське населення. 

З початку XVI до початку XVIII ст. Закарпаття було ареною 
безперервних воєн: антифеодальних повстань, боротьби між 
прихильниками Трансильванії та Австрії (після поділу Угорщи-
ни), турецько-татарських наїздів та ін. Внаслідок цього край за-
знав господарської руїни, стиралися з лиця землі села, занепада-
ли міста. Зате тягар панщини зменшився, а в горах вона навіть 
не була запроваджена. Це стало причиною масового залюднення 
гірських територій втікачами з рівнини, які засновували в Кар-
патах т. зв. слободи. У XVI–XVIII ст. виникло понад 2/3 сучас-
них гірських сіл області, тоді як мережа поселень рівнини і пе-
редгір'їв на 4/5 склалася ще до XVI ст. 

Велику роль у заселенні гірських районів Закарпаття віді 
грали українські селяни з Галичини і Поділля, які втікали від 
панського утиску, частих набігів турків і татар. Взагалі ж зв'яз-
ки населення цих регіонів із Закарпаттям мають багатовікову 
історію: від перебування в 1396–1414 рр. у Мукачевому по-
дільського князя Федора Коріятовича з військовою дружиною 
до еміграції на Закарпаття галицької інтелігенції в 1920-х ро-
ках. Приплив же поселенців у гори "із-за Карпат" найінтенсив-
ніше проходив у ХVІ–ХІХ ст. 

Панування феодально-кріпосницьких порядків гальмувало 
розвиток міських поселень, яких у ХУІ–ХУІІІ ст. було понад 20. 
Впродовж цього часу вони існували як торгово-ремісничі 
центри. Більші з них (Ужгород, Мукачеве, Хуст) єднали гірські і 
рівнинні території своїми ярмарками; разом із Береговим і Сев-
люшем вони були транзитними пунктами торгівлі між європей-
ськими країнами. 

З кінця XVIII ст. відбувається розвиток капіталістичних відно-
син, їх прискорила реформа 1848 р., яка ліквідувала в Австро-
Угорщині всі феодальні повинності. Міські поселення мали адмі-
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ністративні (Ужгород, Мукачеве, Берегове – центри комітатів), 
промислові (найбільші підприємства у Великому Бичкові, Пере-
чині, Сваляві, Ужгороді, Кобилецькій Поляні, Мукачевому), тор-
гові функції, а після будівництва залізниць у другій половині 
XIX ст. стали також транспортними пунктами і вузлами (Чоп, 
Батеве, Королево, Мукачеве, Ужгород та ін.). Розширення функ-
цій міст сприяло деякому зростанню їх людності, однак розвиток 
індустріалізації й урбанізації в області в другій половині XIX – на 
початку XX ст. був слабкий. Закарпаття залишалося відсталою 
аграрно-сировинною окраїною Австро-Угорщини. 

Населення краю швидко зростало внаслідок високого природ-
ного приросту, який у другій половині XIX – на початку XX ст. 
був у 1,5–2 рази більший, ніж у середньому по Європі. І хоч в цей 
час масового характеру набрала лісозаготівля в горах і дорожнє 
будівництво, куди залучалося місцеве населення, все ж таки си-
льно давалася взнаки обмеженість економічної бази, в т. ч. "земе-
льний голод". До цього долучилися неврожайні роки наприкінці 
XIX ст. Хронічні злидні стали поштовхом до еміграції населення 
в США, яка з 1880-х років набула масового характеру. 

Величезних людських втрат зазнало Закарпаття в роки двох 
світових воєн. Тільки за період фашистської окупації 1939–
1944 рр. у концтаборах опинилося понад 183 тис. мешканців 
краю, з яких 115 тис. загинуло. 

У радянський час відбулися значні зміни в розвитку населен-
ня та населених пунктів області. У перші післявоєнні роки до 
міст і селищ міського типу було віднесено не всі поселення, що 
мали міський статус за угорських чи чеських часів. З роками їх 
кількість зросла. Кількість же сільських поселень в окремих ра-
йонах зменшилася (у Воловецькому, наприклад, на третину), у 
більшості ж – зросло (у Тячівському і Міжгірському у понад 
1,5 раза). Тенденція до збільшення кількості сіл зберігається й 
тепер. При цьому села не виникають (чи зникають) насправді, 
змінюються лише адміністративні межі існуючих поселень. 

Тривалий час найбільше уваги приділялося розвитку соціа-
льно-економічної бази районних центрів та інших міських посе-
лень, а в 1980-х рр. – і "перспективних" сіл, до яких зараховува-
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лися центральні садиби колгоспів і радгоспів. У них будувалися 
промислові підприємства, медичні, побутові, торговельні та ін-
ші заклади. Однак після певного пожвавлення їх господарський 
розвиток припинився. 

Нині в області розробляються заходи щодо економічного і 
соціального розвитку міських і сільських населених пунктів в 
умовах ринкових відносин. 

Гуцульщина. Територія формування етнографічної гру-
пи. Як і в багатьох інших народів, у складі українського виділя-
ється низка етнографічних груп та субетносів, у яких, поряд із 
загальноетнічними ознаками, існують певні особливості в побу-
ті, мові, матеріальній та духовній культурі. На сьогодні етно-
графічними групами українців вважаються бойки, лемки, доли-
няни Закарпаття, поліщуки та литвини, а субетносами – гуцули, 
кубанські козаки, русини Воєводини. 

Основою утворення та функціонування етнографічних груп 
та субетносів є як законсервована спадщина архаїчної специфіки 
окремих племен, що консолідувалися в український народ, так і 
ознаки, зумовлені особливостями історико-культурного розвит-
ку, географічного розташування, входженням до складу різних 
держав, способами місцевого господарювання. Також мало 
вплив і сусідство з неукраїнськими етносами, окремі з яких або 
частина представників яких були асимільовані, а певні елементи 
їх духовної та матеріальної культури запозичені.  

Гуцульщиною захоплювалося чимало як вітчизняних, так і 
іноземних діячів – науковців, письменників, митців. Вона яскра-
во відображена і в художній літературі, образотворчому мистец-
тві, кіно. Можна згадати повість "Тіні забутих предків" 
М. Коцюбинського та однойменний фільм С. Параджанова, вір-
ші, оповідання і повісті Ю. Федьковича, І. Франка, Г. Хоткеви-
ча, О. Кобилянської, В. Геренджі-Донського, У. Самчука, 3. Ку-
дея, М. Дочинця, Ю. Андруховича, картини К. Устияновича, 
І. Труша, Й. Бокшая, Ф. Манайла, пісні переможиці Євробачен-
ня Руслани Лижичко тощо. Цей край і місце проходження нашої 
практики є надзвичайно популярним і серед туристів. 
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Великий внесок у дослідження гуцульського субетносу Зака-
рпаття здійснили Марія Лаврук і Володимир Піпаш, результати 
дослідження яких заслуговують на увагу та розміщення в нашо-
му посібнику. 

Гуцульщина розташована в південно-східній частині Україн-
ських Карпат, займає частину Галичини, Буковини, Закарпаття 
та суміжні терени в Румунії. Питанням визначення її меж займа-
лися дослідники: В. Гнатюк, Я. Головацький, В. Кубійович, 
І. Сеньків, Я. Фальковський, В. Шухевич. Найдокладніше це 
зробив Володимир Гнатюк: "Гуцули заселяють Карпати в око-
лиці Чорногори, їх оселі розкидані по обох боках Карпат на про-
сторі від Пантира до Кірлібаби і належать до трьох різних країн: 
Галичини, Буковини і Мараморощини. Звичайно, тягнуться вони 
долинами рік і потоків. У Галичині починаються від Надвірнян-
ської Бистриці по Пасічну і йдуть долинами р. Пруту по Деля-
тин, по течії річок Білого та Чорного Черемошу, до Вижниці, 
долиною ріки Рибниці по Косів і ріки Пістиньки по Пістинь. На 
Буковині гуцульські села розташовані долиною р. Путилівки, 
яка вливається в Черемош, і горішньої течії Сучави та Фряси. На 
Мараморощині гуцульські села тягнуться долинами рік Мокря-
нки, Тересульки, Шопурки, Кісви, Чорної та Білої Тиси. Гуцуль-
ським центром тут є велике село Ясіня, а потім Рахів". 

Насправді, як зазначає В. Піпаш, це помилка, бо не вся те-
риторія Рахівського району належить до Гуцульського ареалу 
(натомість певні ознаки "гуцульськості" мають місце принайм-
ні в одному селі Тячівського району – Лопухові (Брустурах), 
про що йдеться нижче). 

Адже, по-перше, у таких селах Рахівського району, як Біла 
Церква, Середнє Водяне, Плаюц та Добрик, мешкають не украї-
нці, а румуни. По-друге, дискусійним є питання належності до 
нього і мешканців деяких українських населених пунктів. Кри-
терії визначення їх "гуцульськості" можуть бути, на думку нау-
ковця, такі: а) вживання гуцульської говірки; б) гуцульський тип 
народного одягу (строю); в) скотарсько-землеробський характер 
господарства, пов'язані з ним побут, промисли, ремесла, мистец-
тво; г) самоусвідомлення та ментальність. 
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Як уже зазначалося, гуцульська говірка, яка найбільш на-
ближена серед усіх закарпатських говірок до сучасної українсь-
кої літературної мови, достатньо відрізняється від долинянської. 

У деяких населених пунктах Рахівщини говірка є гуцуль-
ською, у певній частині – долинянською, із деякими запози-
ченнями з гуцульської. Так, розмовна мова мешканців гуцуль-
ського села Косівська Поляна, залишаючись майже такою ж, 
якою розмовляють за двісті кілометрів на буковинській Пути-
льщині, доволі контрастує з тією, на якій говорять мешканці 
розташованого за кілька кілометрів с. Луг. Якщо в Косівській 
Поляні вимовляють (йдеться про носіїв традиційного місцево-
го мовлення, зокрема осіб старшого віку): "стіл", "кінь", "піп", 
"сіль", "мій", "твій", "дістав", "пішов" тощо, то в Лузі, хоча і 
застосовується низка гуцульських лексем, традиційно вимов-
ляють: "стул", "кунь", "пуп", "суль", "муй", "твуй", "дустав", 
"пушов". Однак, на відміну від населення сіл притисянської 
Тячівщини, застосування твердого "и" (подібного до російсь-
кого "ы") тут не спостерігається. 

Загалом на гуцульському діалекті розмовляють у м. Рахів, 
смт Ясіня, селах Лазещині, Стебному, Сітному, Чорній Тисі, Ке-
велеві, Тростянці, Квасах, Білині, Богдані, Розтоках, Відричці, 
Лугах, Бребої, Усть-Говерлі, Вільховатому, Костилівці, Кругло-
му, Діловому, Хмелевому, Косівській Поляні. Переважно на ньо-
му ж розмовляють також у Росішці, Кобилецькій Поляні, Стримбі 
(село, підпорядковане Верхньоводянській сільській раді), а також, 
як зафіксовано дослідником, у с. Лопухів на Тячівщині. 

У смт Великий Бичків, селах Луг, Верхнє Водяне, Водиця 
Рахівського району, а також у затисянських (із 1919 р. – румун-
ських) Лузі-над-Тисою, Кричунові та Бичкові традиційним го-
вором був "долинянський". 

Цікавою є така особливість: вихідці з долинянських сіл, що 
оселилися в гуцульських населених пунктах, незабаром перехо-
дять на місцеву вимову. Вихідці з гуцульських сіл, що оселили-
ся, приміром, у Великому Бичкові, Лузі тощо, зазвичай збері-
гають гуцульську. Поряд із цим під впливом гуцульської говірки 
(а також української літературної мови) мова спілкування, пере-
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дусім у Великому Бичкові та Лузі, із принаймні середини XX ст. 
дедалі більше наближається до гуцульського говору (водночас – 
до української літературної мови), а застосування долинянських 
лексем чимраз більше виходить із вжитку. Тобто можна говори-
ти про розширення ареалу гуцульської говірки. 

Аналогічна ситуація з народним одягом. Різниця була у крої, 
вишивці, особливо стосувалася поясної частини одягу як чоло-
віків, так і жінок. Якщо в населених пунктах, де розмовляють 
по-гуцульськи, чоловіки традиційно носили вузькі сукняні або 
полотняні штани (їх називали: "гаті", "гачі", "ногавиці"), жінки – 
запаски, які одягалися на довгу сорочку, то в Лузі, Великому 
Бичкові мешканці вдягалися вже по-долинянськи: чоловіки но-
сили широкі та коротші за гуцульські полотняні штани (холош-
ні, іноді – гаті), жінки – спідниці або на довгу сорочку одягали 
фартух (плат). У селах Верхнє Водяне, Водиця народний стрій, 
окрім долинянської основи, має значні румунські запозичення. 

Однак гуцульська "експансія" помітна і тут: гуцульське 
вбрання, а особливо "по-гуцульськи" вишиті сорочки, з 20–30-х 
рр. XX ст. стають дедалі популярнішими серед мешканців Ве-
ликого Бичкова та інших сіл. Територіально прилягає до Рахів-
щини українська етнічна територія в Румунії – Мараморощина. 
Раніше вона становила єдине ціле із Закарпаттям. Державний 
кордон, який був у 1919 р. визначений по р. Тисі, іноді проходив 
через села, що лежали по її обидва боки, тому лівобічні їх час-
тини відійшли до Румунії, а правобічні нині у складі України. 
Так, навпроти українського Хмелева розташоване містечко Ви-
шево (Валя Вішеулуй) і навпроти Луга – Луг-над-Тисою (Лунка 
ла Tica), Великого Бичкова – Кричунів та Великий Бичків (Боч-
ку Маре). Як і в Закарпатті, у румунській українській Марамо-
рощині (площа 738,87 км2, населення (1992 р.) – 38 403 особи, із 
них – 34 142 українці) мешкають гуцули та долиняни. На гу-
цульському діалекті розмовляють у селах долин річок Вишова 
та Рускова. Ця територія отримала назву Вишівщини, а її площа, 
як дослідив український науковець із Румунії В. Куреляк, стано-
вить майже 580 км2, де в 1992 р. мешкало 25 495 українців. До 
Вишівщини належать села: Поляна (Поієнеле де суб Мунте), 
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Кривий (Репедя), Русково, Бистрий (Бістра), Вишівська Красна 
(Красна Вішеулуй), Вишівська Дοлина (Валя Вішеулуй). Насе-
лення інших українських сіл Мараморощини належить до доли-
нянського етнографічного ареалу. 

Питання визначення меж території, де основою господарю-
вання населення було характерне для гуцулів відгінне скотарство 
(а землеробство відігравало незначну роль) та пов'язаних із ним 
своєрідного гуцульського побуту і культури, нині є проблематич-
ним. Річ у тім, що в останні півтора століття гуцули, особливо на 
південному заході району, чимраз більше займаються землеробс-
твом, садівництвом, а то і виноградарством, запозичивши ці за-
няття у сусідів-долинян. Натомість ті перейняли чимало із специ-
фіки гуцульських скотарства, культури, мистецтва тощо. 

Гуцулам Рахівщини притаманна чітка субетнічна само-
свідомість і ментальність. Беззаперечно визнаючи себе на-
лежними до українського народу, водночас вважають себе гуцу-
лами, дуже гордяться цим. Чітко відмежовують себе від доли-
нян, хоча впевнені, що ті теж є українцями, але "не такі, як ми". 
Долинян називають "гайналями", що має дещо зневажливий від-
тінок. Походження слова є дискусійним. Серед версій такі: 

1. "Східняки" (від угорського "наіпаї" – "зоря") – нащадки 
тих, хто прийшов із Поділля (тобто зі Сходу), разом із князем 
Ф. Корятовичем; 

2. Від дієслова "гайнувати" – даремно марнувати час. Начебто 
саме так гуцули назвали тих, хто займається землеробством. 

На наш погляд, обидві версії є штучними. Адже основу до-
линян становило місцеве слов'янське (з V–VI ст.) населення, а 
не незначна кількість прихідців із Поділля, яка розчинилася в 
ньому. Гуцули ж, прийшовши на Закарпаття не раніше XIV ст., 
вже застали долинян тут. Сумнівним є і те, щоб для наймену-
вання своїх єдинокровних сусідів гуцули запозичили термін з 
угорської мови. 

Щодо другої версії, то, по-перше, лексема "гайнувати" є ма-
ловживаною, сумнівно, щоб вона була вжита щодо землеробів, а 
якщо навіть і так, то дивує: чому вона була застосована лише 
щодо західних сусідів, якщо землеробське населення оточувало 
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гуцулів з усіх боків, включно із попереднім тереном їх прожи-
вання до приходу на Закарпаття? 

В. Піпаш пропонує власну версію походження терміна. Після 
переселення на Закарпаття гуцули вступили в мовний контакт із 
населенням, діалект якого певним чином відрізнявся. Серед "ди-
вних", на їх погляд, слів було твердження "айно" (сучасною лі-
тературною – "так"), замість гуцульського "йо". Тому тих, хто 
так розмовляв, почали називати "айналями", адже дане слово є 
одним із найуживаніших при спілкуванні людей. Звук "г" на йо-
го початку виник у процесі мовлення, відповідно до певних за-
кономірностей української лексики. 

Мешканцям "давніх" гуцульських населених пунктів властиві 
своєрідний "гуцульський" тип характеру та ментальність, які 
визначають також і їх поведінку. Їм притаманні волелюбність, 
запальність, різкість, холеричність темпераменту, що, втім, по-
єднується із глибокою меланхолією, особливо у ставленні до 
малої батьківщини (Гуцульщини), Матері-природи та основ 
християнської релігії. 

Цікавим є те, що на початку XXI ст. вважають себе гуцулами 
не лише мешканці "суто гуцульських" населених пунктів, але й 
жителі Луга, Великого Бичкова, дещо меншою мірою – Верх-
нього Водяного та Водиці. Важливо, що "своїми", "не гайналя-
ми", а навіть "гуцулами" починають вважати лужан та велико-
бичківців "справжні" гуцули. Більше того, лужани та великоби-
чківці теж починають називати "гайналями" тих українців, що 
мешкають західніше румунського с. Нижня Апша (Діброва) і 
вимовляють тверде "и". Тож у суспільній свідомості починає 
домінувати погляд, що "Гайнальщина" починається за румунсь-
ким анклавом, тобто із с. Грушеве, що на Тячівщині. 

Таким чином, можна зробити висновок, що "історична", тоб-
то така, яка існувала впродовж кількох століть, до початку 
XX ст. і західна межа Гуцульського ареалу проходила по лінії: 
Вишево (нині в Румунії) – Хмелево – Косівська Поляна – Росіш-
ка – Кобилецька Поляна – Стримба (яка була острівцем-
анклавом) – Брустури (Лопухово). Однак впродовж XX та поча-
тку XXI ст. ареал виявляє тенденцію до розширення. 
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Оскільки упродовж XX ст. відбулося "погуцулення" меш-
канців Великого Бичкова та Луга, нині до Гуцульського ареалу 
слід додати і ці два населених пункти. Що ж до мешканців украї-
нських сіл долини р. Апшиця ("апшан"), що північніше Великого 
Бичкова – Верхнього Водяного (окрім с. Стримба, що адміністра-
тивно входить до Верхнєводянської сільської ради та населення 
якого переважно є гуцульським), Водиці та їх присілків, то заве-
ршення процесу "погуцулення" їх ще не відбулося, хоча певні 
ознаки цієї тенденції простежуються. На сьогодні апшани пере-
важно належать до марамороських долинян, водночас вони ма-
ють певні особливості, спричинені тривалими культурологічними 
запозиченнями від сусідів – мешканців румунських Середнього 
Водяного, Білої Церкви, Солотвино та Діброви (Нижньої Апші). 

Таким чином, до Закарпатської Гуцульщини нині можна від-
нести всі населені пункти Рахівського району, окрім румунських 
сіл Біла Церква та Середнє Водяне, долинянських Водиці та 
Верхнього Водяного (присілок Стримба "огуцулений"), а також 
с. Лопухів Тячівського району. Територіально це становить бли-
зько 1,7 тис. км2. Додається до цього і Вишівщина, тож площа 
Закарпатької Гуцульщини становить близько 2,3 тис. км2. 

Гуцули Рахівщини відчувають свою спорідненість із гуцу-
лами Прикарпаття та Буковини, однак дещо відрізняють їх від 
себе. Зокрема, гуцулів Прикарпаття вони називають "бойками". 
Природа такого була, вочевидь, спричинена проходженням 
упродовж століть державного кордону між Угорщиною та Гали-
чиною. У даному разі це не етнонім, а визначення тих гуцулів, 
що "живуть за перевалом". 

Доктор історичних наук М. Тиводар вважає, що гуцули Зака-
рпаття поділяються на локально-популяційні групи, які відріз-
няються між собою певними культурно-побутовими особливос-
тями. Серед них – ясінянська (жителі долини р. Чорна Тиса, від 
Лазещини до Білина), богданська (долини р. Біла Тиса від Усть-
Говерли до Відрички), рахівська (від Розтік до Хмелева, Коби-
лецької Поляни та Стримби). Четвертою групою, на його по-
гляд, є великобичківська.  
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Господарство, матеріальна та духовна культура. Гуцули є 
єдиним українським субетносом, у якого історично головним 
заняттям було не землеробство, а скотарство. А саме – відгінно-
го полонинського типу. Цей тип господарювання поширений 
також і у деяких інших народів Карпато-Балканського басейну: 
від поляків (етнографічна група гуралів) до болгар, румунів та 
споріднених із ними влахів, аромунів, менглерумунів тощо. Як 
зазначалося, пов'язується це успадкуванням цього типу господа-
рювання від фракійців, у процесі їх асиміляції цими народами 
впродовж першого тисячоліття нової ери. 

Серед українців відгінним полонинським скотарством, окрім 
гуцулів, займаються також бойки, лемки, частково карпатські 
долиняни, однак у них воно має вторинне порівняно із земле-
робством значення. Гуцули ж у минулому землеробством майже 
не займалися, принаймні обмежувалися вкрай невеликими ора-
ницями, а то й взагалі – присадибними городами, які обробляли 
ручними інструментами. 

Із фракійської мови останніх вони перебрали і чимало із пас-
тушої термінології: бриндзя, будз, дзер, вурда, також ватра, ца-
рок, лази (поле) та ін. Чимало запозичень є і з іранських мов, а 
також у результаті контактів із гунами, болгарами, печенігами, 
огузами, половцями – тюркських (приміром: кіш, кошара, ота-
ман, ватаг, салаш, чабан, бурдюг тощо). Деякі з них передані й 
іншим групам українців. Цікавим є стверджувальне гуцульське 
"йо!" ("так!"), запозичене, як і чимало інших слів, із германських 
(готської?) мов ("іа!"). 

У процесі просування предків гуцулів у XI–XIV ст. на півні-
чний захід, у Карпатські передгір'я, а потім і в гори, степове пе-
регінне скотарство видозмінюється спочатку на, можливо, пере-
гінне рухливе (саме рухливі скотарі землеробством не займа-
ються), а отже й на відгінне полонинське. 

Для відгінного полонинського скотарства характерне стій-
лове утримання худоби в зимовий період, випаси ранньої весни і 
пізньої осені на луках та в лісах неподалік обійсть, однак значну 
частину року, іноді до шести місяців (особливо це стосувалося 
овець, які складали вагому, а то і переважну частину худоби), 
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вона перебувала на полонинах – безлісих (альпійських) луках 
вершин Карпатських гір. Таке зумовило специфічний уклад 
життя, своєрідну систему догляду за худобою, виготовлення 
особливих молочних продуктів – сиру, бринзи, вурди тощо, роз-
витку допоміжних промислів. 

Поруч із вівцями утримувалися також корови, коні. Останні – 
особливої породи, яка отримала назву "гуцульська" ("гуцулики") 
– невисокі, але міцні і витривалі, здатні з вантажем підніматися 
високо в гори, головним предком яких вважають дикого коня – 
тарпана. Гуцуликів у минулому практично не запрягали, адже 
вони для цього не годилися, використовували лише для їзди 
верхи та перевезення в'ючних вантажів у перекинутих через 
круп коня подвійних сумках – "бисагах" та дерев'яній тарі під 
молочні продукти – "бербеницях". 

Із XVIII ст. різко зростає значення лісових промислів. За 
сприяння урядових кіл Австрійської імперії, яка потребувала 
деревини, у горах розпочалася промислова розробка лісів. В їх 
вирубці, спуску зі схилів (з допомогою спеціально побудованих 
дерев'яних жолобів різних конструкцій, серед яких "жлопи", 
"факи", "ризи"), подальшому транспортуванні волами, рідше – 
кіньми до долин річок, що відбувалося переважно взимку, була 
задіяна значна частина мешканців краю. 

На деяких гірських річках були збудовані гідротехнічні спору-
ди, які забезпечували сплав деревини. При цьому були викорис-
тані як місцеві технології, так і завезені майстрами, переселеними 
сюди. Сплав відбувався після накопичення у штучних водоймах 
(клаузурах), що розташовувалися у верхів'ях річок, а то й потоків, 
значних мас води. Після того як шлюзи на греблях відкривали, 
рівень води у річках і потоках значно зростав. Вона з величезною 
швидкістю неслася вниз. Тоді ж по них і спускали плоти, які на-
зивалися дарабами, бокорами, керовані плотогонами – "бокора-
шами". Робота ця була не лише важкою, вимагала великих умінь, 
але й небезпечною для життя та здоров'я. З кінця XVIII ст. робота 
в лісі стала другим, поруч із скотарством, заняттям гуцулів. 

У XIX–XX ст. закарпатські гуцули більше починають за-
йматися обробітком землі, а подекуди і садівництвом та виног-
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радарством. Певна роль належала бджолярству, мисливству, ри-
боловлі, збиранню дикоростучих плодів. 

Додатковими заняттями гуцулів були домашні промисли 
ткацтво, обробка металу і шкіри, бондарство, різьба по дереву, 
вишивка та ін. При цьому було досягнуто високого рівня майс-
терності та воістину художнього мистецтва. 

Гуцули були набожні й глибоко релігійні, втім у віруваннях 
залишалося чимало пережитків язичництва. Були поширені ма-
гія та ворожіння ("баяння"), віра у надприродні істоти, які не 
мають місця у християнському віровченні, наприклад, як пише 
В. Гнатюк, гуцули вірили в "незнані деінде демони, як Паликопа 
(одміна Громовика), або Чугайстер (також Чугайстрик). Остан-
ній виглядає як чоловік, але такий великий, що вищий від сме-
реки, увесь у білому одязі. Він бігає по лісах і поїдає лісовиць 
(нявок), які перед тим пече на рожні при ватрі. До людей ста-
виться приязно, говорить із ними, гріється при ватрі, а деколи 
просить у танець і, одтанцювавши своє, відпускає з миром. Ве-
лику роль у гуцулів відіграють також земляні боги, до яких зве-
ртаються в разі різних життєвих потреб. 

Надзвичайно багатим, поруч із мистецтвом, є гуцульський 
фольклор, Важливе місце в ньому займають пісні-коломийки, 
перекази, легенди, казки, міфи. Гуцульська музика, танці (зо 
крема, "Аркан"), народні інструменти, серед яких є унікальні: 
трембіта, цимбали, різні види бубнів, дримба, а також скрипка – 
відомі далеко за межами краю. 

Володимир Шухевич писав: "Всім укладом свого життя, 
своїми нравами і звичаями гуцули відрізняються від своїх спів-
вітчизників, що живуть у Карпатах і далі на захід. Зокрема, Гу-
цульський костюм являє собою особливе й видатне явище, 
більш за все він відзначається великою кількістю металевих 
прикрас, що дуже красиво виділяються на темно-червоному 
фоні їхнього одягу. 

Особливі й гуцульські штани: холошні вишиваються із зво-
ротного боку яскравою вовною, а потім вивертаються вишив-
кою наверх. Сорочка носиться поверх штанів. Онучі та вовняні 
шкарпетки (капчурі) вишиваються по краях. Жінки носили 
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олійниці – ногавиці з білого сукна (в холодну пору року). Доко-
лінниці – давніші від жіночих штанів. Безрукавний одяг мав на-
зву: "угля", "гуня", "манта", "чуга". 

Характерна дівоча налобна прикраса, схожа на давньоруські 
рясна, потребувала багато праці і була святковою. Її готували всі 
дівчата й жінки для старшої дочки: поки старша не виходила 
заміж, молодші не мали права вдягати цей головний убір. 

Для того щоб одяг міг захистити від дощу та вологи, не 
промокав, сорочки, штани, навіть капелюхи, які передбачали-
ся для полонинських вівчарів, виварювалися в топленому ма-
слі чи овечому лої. 

Чоловіки носили широкі, оздоблені металевими прикрасами 
пояси – череси. Багато хто постійно мали при собі "топірці". І 
нині вони мають декоративний характер, однак у минулому бу-
ли бойовою (як проти нападників, так і проти звірів) зброєю, час 
виникнення якої сягає, мабуть, тисячоліть. З метою захисту гу-
цули свої помешкання в горах будували у вигляді замкнутих 
дворів – своєрідних замків, фортець, які називалися "ґраждами". 

Основою харчового раціону гуцулів була м'ясо-молочна про-
дукція, зокрема баранина, яловичина, свинина, сир, бринза, со-
лодке і кисле молоко. Курятину не споживали, чомусь гидуючи, 
хоча курей вирощували задля яєць, тож ті часто помирали "при-
родною" смертю від старості. Переважно уникали споживання 
риби. У минулому споживалося чимало дичини, а також грибів, 
ягід, дикоростучих плодів. 

Зазначені продукти доповнювалися городиною: капустою, 
бобами, цибулею, часником. У минулому вирощували ріпу (ка-
пустріпу, брукву). Ця назва в закарпатських гуцулів перейшла і 
на картоплю, яка набула поширення у XIX ст. Пшеничний хліб 
вживали рідко, передусім на свята. Натомість з ячмінної крупи 
варили густий куліш (на діалекті – кулешу), що зазвичай вико-
нував функцію повсякденного хліба. Після появи на Гуцульщині 
кукурудзи кулешу почали варити виключно з кукурудзяної му-
ки. Її вживали з молочною та іншою продукцією. На цій основі 
виникли популярні тепер гуцульські страви: банош, кулеша, пе-
рекладена бринзою, шкварками тощо. 
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Сімейні стосунки та громадське життя гуцулів Закарпаття 
суворо регламентувалося давнім звичаєвим правом. Воно ґрун-
тувалося на моральних нормах, необхідності дотримання прав 
як окремої особистості, так і потреб громади. Достатньо знач-
ними правами порівняно з іншими народами та й етнографічни-
ми групами українців користувалися жінки. Одним із факторів, 
що підвищував права жінки, було те, що чоловіки чимало часу 
перебували на роботі далеко від дому – на полонинах (влітку) та 
лісових роботах (як плітку, так і взимку), тож велика відповіда-
льність за сім'ю та домашнє господарство лягало на плечі жінок. 
У переказах багатьох родин існувало твердження про те, що їх 
засновницею була саме жінка, що свідчить про певні залишки 
матріархальних уявлень. 

Гуцули практично ніколи не знали кріпацтва, принаймні в 
тих формах, що існували на рівнині, тому чітко стояли на сто-
рожі особистої свободи, що сформувало, разом із життям у су-
ворих умовах, у важкій праці, своєрідний гуцульський менталі-
тет та вдачу. Обстояти свої права чи поквитатися кривдникові – 
це було питанням честі для гуцула. Впродовж століть тривав 
опришківський рух, до якого у фольклорі абсолютно позитивне 
ставлення, опришків у ньому вважали народними месниками. 

Деякі факти з історії Закарпатської Гуцульщини та окре-
мих населених пунктів. Історично населені пункти Закарпатсь-
кої Гуцульщини можна поділити на містечка (Рахів, Ясіня, Ве-
ликий Бичків, Богдан, Кобилецька Поляна) та села. 

Рахів. Має статус міста з 1957 p., адміністративний центр Ра-
хівського району. Розташований у гірській улоговині на висоті 
понад 400 м над рівнем моря, найвисокогірніше місто в Україні. 
Тут також найбільший перепад висот між найнижче (400 м від 
рівня моря) та найвище (1 200 м) розташованими вулицями. На-
селення – близько 17 тис. мешканців. Є столицею Закарпатської 
Гуцульщини. У 30-х рр. минулого століття, а на той час Рахів 
уже став і значним туристичним центром, С. Клочурак назвав 
його Гуцульським Парижем. 

Перша документальна згадка стосується 1447 р. Однак без-
умовним є те, що поселення виникло раніше. Хоча поширеною є 
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легенда, що назва міста походить від слова "рахувати" (начебто 
тут рахували награбоване опришки), однак найвірогідніше – від 
південнослов'янського особового імені Pax. У документах 
XVII ст. зафіксовані родини місцевих жителів, що мали прізви-
ще "Рахів". Їхні предки могли бути і серед першопоселенців. 

Спочатку в межах Рахова існували два поселення – на проти-
лежних берегах Тиси, а в 1782 р. споруджено перший дерев'я-
ний міст, який дав можливість їх об'єднати. 

Рахівці брали активну участь в опришківських загонах Івана 
Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша, Івана Рахівського, 
Василя Баюрака. За переказами, О. Довбуш навіть пожертвував 
значну суму на виготовлення дзвонів для будівництва першого 
кам'яного греко-католицького храму, який діє і понині. 

У 1840-х рр. у Рахові було відкрито дві церковні школи, де 
2 вчителі навчали 50 учнів. Тоді тут проживало 2 985 мешканців. 
У 1900 р. населення становило 5 873 особи, в т. ч. 4 157 українців, 
896 угорців, 772 німці (мабуть, із євреями), 23 румуни. 

На початку XX ст. міська влада організувала зміну русла 
Буркутського потоку, "випрямивши" його (перед цим він впа-
дав у Тису в районі сучасного заводу "Конденсатор"). Після 
цього виникла можливість осушити та освоїти нові території, 
які були заболоченими. 

У 20–30-х рр. XX ст. Рахів був одним із центрів народове-
цького руху в Закарпатті. Водночас місто стає популярним се-
ред туристів. 

У 1938 р. тут було урочисто відкрито Народний Дім това-
риства "Просвіти", споруджений на пожертви людей. У роки 
гортіївської окупації до Рахова переселено значну кількість пів-
деннобуковинських секеїв, для яких окупаційна влада централі-
зовано спорудила чимало будинків із "дикого" каменю (дві т. зв. 
колонії), однак перед відступом окупантів секеї залишили місто. 

У радянські часи в місті було споруджено ряд промислових 
підприємств, більшість з яких останніми роками не працюють, 
однак діють чимало дрібних і середніх підприємств. Нині Рахів 
розвивається як туристичний центр, є місцем проведення фести-
валів, найвідомішим з яких є "Гуцульська бриндзя". 
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Ясіня. Уперше згадується в 1555 р. Нині селище міського ти-
пу з населенням 9 100 осіб (2012). Чимало місць пов'язано з бо-
ротьбою з татарами (наприклад, г. Костерівка, "Білі Хрести"), 
які через Татарський перевал проривалися на Закарпаття, а та-
кож із діяльністю опришків. Нерідко в околицях Ясіня зимував 
О. Довбуш із побратимами. Цікаво, що опришківський загін під 
проводом Михайла Фішерюка-Маріщука діяв в околицях місте-
чка навіть у роки Першої світової війни. По закінченню Другої 
світової боротьбу в околицях селища проводили загони УПА. 

У селищі – чудова пам'ятка гуцульської дерев'яної сакральної 
архітектури – Струківська церква (1825). 

На початку XX ст. Ясіня (тоді до його складу входили також 
Чорна Тиса та Лазещина, які нині є окремими сільськими гро-
мадами) було одним із найбільших населених пунктів Закар-
паття, в якому проживало понад 10 тис. мешканців. У листопаді 
1918 – травні 1919 р. – столиця Гуцульської Республіки. Нині 
розвивається як центр туризму. Неподалік Ясіня, в урочищі Дра-
гобрат, гірськолижний сезон триває найдовше в Україні – до 
травня. У селищі розвинені художні промисли. Уродженцями 
Ясіня є чимало діячів українського національно-визвольного 
руху: Степан Клочурак, брати Іван, Василь та Дмитро Климпу-
ші, Дмитро Німчук та ін. 

Великий Бичків. Нині селище міського типу. Мешкає 9 420 осіб 
(2011 р. – оцінка). Згадується з кінця XIV ст. Назва походить від 
слова "бик" (його зображення є на старовинному гербі). Інша вер-
сія – від "бочки", оскільки тут здавна займалися бондарством. 

Тривалий час було центром Великобичківської домінії (дер-
жавного фільварку). У XV ст. ряд великобичківців за хоро-
брість, проявлену у війнах із Туреччиною, отримали від угор-
ського короля шляхетські (нямеські) титули. 

Ще в першій половині XVIII ст. Великий Бичків стає 
центром лісового та деревообробного промислу. Тут виготовля-
лися бочки, дошки та баржі, які використовувалися для забезпе-
чення тарою та засобів транспортування солі із солотвинських 
копалень до Угорщини. Тож тут був порт (назва одного з уро-
чищ на березі Тиси – "Портош" збереглася і донині). Родини з 
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Великого Бичкова, зокрема Коржі, Кузьмики, Сидоряки, Йосип-
чуки, Зеленки та ін., зберігають перекази, що їх засновниками 
були втікачі із Правобережної України, у т. ч. і запорожці, після 
поразки найбільшого повстання гайдамаків – Коліївщини. 

Волелюбність великобичківців передавалася з покоління в 
покоління. У 20-х рр. містечко стає одним із найбільших центрів 
комуністичного руху (йде на спад після звісток про голодомор 
та репресії в УPCP), водночас і українського національно-
визвольного руху. На межі 80-х та 90-х рр. XX ст. селище також 
було одним із найактивніших у області центрів боротьби На-
родного Руху за незалежність України. 

Нині Великий Бичків – промисловий центр Рахівщини, тут 
виробляється понад половини промислової продукції району. 

Косівська Поляна. Є найбільшим гуцульським селом Рахів-
щини (із населенням близько 5 тис. мешканців). Оскільки село 
віддалене від головних магістралей, лежить у горах, його меш-
канці зберегли чимало гуцульських старожитностей. 

Враховуючи, що село розташоване на берегах р. Кісва, мож-
на б було вважати, що від неї отримало і свою назву. Однак, за 
народним переказом, Косівську Поляну заснували переселенці з 
м. Косів (нині – Івано-Франківської обл.). Достовірність цього 
підтверджує те, що найменування значної кількості урочищ се-
ла, у т. ч. – достатньо своєрідних ("Гук" тощо), збігається з ти-
ми, що є в Косові. 

Перша згадка про село – 1537 р. Згідно з переказами, близько 
300 років тому в селі стався зсув (нині – урочище "Оповзь") зна-
чних мас землі, в результаті чого були знищені не лише будин-
ки, а загачена р. Кісва, яка утворила озеро. Лише через роки річ-
ка промила загату, однак і донині існує урочище "Ставище". У 
XVIII ст. в околицях села, у горах, турецькі військовополонені-
каторжники прокопали багатокілометрові штольні для видобут-
ку залізної руди для металургійного підприємства, яке діяло в 
сусідньому селі – Кобилецькій Поляні. У селі побутує переказ, 
що на одному із старих цвинтарів є могила якогось "владики". 
Можливо, це поховання останнього православного Мараморо-
ського єпископа Досифея (помер у 1935 р.), який тут, у гірсько-
му селі, міг переховуватися від переслідувань влади. 
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6.1. Загальна характеристика 
 
Область виділяється в Україні виробництвом деревини, пи-

ломатеріалів, фанери, меблів, взуття, фетрових і швейних виро-
бів, електродвигунів, металорізальних верстатів, овочів і фрук-
тів, вина, мінеральних вод, кухонної солі та ін. Вона є важливим 
рекреаційним районом, де відпочивають і лікуються люди з різ-
них куточків нашої держави та з-за кордону. На її території ви-
робляється 1,4 % валового національного продукту держави, 
0,9 % промислової і 2,3 % сільськогосподарської продукції. 

Формування господарського комплексу відбувалося в склад-
них соціально-економічних умовах. Перебуваючи у складі Авс-
тро-Угорщини, Закарпаття було відсталим, злиденним краєм. 
Розвиток промисловості стримувався конкуренцією з боку ко-
рінних угорських земель, а сільського господарства – безземел-
лям селян. Порівняно краще було розвинене лісове господарст-
во, бо його продукції (переважно дров) потребувала знеліснена 
Угорщина. Прилучення Закарпаття до Чехословаччини сприяло 
піднесенню економіки (аграрна реформа, дорожнє будівництво). 
Але уряд цієї держави дбав не про індустріалізацію краю, а ли-
ше про те, щоб той був ринком збуту чеських товарів. Тут були 
тільки невеликі підприємства харчової (млини, бойні, солеварні, 
пекарні та ін.) і лісової промисловості. 

У післявоєнний період розвиток господарства Закарпаття був 
тісно пов'язаний із господарством Української PCP і всього 
СРСР. Виникли нові підприємства гірничодобувної, машинобуді-
вної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, проведено 
колективізацію сільського господарства, розвинулися виногра-
дарство, тютюнництво, садівництво, курортне господарство. 

Нині господарство області спрямовується на розвиток пріо-
ритетних галузей господарювання: лісової та деревообробної 
промисловості, легкої і харчової галузі, розвиток прикордонного 
співробітництва, рекреації і туризму тощо.  
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Закарпатська область (див. кольорову вставку, рис. 6.1). сьо-
годні відома як один із найпрестижніших куточків лікування та 
відпочинку людей. Розвинена мережа санаторно-курортних 
комплексів, туристичних баз, унікальні мінеральні джерела та 
термальні води, понад 400 видів яких уже досліджено, а також 
краса карпатської природи приваблюють туристів та відпочива-
льників у будь-яку пору. Санаторії, будинки відпочинку і пансі-
онати області одночасно можуть приймати до 4 000 осіб. 

Рекреаційні ресурси області становлять 5,2 % об'ємного і 
5,1 % вартісного потенціалу природних ресурсів рекреації Укра-
їни. В їх комплексі 75 розвіданих і 38 занесених до Кадастру 
мінвод України типів мінеральних вод з дебітом 3,3 тис. м3 на 
добу, які є унікальними і відповідають водам типу "Шаянська", 
"Єсентуки", "Боржомі" і за своїм хімічним складом і лікуваль-
ними властивостями не поступаються відомим водам Кавказу, 
Чехії, Польщі та Франції. 

У цілому Закарпаття в економічному плані має всеукраїнське 
значення як регіон, що володіє значним потенціалом лісової та 
деревообробної промисловості, виноробства, овочівництва, мо-
лочної промисловості, виробництва тютюну, мінеральних вод. 
Мальовнича природа та історичні пам'ятки можуть стати підста-
вою для значного розвитку туризму та курортної справи. 

 
 

6.2. Промисловість 
 
У Закарпатській області сформувався господарський ком-

плекс аграрного-індустріального типу з розвиненою сферою са-
наторно-курортного лікування та туризму. У промисловості до-
мінують галузі, пов'язані з переробкою деревини, а також тру-
домісткі виробництва (виробництво приладо- та машинобуду-
вання, електронна галузь). 

Провідними галузями є виробництво деревини та виробів із 
деревини, машинобудування, харчова промисловість та переро-
блення сільгосппродуктів, меблеве виробництво, які працюють 
на власній сировині. Вагому частку займає легка промисловість 
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та машинобудування, виробництва яких значною мірою викори-
стовують давальницьку сировину. Повністю з давальницької 
сировини виробляються кондитерські вироби, куртки шкіряні, 
ящики пластмасові, миючі засоби, трансформатори електричні, 
майже повністю (97–99 %) – верхній та нижній трикотаж, білиз-
на постільна, взуття. 

Промисловий потенціал переважно зосереджений в Ужго-
родському районі, частка якого в загальних обсягах реалізованої 
продукції становила 39,1 %, разом з містами Ужгород і Мукаче-
ве – 60,6 %. Це зумовлено реалізацією інвестиційних проектів на 
умовах спеціального режиму інвестування на території пріори-
тетного розвитку. 

Машинобудування області представлене виробництвом вер-
статів, гідравлічних пресів, виробів радіоелектронної промисло-
вості, електродвигунів, арматури трубопровідної, побутових га-
зових конвекторів, газових лічильників тощо. 

Найбільшими підприємствами машинобудування в області є 
ЗАТ "Берегівський радіозавод" (виробництво побутової техні-
ки), ТОВ "Полімер-Техніка" (виробництво електрообладнання 
для автомобілів, пластмасові вироби широкого вжитку), ПАТ 
"Мукачівський верстатзавод" (виробництво металообробних 
верстатів), ЗАТ "Єврокар" (виробництво легкових автомобілів 
концерну "Фольксваген"), ТОВ "Ядзакі Україна" (виробництво 
електричних кабелів для легкових автомобілів), завод "Конвек-
тор" (виробництво побутових газових і електричних конвекто-
рів), Закарпатський завод "Електроавтоматика" (виробництво 
санітарно-технічного устаткування), ПАТ "Мукачівський завод 
"Точприлад" (виготовлення електрообладнання для авіаційної 
техніки), ЗАТ "Іршавський абразивний завод" (виготовлення 
інструментів) та ін. 

Лісова та деревообробна промисловість. Майже вся проду-
кція деревини переробляється на місці, на численних деревооб-
робних підприємствах, розвинених по всьому Закарпаттю. Най-
більші деревообробні комбінати є у Сваляві, Тересві, Рахові; 
лісохімічні заводи у Сваляві, Великому Бичкові, Перечині; кар-
тонний завод у Рахові (вже закритий). Меблева промисловість 
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(сировиною є переважно букове дерево) розвинена в Ужгороді, 
Мукачевому й Береговому. Найбільші підприємства – ТОВ 
"Нумінатор" (виробництво пиломатеріалів, вікон), ТОВ "ЕНО-
Меблі Лтд" (виробництво меблевої продукції), ТОВ "Стен Лтд" 
(виробництво пиломатеріалів, вікон), СП "Фішер-Мукачеве" 
(виробництво лиж, ключок для гри в хокей, фанери); ТОВ "Тріо-
Транс" та ряд інших. 

Виробництво електроенергії мало розвинене, зокрема недо-
статньо використовуються багаті природні ресурси. На річках 
області побудовано низку ГЕС (табл. 6.1; див. кольорову встав-
ку, рис. 6.2), на закинутих виноградниках діють дві сонячні еле-
ктростанції: Ірлявська та Гутинська СЕС. 

 
Таблиця  6.1. Діючі ГЕС Закарпаття 

 

ГЕС Рік уведення Район Річки Потужність, 
МВт 

Теребле-Ріцька 1956 Міжгірський Ріка, 
Теребля 27,0 

Оноківська 1936 Ужгородський Уж 2,65 
Ужгородська 1937 м. Ужгород Уж 1,9 
Білинська 2006 Рахівський Ільмин 0,63 
Краснянська 2011 Тячівський Красна 0,8 
Тур'яполянська 2012 Перечинський Шипот 1,05 

РАЗОМ:  34,03 
 

Майбутнє електроенергетики Закарпаття повязують насампе-
ред із міні-ГЕС (планується спорудження до 70 станцій). 

У хімічній та лісохімічній промисловості налагоджено ви-
робництво пластмас, смол, лаків, фарб, побутової хімії, продук-
тів переробки деревини тощо. Найбільші підприємства – 
ВАТ "Перечинський ЛХК" (виробництво етилацетату, деревно-
го вугілля, карбамідних смол), ТОВ "Генкель-Ужгород" (товари 
побутової хімії). 

Легка промисловість є одним з пріоритетів області. На сьо-
годні питома вага обсягів реалізованої продукції підприємств 
галузі становить 8,4 %. Розвинені текстильне виробництво, по-
шиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття. 
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Найбільші підприємства області – ТОВ "Гроклін-Карпати" 
(пошив чохлів для сидіння легкових авто), ЗАТ "Ужгородська 
швейна фабрика" (пошив чоловічого і жіночого одягу), СП "Сан-
дерс-Виноградів Гмбх" (пошив ковдр; подушок), ТОВ "Фабрика 
жіночого одягу "ЛЕ-ГО Україна" (пошив жіночого одягу), ВАТ 
"Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" (виробництво швейних 
виробів в асортименті), Виноградівське виробничо-торговельне 
швейне об'єднання "Гроно", ТОВ "Фабрика швейних виробів 
"Карпати-Інтерконтиненталь" у Мукачівському районі. 

Харчова промисловість об'єднує 13 окремих галузей. Пріо-
ритетними видами галузі в області є виноробство, виробництво 
безалкогольних напоїв та розлив мінеральної води, хлібопекар-
на, консервна промисловість, видобуток кухонної солі. 

На сьогодні в області налічується понад 400 підприємств хар-
чової промисловості різних форм власності та господарювання. 
Внесок виробництва харчової промисловості в загальному обсязі 
промислового виробництва по області сягає близько 16 %, що є 
другим показником після машинобудування. Найбільші підпри-
ємства: ОП "Ужгородський коньячний завод", МПП "Алекс", 
ВАТ "Кондитерська фабрика А.В.К.", підприємство "Скілур". 

Промисловість Рахівського району. Важливим аспектом у 
вивченні господарського комплексу Рахівського району є дослі-
дження його територіальної структури, особливостей взаємо-
зв'язку природного і людського потенціалів.  

Промисловість відіграє важливу роль у розвитку господарсь-
кого комплексу Рахівського району. Так, у 2013 р. промислови-
ми підприємствами району було вироблено продукції на 
96,5 млн грн, що становить 1,1 % від реалізованої промислової 
продукції Закарпатської області. 

Провідними галузями промисловості району є деревооброб-
на, целюлозно-паперова, лісохімія, промисловість будівельних 
матеріалів, легка та харчова промисловість.  

Питома вага підприємств добувної промисловості у загаль-
ному обсязі реалізованої продукції становить 3,6 %, легкої про-
мисловості – 4,9 %, харчової – 2,9 %. Промисловість району ро-
звивається переважно завдяки діяльності підприємств деревооб-
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робної та меблевої промисловості. У загальному обсязі реалізо-
ваної продукції питома вага цих двох галузей сягає 88,6 %. 

Основними центрами розвитку промисловості району є місто 
Рахів, селища Великий Бичків та Ясіня. 

Район дуже добре забезпечений лісовими ресурсами. Загаль-
на площа, вкрита лісом, становить 125,8 тис. га. Наявність сиро-
вини визначила провідний розвиток лісової та деревообробної 
промисловості в Рахівському районі. 

За даними управління економіки і торгівлі райдержадмініст-
рації, у 2013 р. заготівлю деревини в районі здійснювали 3 ліс-
госпи, зокрема ДП "Рахівське ЛДГ", ДП "Ясінянське ЛДГ", ДП 
"В.Бичківське ЛМГ". 

Так, на ДП "Рахівське ЛДГ" припадає 41,0 % всього виділе-
ного лісфонду, ДП "Ясінянське ЛДГ" – 30,3 % та ДП 
"В. Бичківське ЛМГ" – 28,7%. 

Також заготівлю деревини в районі здійснювали 57 приват-
них підприємницьких структур. Вони проводять рубки лісу на 
умовах оренди лісових площ, які перебувають на балансі держа-
вних лісгоспів. 

У 2013 р. всіма господарствами району було заготовлено 
420,8 тис. м3 деревини, зокрема 295,4 тис. м3 при санітарних ру-
бках та 125,4 тис. м3 при головному лісокористуванні. 

Первинну обробку деревини, виготовлення пиломатеріалів, 
меблів, збірних дерев'яних будинків у районі здійснюють дер-
жавні лісгоспи, а також окремі приватні підприємства, зокрема 
ТОВ "Карпати" (м. Рахів), ПП "Крокус" (смт Ясіня), ТОВ "Бру-
но ЛТД" (смт Великий Бичків).  

Лідером меблевої галузі району є ТОВ "ВГСМ". Нині ТОВ 
"ВГСМ" – одне з найбільших та успішних підприємств району. 
Воно створене 2010 р. в селищі Великий Бичків, на базі ТОВ 
"Сведвуд Україна". Зокрема, тут виготовляють стільниці для 
столів, обробні дошки із клеєного масиву бука, барні стійки (по-
стачаються на замовлення IKEA у шість країн світу), компонен-
ти стільця (експортуються в Румунію), крайки (декоративний 
елемент для надання виробам вигляду натурального бука), па-
ливні брикети з букової тирси (постачаються у Словаччину та 
Чехію). На підприємстві зайнято понад 400 працівників. 
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У районі також працює Великобичківський лісохімкомбінат, 
який на основі власної деревної сировини виготовляє оцтову 
кислоту, карбамідну смолу та клей. Виробництво коробкового 
картону та картонної транспортної тари здійснює ТОВ "Фабрика 
картонних виробів" (м. Рахів). 

На території Рахівського району зосереджені значні поклади 
будівельних матеріалів: мармур, вапняки, туфи, аргіліти, піско-
вики. Тому на основі власної сировинної бази в районі досить 
розвиненою є промисловість будівельних матеріалів. Основни-
ми центрами цієї галузі є м. Рахів та с. Ділове. Зокрема, 
в Діловому розташований мармуровий кар'єр ТОВ "Трибуша-
ни". Основною продукцією є мармур та оздоблювальні матеріа-
ли з каменю. Також ТОВ "Трибушани" здійснює геологічну роз-
відку поліметалічних руд у межах смт Кобилецька Поляна. 

Машинобудування представлено в районі ПрАТ "Закарпат-
ський арматурний завод" (м. Рахів, бронзові засувки, пробкові 
крани із сірого чавуну і кольорових металів для агресивних рі-
дин, води, мастил, нафти) та ВАТ "Конденсатор" (м. Рахів, кон-
денсатори постійної ємності). Ці підприємства працюють ви-
ключно на імпортній сировині та використовують вільні трудові 
ресурси району.  

Легка промисловість представлена в районі ВАТ "Хутро" 
(смт Ясіня), яке виробляє штучне хутро для взуття та верхнього 
одягу. Підприємство виготовляє жакардове хутро із застосуван-
ням нових видів волокон, у багатоколірній гамі, яке використо-
вується для пошиття високоякісного одягу, пальт і півпальт, 
ковдр із натуральної вовни, комплектів для м'якої частини виго-
товлення ковдр. Працює виключно на давальницькій сировині, 
яка надходить із Білорусі. Також у Рахові працює швейна фаб-
рика "Говерла", на якій виготовляють верхній одяг та одяг із на-
ціональною вишивкою. 

Харчова промисловість забезпечує населення району необ-
хідними продуктами харчування та представлена виробництвом 
м'ясної, молочної продукції, хлібобулочних виробів і консервів.  

Основним центром харчової промисловості є м. Рахів. Тут 
розташовані та функціонують м'ясо- та молококомбінати, 
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ВАТ "Рахівхліб", ВАТ "Рахівмаслозавод". Сировина для цих 
підприємств частково надходить з інших районів та областей 
України. Це, зокрема, стосується борошна, цукру, рослинної олії, 
які не виробляються на території району з об'єктивних причин. 

Одним із найпотужніших підприємств харчової промислово-
сті на сьогодні є Великобичківський хлібокомбінат. Підприємс-
тво постачає населенню хлібобулочні вироби у широкому асор-
тименті. Хлібокомбінат забезпечує роботою 57 працівників. Та-
кож у цьому населеному пункті функціонує ВАТ "Великобич-
ківський консервний завод", на якому виробляють фруктові 
консерви, джеми та мед з місцевої сировини. У смт Ясіня пра-
цює приватна хлібопекарня.  

Звичайно, така невелика кількість підприємств не задоволь-
няє всі потреби місцевого населення. Тому значна кількість 
продуктів харчування надходить до району з інших районів та 
областей України. 

 
 

6.3. Сільське господарство 
 
Сільське господарство є важливою ланкою господарського 

комплексу Закарпатської області. Його розвиток спрямований 
на максимальне задоволення потреб населення області в проду-
ктах харчування. Сільське господарство області традиційно 
представлене галузями рослинництва та галузями тваринництва.  

Характерною особливістю сільськогосподарського вироб-
ництва області є низька землезабезпеченість. Незважаючи на 
малоземелля, висока інтенсивність землекористування дає 
можливість виробляти 2,25 % валової продукції сільського 
господарства України. 

У структурі сільськогосподарського виробництва тваринниц-
тво сягає 47,3 %, рослинництво – 52,7 %. Основними видами 
сільськогосподарської продукції області є картопля, овочі, фру-
кти, ягоди, виноград. 

Зернове господарство є ефективною галуззю, однак через 
обмеженість сільськогосподарських угідь, область не може по-
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вністю забезпечувати себе продовольчим зерном. Із технічних 
культур привабливою культурою є тютюн, також вирощують 
кукурудзу. Природно-кліматичні умови дозволяють вирощувати 
ранні і надранні овочі. У рівнинних районах області зосередже-
но виробництво теплолюбних овочевих культур (огірок, помі-
дор, перець, баклажан тощо), у передгірній зоні виробники спе-
ціалізуються на вирощуванні капусти, картоплі, буряку, моркви. 

Закарпаття – один із регіонів, що володіє унікальними умо-
вами для розвитку садівництва та виноградарства, можливостя-
ми виробництва високоякісної продукції виноробства. Вина та 
коньяки Закарпаття увійшли в каталоги кращих вин і коньяків 
держави, неодноразово здобували золоті медалі на міжнародних 
виставках-ярмарках. 

Серед галузей тваринництва провідними є м'ясне скотарство, 
свинарство, вівчарство, птахівництво та бджільництво. 

Особливістю сільського господарства Рахівського району є 
дуже низька землезабезпеченість. Площа сільськогосподарських 
земель становить 47,8 тис. га (25,2 % від загальної площі райо-
ну). На одного мешканця району припадає лише 0,01 га ріллі 
(при 0,14 га в Закарпатті і 0,63 га в Україні). 

Оскільки район є високогірним і мало придатних земель для 
ведення рослинництва, то для сільського господарства характе-
рне значне переважання продукції тваринництва. У структурі 
сільськогосподарського виробництва тваринництво сягає 
87,3 %, рослинництво – 12,7 %. 

Традиційними галузями тваринництва, які на сьогодні розви-
ваються в Рахівському районі, є скотарство молочно-м'ясного 
напряму та вівчарство. 

У 2013 р. у всіх категоріях господарств району налічувалося 
понад 11 тис. голів великої рогатої худоби (з них понад 8 тис. 
голів корів), 12,3 тис. голів свиней, 35,1 тис. голів овець та кіз, 
128 тис. голів птиці.  

У цьому ж році всіма господарствами району було вироблено 
6,1 тис. т м'яса, 30,4 тис. т молока, 541 центнер вовни, 13,3 млн 
штук яєць. 
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Основними виробниками тваринницької продукції району є 
приватні підсобні господарства. На них припадає 100 % всього 
поголів'я птиці та виробництва яєць, 99 % всього поголів'я сви-
ней, 97,7 % поголів'я великої рогатої худоби, 91 % поголів'я 
овець та кіз, 99,4 % всього виробництва м'яса, 99,2 % виробниц-
тва молока, 93,2 % виробництва вовни району. 

У районі набули розвитку і приватні фермерські господарст-
ва, які здебільшого мають тваринницьку спеціалізацію. На сьо-
годні в районі створено і функціонує понад 60 фермерських гос-
подарств сімейного типу, які займаються розведенням великої 
рогатої худоби, овець та кіз. 

Обсяги виробництва тваринницької продукції за останні п'ять 
років дещо зросли, але є значно нижчими за показники 90-х рр. 
Це пов'язано насамперед із збільшенням собівартості тваринни-
цької продукції, відсутністю належних умов для її збуту, змен-
шенням кормової бази. 

Тваринництво Рахівського району має давні традиції, які пе-
редаються з покоління в покоління. Традиційним для гірських 
районів є відгінно-пасовищний тип ведення скотарства. 

Скотарство прийшло в Карпати разом із дако-фракійськими 
племенами. І нині в матеріальній культурі пастухів залишилися 
риси, принесені валахами з півдня та сходу. Майже у всіх регіо-
нах карпатці пасуть худобу за правилами, встановленими багато 
століть тому. Цивілізація мало вплинула на спосіб життя та побут 
пастухів. Як і раніше, в помешканнях пастухів немає електроене-
ргії; як і раніше, єдині продукти, що завозяться на полонину з до-
лин – хліб та спиртне (додалися лише цигарки); як і раніше, го-
тують тут бринзу та вурду, а джерелом енергії є ватра (вогнище). 

Випасання корів, овець та коней здійснюється переважно на 
полонинах. Полонини – це розташовані високо в горах відкриті і 
незаліснені частини гір. Осередками випасу є колиби, скотарки 
– сезонні будівлі, де живуть і господарюють пастухи під керів-
ництвом ватага-вівчаря та шталови (хліви), де містяться тварини 
(див. кольорову вставку, рис. 6.3).  

Вихід на полонину відбувається на початку червня і триває 
до середини вересня.  
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Час виходу зі стадами в гори відбувається в середньому поміж 
7 травня й 2 червня. Про це повідомляли звуки пастуших рогів і 
трембіт. Похід із села на полонину – полонинський хід – інколи 
може тривати навіть кілька днів. Перед виходом на полонини го-
сподарі різними способами підготовляються до цієї події, щоб 
гарантувати своїм тваринам здоров'я, молочність і безпеку. Зок-
рема, у визначені свята вони дотримувалися цілковитого посту й 
утримувалися від усяких робіт. Постили й не працювали в день 
Св. Юрія (6 травня), який вважався прихильником пастухів – для 
вдалого пастушого сезону, у день Св. Матвія (9 серпня) і Св. Ка-
терини (7 грудня) – щоб ласиця не принесла шкоди худобі (згідно 
з гуцульськими віруваннями, вона може не лише спричинити 
втрату молока, але й смерть корови), у день Св. Люпа (23 серпня) 
– щоб на стадо не нападали вовки, а також на Свято Воздвиження 
Святого Христа (11 вересня) – це повинно було зберегти прибу-
ток від укусів вужами та в день Св. Спиридона (14 грудня), щоб 
хижаки не розтягали тварин під час випасу. 

Умови життя пастухів на полонині важкі: у високогір'ї часті 
холоди, два з трьох днів – дощові. Праця триває від світанку до 
ночі. Пастухи займаються випасанням корів та овець, доїнням, 
виготовленням вурди та бринзи.  

Овець доводиться щодня вигонити на полонину, тому коли-
би, де тримають овець, розташовані на полонинах або поряд із 
ними. Поряд зі стадом тут розміщується велика кошара (загоро-
да або приміщення для худоби) або навіть декілька кошар. Ко-
шара для овець складається з трьох частин різних розмірів. Пе-
рша виконує функцію "сіней", сюди відразу заганяють овець. 
Більша частина – основне місцеперебування овець, відгородже-
не від "сіней" вузьким прямокутним приміщенням – стрункою. 
Струнка – найголовніше місце кошари – тут доять овець. У 
струнку іде стільки проходів, скільки є доярів на колибі. 

Корови можуть пастись і на полонинах, і на луках, і навіть 
у рідкому лісі. Але полонини найчастіше віддаються на випас 
овець, тому колиби, де тримають корів, розташовані переваж-
но на узліссях. Кажуть, що робота з великою рогатою худо-
бою найлегша серед усіх видів випасання. Корова – худоба 
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поважна, не метушлива, доїти її найлегше. Тому працювати 
бовгарем (або бовчарем) – коров'ячим пастухом – найбажані-
ша пастуша спеціальність. 

Один або ж два рази на тиждень господарі забирають готову 
продукцію з полонин та доставляють пастухам їжу та інші необ-
хідні речі. Три речі, які характеризують життя гуцульських пас-
тухів, – це бринза, трембіта і ватра. 

Сир – основа раціону карпатців. Без нього не відбувається 
жодного свята. Але це не делікатес, а звичайна щоденна їжа. 
Заготівля сиру на зиму у карпатців – це те ж саме, що й заготів-
ля зерна чи овочів у рівнинних народів. Еталоном справжнього 
сиру вважається м'який розсільний сир із назвою "бринза". Тех-
нологія виготовлення бринзи є незмінною протягом багатьох 
століть. В овече або козяче молоко (інколи це може бути суміш 
овечого і коров'ячого) додають сичужну закваску, яку назива-
ють "глек" (або "гляк"). Закваска – основа якості майбутнього 
сиру. Для її виготовлення беруть шлунок молочного ягняти або 
теляти, сушать, дрібнять і заливають водою. Після місяця від-
стоювання розчин вже є "глеком". Завдяки дії закваски через 
декілька днів у молоці утворюється сирний згусток. Його треба 
"покришити" (подрібнити), щоб зменшити в'язкість маси й оса-
дити її на дно. Сир мнуть руками або колотять спеціальною па-
лицею – "баталом". Потім сирну масу вибирають друшляком у 
марлю або полотняний мішок. На цьому етапі сир називається 
"будзем". Будзі підвішуються на гіллясту жердину – "комар-
ник", або під стелю у піддашник. Інколи будзі обдувають димом 
– підкопчують. Гарно висушена підкопчена бринза також нази-
вається "будзь", адже є твердою і довго зберігає кулясту форму. 

У "путині" (посудина для зберігання молока) після виїмки 
сирної маси залишається сироватка – "неварка". Її зливають у 
котел і ставлять на вогонь. У котлі утворюється вурда – сир дру-
гого сорту. Вурда – це полонинські ласощі, її особливо полюб-
ляють дітлахи. Сироватка, що залишається після вурди, –
жентиця – дуже корисний і смачний напій. 

У районі проходження практики розташовані найбільші по-
лонини: Татул (на ній випасають переважно корів і коней), Во-
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рожеська (Ворожеська) (на ній здійснюється випасання овець), 
Левківець та Плоска. 

Рахівський район має давні традиції проведення різних фес-
тивалів. Найвідомішим є фестиваль "Гуцульська бринза", який 
відбувається в першу неділю вересня.  

Фестиваль "Гуцульська бриндзя" започаткувала територіаль-
на громада с. Кваси в 2000 р., а в 2002 р. він перемістився до 
м. Рахів. "Гуцульська бриндзя" є "візитівкою" Рахівського райо-
ну і однією з найяскравіших сторінок його культурно-мис-
тецького життя. Фестиваль увібрав кращі здобутки Гуцульщини 
і демонструє справжні традиції гуцулів-полонинників – їх по-
бут, ремесло, культуру, гостинність і здобутки. У цей час можна 
не тільки спробувати десятки видів овечого сиру, а й розважи-
тися – по-справжньому, по-гуцульському, за давніми традиція-
ми (див. кольорову вставку, рис. 6.4). 

Під час фестивалю палає ватра як символ оберегу полонини 
та овець, адже свято приурочується до повернення вівчарів із 
полонини додому; організовуються виставки робіт традиційного 
народного мистецтва, виставка-продаж традиційних страв. 

Фестиваль бринзи – це незабутнє свято закарпатського коло-
риту та гарного гірського відпочинку. Сюди з'їжджаються гуцу-
ли з усього світу, перетворюючи Рахів на барвисту суміш подій 
та цікавих людей. У рамках фестивалю проводиться огляд пара-
ду сіл Гуцульщини (у параді беруть участь трембітарі, старожи-
ли, національні художні колективи). 

На сьогодні основними виробниками бринзи є приватні під-
собні та фермерські господарства, а також сільськогосподарсь-
кий обслуговуючий кооператив "Рахівська бринза" в с. Луг. 

Оскільки Рахівській район є високогірним та має незначну 
кількість земель, придатних для сільськогосподарського обробі-
тку, це зумовлює низький рівень розвитку рослинництва порів-
няно із тваринництвом. 

Загальна земельна площа району становить 189,2 тис. га. З 
них земельна площа сільськогосподарських підприємств та гос-
подарств населення на 2013 р. становила 27,9 тис. га, з них рілля 
– 1,9 тис. га, сіножаті і пасовища – 26,0 тис га. Вся посівна пло-
ща сягала 1,9 тис. га. 
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Рослинництво Рахівського району представлене вирощуванням 
зернових і зернобобових культур, картоплі, овочів та винограду. 

Серед зернових культур найбільші площі в районі зайняті 
під кукурудзою. Так, у 2013 р. в районі було зібрано 5 229,0 ц 
кукурудзи на зерно та 2 210,0 ц зернобобових. Ця кількість зе-
рнових культур не забезпечує потреби району, тому переважна 
більшість зерна, борошна та комбікормів завозиться з інших 
областей України. 

Кукурудзяна крупа є однією з найпоширеніших на Закарпатті 
та основою для приготування традиційної страви – банушу. Так 
в кінці травня в с. Костилівка Рахівського району відбувається 
щорічний фестиваль "Берлибаський бануш". 

Бануш – традиційна високогірна гуцульська страва, яка готу-
ється на відкритому вогні. В основі цієї страви – сметана та дрі-
бнозмелена кукурудзяна крупа. Ця проста, але поживна і смачна 
страва здатна швидко відновити сили після тяжкої праці в лісі 
чи на полонині.  

Традиційною культурою, яка вирощується в районі, є карто-
пля. У 2013 р. всіма категоріями господарств було вирощено 
252 591,0 ц картоплі. Більшість картоплі вирощується в приват-
них підсобних господарствах. 

Наприкінці вересня в с. Лазещина проводиться традиційний 
фестиваль "Гуцульска ріпа", на якому представлені традиції 
приготування гуцульських страв із картоплі.  

У районі вирощують також овочеві культури, як закритого, 
так і відкритого ґрунту. Основними овочевими культурами, які 
вирощують у районі, є капуста, морква, цибуля. 

Також є незначні площі, зайняті під плодово-ягідними наса-
дженнями. Зустрічаються яблуні, вишні, смородина.  

У приватних підсобних господарствах вирощують виноград. 
Але із-за значних морозів, що ускладнюють вирощування вино-
граду, площа цієї культури є незначною (близько 1,0 га), порів-
няно з рівнинними районами Закарпатської області, для яких 
виноградарство є галуззю спеціалізації. 

Традиційним для Рахівського району є збір лісових ягід (чор-
ниці, малини), грибів (білі гриби, лисички) та лікарських трав. 
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Ця продукція високо цінується як в Україні, так і за її межами. 
Зокрема, гриби та ягоди вивозяться в країни Європи (Францію, 
Німеччину, Чехію, Польщу).  

У той же час Рахівський район має значний дефіцит власної 
продукції рослинництва. Тому значна частина зернових, овочів 
та фруктів, баштанних культур надходить у район із рівнинних 
районів Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також 
із інших областей України. 

Агропромисловий комплекс Рахівського району характери-
зується значно нижчим рівнем розвитку порівняно з іншими 
районами Закарпатської області та потребує проведення відпо-
відних реформ. 

Основними напрямами подальшого розвитку агропромисло-
вого комплексу Рахівського району є: 

 забезпечення зростання обсягів виробництва основної 
сільськогосподарської продукції (м'яса, молока, вовни, карто-
плі) з метою більш повного насичення ринку продовольчими 
товарами; ініціювання будівництва цеху по переробці овечої 
вовни та овчин; 

 створення належних умов для організації виробництва і 
збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, спри-
яння розвитку ринкової інфраструктури; 

 забезпечення участі сільськогосподарських товаровироб-
ників усіх форм власності району в державних і регіональних 
програмах розвитку та підтримки тваринництва; 

 юридичне оформлення права власності на землю та майно; 
 розширення та вдосконалення інфраструктури аграрного 

ринку; 
 сприяння процесу формування структур кооперативного 

типу у сферах виробництва, зберігання, збуту та переробки сіль-
ськогосподарської продукції, сервісному обслуговуванні. Ініці-
ювання створення на території кожної сільської ради хоча б од-
ного сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; 

 організація в кожному населеному пункті району заготівлі 
молока, м'яса, дикоростучих плодів та ягід; 
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 поліпшення селекційної роботи в рослинництві і тварин-
ництві; 

 створення належних умов та стимулювання розвитку вів-
чарства як традиційної галузі тваринництва району; 

 створення екотуристичної атракції – демонстраційне по-
лонинське господарство. 

 
 

6.4. Транспорт 
 
Транспорт – галузь господарства, яка має значний вплив на роз-

виток усіх інших галузей, на умови життя і діяльності людей. На 
території Закарпаття розвинені майже всі (крім водного) види 
транспорту. Вони пов'язані між собою і утворюють транспортну 
систему, яка є складовою частиною транспортної системи України. 

Провідне місце серед них за обсягом перевезень вантажів за-
ймає залізничний. Він має важливе значення як у внутрішньооб-
ласних, так і міжобласних і транзитних міжнародних перевезен-
нях. У 2012 р. ним перевезено 1,6 млн т вантажів та 8,4 млн паса-
жирів. Для порівняння: ще в 1990 р. перевезення вантажів сягало 
18,6 млн т, в 2000 р. 3,9 млн т. Перевезення пасажирів теж має 
тенденції до скорочення, проте дещо нижчі – 1990 р. перевезення 
пасажирів сягало 16,7 млн осіб, в 2000 р. 9,3 млн осіб. 

Довжина залізниць в області – 635 км, їх щільність – 30 км на 
тис. км2 території (в Україні – 37,6 км). Найбільша щільність 
залізниць – у південно-західній частині області. Електрифікова-
ні залізниці становлять понад 49 % загальної їх довжини.  

Нині найбільше значення має поперечна залізнична магіст-
раль № 16 та № 175 Чоп–Батьово (Вузлове)–Мукачеве–
Воловець–перевал Бескид–Лавочне (Львівська область)–Стрий–
Львів. Вона є частиною п'ятого європейського транспортного 
коридору. Відбувається реконструкція на ділянці Скотарське–
Бескид, а саме побудова нового майже двокілометрового туне-
лю, оскільки існуючий тунель, побудований ще наприкінці 
XIX ст., розрахований лише на одну колію і давно потребує ре-
монту. Цією магістраллю проходить основний вантажний та па-
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сажирський потік, курсують не лише потяги між Ужгородом та 
Львовом, Києвом та іншими містами України, а й міжнародні 
поїзди, які сполучають насамперед Угорщину та Словаччину з 
Україною та Росією (є вагони й до інших країн – Сербії, Чорно-
горії, Італії тощо). 

Другою за значенням є також поперечна одноколійна магіст-
раль № 22 та № 193 Чоп–Ужгород–Великий Березний–
Ужоцький перевал–Сянки–Самбір–Львів. Вона призначена пе-
реважно для вантажних перевезень – залізної руди до металур-
гійного комбінату "Ю. С. Стіл Кошице" (Словаччина), курсують 
тут приміські потяги та одна пара пасажирського потягу Львів–
Ужгород–Солотвино. 

Третьою поперечною залізничною лінією є відрізок № 9 та 
№ 92 Ділове (Берлебаш)–Рахів–Ясіня–Татарський перевал–
Яремча–Делятин–Івано-Франківськ. Відрізок є одноколійним та 
неелектрифікованим, має місцеве значення, курсують ним ди-
зель-потяги (місцева назва – "Червона Рута") та пасажирський 
потяг сполученням Львів–Рахів–Львів. 

Поздовжня лінія № 16, 68 та 55, сполученням Чоп–Батьово–
Берегове–Королево–Хуст–Тячів–Тересва–Солотвино (недіючий 
відрізок до Великого Бичкова), має нині підрядне значення, але 
у 1920–1945 рр. вона була головною магістраллю тодішньої Пі-
дкарпатської Русі. Від Батьово до Солотвино відрізок одноко-
лійний та неелектрифікований. Основною проблемою для цієї 
ділянки і загалом внутрішнього закарпатського залізничного 
сполучення є розірваність кордоном: 40 км колії між ст. Тересва 
та ст. Берлебаш (Ділове) пролягає на лівому березі р. Тиса, тоб-
то на території Румунії. 

Через складні митні та прикордонні процедури, неузгодже-
ність тарифної політики українські потяги практично не мо-
жуть користуватися цим відрізком колії. Тож Рахівський район 
практично відрізано в залізничному сполученні від Ужгорода 
та решти Закарпатської області, хоча між 1919 та 1938 р. між 
тодішньою Чехословаччиною та Румунією діяла угода, яка до-
зволяла проходження поїзда Прага–Ясіня без митного та пас-
портного контролю пасажирів (те саме стосувалося румунсько-



ЧАСТИНА І. НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ 
 

 174 

го поїзда сполученням Сату-Маре–Сигету-Мармацієй, який 
курсував через Королево. 

У Закарпатській області розташовані кілька залізничних при-
кордонних переходів: 

 до Словаччини: Ужгород–Матьовце та Чоп–Чієрна над 
Тисою; 

 до Угорщини: Чоп–Загонь та Батьово–Еперєшке; 
 до Румунії: Дяково–Халмеу, Тересва–Кимпулунг ла Тиса 

та Берлебаш–Валя Вишеулуй.  
У зв'язку із цим паралельно зі значною (російською) шири-

ною колії використовується і нормальна (європейська) ширина 
колії. Наявні також вузькоколійні (750 мм) залізниці, справною 
станом на 2015 р. є Боржавська вузькоколійна залізниця "Анця 
Кушницька" (Берегове–Хмільник–Іршава–Виноградів), до 1998 р. 
діяла Усть-Чорнянська залізниця (Тересва–Усть-Чорна–Турбат), 
яка була знищена повінню. Вузькоколійки перебувають у силь-
ному занепаді, колії розбирає місцеве населення та – за пого-
дженням із Фондом держмайна – різноманітні підприємці на 
металобрухт. Незначну частину інфраструктури вузькоколійок 
перенесено до с. Колочава, до музею просто неба "Старе село". 
Діють громадські організації, які закликають зберегти Боржав-
ську вузькоколійку для розвитку туризму. 

У структурі вантажоперевезень залізничним транспортом 
провідне місце займають мінеральні будівельні матеріали, зер-
но, ліс і лісоматеріали, паливо. Залізницями, які проходять через 
область, Україна з'єднана із Словаччиною (двічі), Угорщиною 
(двічі), Румунією (тричі). Найважливіші залізничні вузли – Чоп, 
Батьово (Вузлове), Ужгород, Королево. 

Автомобільний транспорт має для Закарпатської області бі-
льше значення, ніж в інших частинах України, він доповнює за-
лізничну мережу. На відміну від залізничного, автомобільний 
транспорт використовується переважно для перевезень пасажи-
рів і вантажів на короткі відстані. У 2012 р. перевезено 10,1 млн 
т вантажів і 45,2 млн пасажирів. Для порівняння: ще в 1990 р. 
перевезення вантажів становило 78,3 млн т, у 2000 р. – 
10,8 млн т. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
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має такі тенденції: 1990 р. перевезення пасажирів сягало 
139,9 млн пасажирів, у 2000 р. – 33,1 млн пасажирів. 

Довжина автомобільних шляхів – 3,5 тис. км, з них із твер-
дим покриттям – 3,4 тис. км. У середньому на 1 тис. км2 терито-
рії припадає 268 км шляхів (в Україні – 270 км).  

Найважливіші відрізки автодоріг: 
 автошлях М06 Чоп–Ужгород–Мукачеве–Свалява–Нижні 

Ворота–Львівська область; 
 автошлях Р53 Ужгород–Перечин–Ужок–Львівська область; 
 автошлях Н09 Мукачеве–Сільце–Хуст–Тячів–Рахів–

Ясіня–Івано-Франківська область; 
 автошлях Р21 Хуст–Міжгір'я–Торунь–Івано-Франківська 

область; 
 повздовжні гірські шляхи: Перечин–Свалява, Нижні Воро-

та–Міжгір'я–Колочава тощо. 
У структурі вантажоперевезень переважає продукція оброб-

ної промисловості, сільського господарства. Автомобільний 
транспортом перевозиться 84 % пасажирів, більшість із них – у 
межах області. 

Для перевезень пасажирів використовується також авіацій-
ний транспорт. Ужгород має сполучення з Києвом, Львовом, 
Івано-Франківськом та іншими містами. 

Трубопровідний транспорт має в основному транзитне між-
народне значення. Область перетинають газопроводи "Союз" 
(Оренбург–західний кордон), "Західний Сибір–Західна Європа" 
(Уренгой–Ужгород), "Братерство", нафтопровід "Дружба", яки-
ми природний газ і нафта передаються з Росії в країни Центра-
льної і Західної Європи, а також етиленопровід Тісауйварош 
(Угорщина)–Калуш. 

 
 

6.5. Соціальна сфера 
 

У тісному зв'язку з виробничою перебуває соціальна сфера. Її 
галузі задовольняють потреби людей у різноманітних послугах. 
До складу цієї сфери входять освіта, наука, культура, мистецтво, 
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охорона здоров'я, фізкультура і спорт, побутове обслуговування, 
торгівля, зв'язок, туризм і санаторно-курортне господарство, 
житлове господарство та ін. Ознайомимося з особливостями 
розвитку цих галузей у Закарпатті. 

Важливого значення надається розвитку освіти. В області 
налічується 16 загальноосвітніх шкіл I–II та I–III ступенів. У них 
навчається майже 26 тис. учнів, а в 557 дитячих дошкільних за-
кладах виховуються близько 45 тис. дітей. В Ужгородському 
державному університеті навчається майже 8 тис. студентів. Є 
також 10 навчальних закладів для підготовки спеціалістів із се-
редньою освітою. Вони розміщені рівномірно по всій території. 
Серед них –технікум у Мукачевому, в Ужгороді, технікум хар-
чової промисловості у Сваляві, медучилище і лісотехнікум у 
Хусті, політехнікум у Виноградові, медучилище в Береговому та 
ін. Профтехучилища, їх в області 18, готують спеціалістів для 
сільського господарства, розміщені в Ужгороді, Береговому, 
Тячеві, Перечині, Великому Березному. 

Тут діє 675 середніх загальноосвітніх закладів, в яких навча-
ються понад 153 тис. учнів і працюють 16 тис. вчителів.  

Важливу роль у справі освіти і виховання дітей відіграють 
позашкільні дитячі заклади. Це – спортивні, музичні, художні 
школи, центри дитячої творчості, станції юних туристів, техні-
ків та ін. До галузі освіти належить також дошкільне виховання, 
яке здійснюється в дитячих садках і яслях. 

Охорона здоров'я. В області діють 58 лікарняних закладів на 
9 365 ліжок, 350 амбулаторій з ємністю відвідування 28,6 тис. 
відвідувань за зміну.  

Культура представлена мережею бібліотек, клубів, будинків 
культури, музеїв, театрів та ін. В області є ряд державних музе-
їв: краєзнавчий, художній, народної архітектури і побуту, мемо-
ріальний будинок-музей Ф. Манайла – в Ужгороді, історико-
краєзнавчі – в Мукачевому, Виноградові, Хусті, Сваляві. Діє 
також понад 150 громадських краєзнавчих, історичних і меморі-
альних музеїв, у т. ч. історії солекопання – в селищі Солотвино, 
історії лісу і сплаву – в урочищі Озерянка (Міжгірський район), 
музей-кузня – в с. Лисичеве (Іршавський район). 
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Працює 4 професійних театри: музично-драматичний і ляль-
ковий – в Ужгороді, драматичні – в Мукачевому (російський) і 
Береговому (угорський). 

Закарпаття – це край, який дав Україні чимало чудових уче-
них, талановитих художників та майстрів сцени. Область тради-
ційно вважається базовою в організації та проведенні багатьох 
міжнародних і всеукраїнських наукових, мистецьких форумів.  

Важливою галуззю соціальної сфери є побутове обслугову-
вання. Воно включає послуги щодо ремонту і пошиття взуття та 
одягу, трикотажних і шкіряних виробів, ремонту телерадіоапара-
тури, побутової техніки, а також послуги перукарень, лазень, хім-
чисток, інших установ. У міських поселеннях області обсяг реалі-
зованих послуг, розрахований на 1 людину, втричі вищий, ніж у 
сільській місцевості. Значна кількість сіл зовсім не має побутових 
установ, а ті, що мають, зменшують послуги, бо відсутня сирови-
на, запчастини тощо. Останнім часом зростають обсяги послуг, 
які надають людям кооперативи, приватні установи. 

До соціальної сфери належать також торгівля і громадське 
харчування. Забезпеченість жителів області підприємствами 
торгівлі – висока. На їх розміщення мають вплив особливості 
розселення людей. Міста, селища і великі села є торговельни-
ми центрами для навколишніх сіл. У невеликих селах гірської 
частини є декілька магазинів, де продають промислові та про-
дуктові товари щоденного вжитку. У структурі роздрібного 
товарообігу переважають продовольчі товари (52 %). Серед 
непродовольчих товарів – тканини, верхній трикотаж, одяг, 
взуття, миючі засоби та ін. 

Житлово-комунальне господарство – галузь соціальної 
сфери, яка займається обслуговуванням житлового фонду. Цей 
фонд становить 29,4 млн м2 загальної площі житла. Жителі об-
ласті забезпечені житлом трохи гірше, ніж у цілому по Україні: 
у розрахунку на 1 жителя тут припадає 23,3 м2 житлової площі, 
у т. ч. в міських поселеннях – 22,8 м2, а в сільській місцевості – 
23,6 м2 (по Україні – 23,7; 22,1 і 27,2 м2 відповідно). Житловий 
фонд характеризується високим рівнем благоустрою. 
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6.6. Туризм 
 
Карпатський регіон характеризується органічним поєднан-

ням природно-рекреаційних та історико-культурних туристич-
них ресурсів. Упродовж останніх років Рахівський район стає 
дедалі популярнішим серед туристів. Щорічний потік туристів 
налічує понад 25 тис. осіб, і щороку ця цифра зростає. Однаково 
популярними є як зимові, так і літні види відпочинку. Взимку до 
послуг відвідувачів у Рахівському районі працює шість канатно-
буксирувальних доріг для лижників, зокрема у смт Ясіня, в уро-
чищі Драгобрат, у м. Рахів, у с. Богдан, у смт Кобилецька Поля-
на і в с. Чорна Тиса. У районі діє понад 40 готелів, 1 туристична 
база, 2 мотелі, 2 бази відпочинку, 4 оздоровчих комплекси. Ак-
тивно розбудовуються приватні міні-готелі, бази відпочинку, а 
також садиби селян, які приймають гостей за програмою сільсь-
кого зеленого туризму.  

Багатство природних туристичних ресурсів у районі прове-
дення практики (в околицях смт Ясіня та с. Чорна Тиса) визна-
чається поєднанням сприятливих кліматичних умов із високим 
рівнем естетичної привабливості ландшафтів карпатських гір. 
Сніговий покрив узимку забезпечує передумови для розвитку 
гірськолижного туризму. Влітку порівняно невисокі температу-
ри і чисте повітря створюють сприятливі умови для відпочинку 
у найспекотніші місяці. Рахівський район відзначається багатст-
вом природно-заповідного фонду. Територією району простяга-
ється Карпатський біосферний заповідник, зокрема його Чорно-
гірський, Свидовецький та Мармароський масиви. 

Чорногірському масиву належить найвища точка України – 
г. Говерла (2 061 м). Ця вершина є одним із найвідоміших ту-
ристичних об'єктів в Українських Карпатах. Надзвичайно по-
пулярними є піші сходження на Говерлу, що проводяться як 
влітку, так і взимку. Найвідомішими є маршрути через спорти-
вну базу "Заросляк", що розташована за 22 км від смт Ворохта 
Яремчанського району Івано-Франківської області, а також че-
рез базу "Козьмещик", поблизу с. Лазещина, що є продовжен-
ням смт Ясіня. Саме цей другий маршрут є найзручнішим для 
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студентів під час проходження практики. Через велику попу-
лярність екосистема Говерли страждає від надмірного засмі-
чення та витоптування. 

Сусідня з Говерлою вершина – г. Петрос (2 020 м) також на-
лежать до відомих туристичних об'єктів Рахівщини. За складніс-
тю підйому Петрос дещо перевершує Говерлу, особливо на схі-
дних схилах. Сходження на Петрос вважається одним із най-
складніших в Українських Карпатах. Окрім спортивного інтере-
су вершина (як і решта "двотисячників") цікава мальовничими 
панорамами, що відкриваються з її вершини та схилів. Найпопу-
лярнішими є маршрути на Петрос із с. Кваси та з смт Ясіня.  

На Свидовецькому масиві розташоване урочище Драгобрат, 
де функціонує відомий гірськолижний курорт, який туристи 
активно відвідують також і влітку. З однойменної полонини 
починаються маршрути на г. Стіг (1 704 м), а також до найви-
щої вершини Свидовця – г. Близниця Велика (1 881 м). Поруч із 
Близницею Великою – г. Близниця (1 872 м). Морфологічно ці 
дві вершини дуже схожі, звідси і походить їхня назва. Турис-
тичний інтерес становлять також скельні виступи на схилах 
Близниці, відомі під назвою Жандарми. Підйом на Близниці 
загалом не складний, проте в умовах погіршення погоди може 
становити певну небезпеку. 

Через Свидовецький масив проходить частина Закарпатсь-
кого туристичного шляху (ЗТШ). ЗТШ являє собою міжнарод-
ний проект, спрямований на розвиток туризму у Закарпатській 
області та пропаганду збереження природного середовища Кар-
пат. Від полонини Драгобрат, фрагмент ЗТШ простягається на 
північний захід до г. Догяска (1762 м) та Геришаського озера. 
Озеро Герешаска (або Догяска) розташоване на висоті 1 584 м, 
має льодовикове походження і відоме також як "Перлина Кар-
пат". На схилах Догяски навколо озера відкриваються мальов-
ничі оголення кам'янистих порід. Цей схил також має туристич-
ну назву – "Корона Карпат". Завдяки відкритій місцевості та 
добре второваній дорозі підхід до цих об'єктів доволі простий, 
хоча вони і досить віддалені від населених пунктів. З бази "Ясі-
ня" підйом на г. Догяску із заходом на оз. Геришаське вклада-
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ється в одноденний маршрут. Внаслідок великої популярності 
екосистема озера дещо порушена людиною. 

На протилежному від г. Догяска схилі Апшинецького хребта 
розташовані ще два льодовикових озера – Апшинецьке та Воро-
жеське (місцеві назви Апшиняска та Ворожеська). Озера дуже 
подібні, як за походженням, так і за морфологією; обидва нале-
жать до пам'яток природи місцевого значення. Береги Апшинець-
кого озера частково заболочені, завдяки чому Ворожеське озеро 
виглядає естетично привабливішим. Обидва озера практично не-
помітні з туристичної стежки, що веде зі Стога до Догяски, тому 
їх відвідує менше туристів. Завдяки цьому екосистема перебуває 
у кращому стані порівняно з Геришаським озером. Озера мають 
зручний підхід від бази "Ясіня". На схилі над Ворожеським озе-
ром розташована невелика добре затінена улоговина, де до сере-
дини літа зберігається сніг.  

На схилах Апшинецького хребта – ще одна пам'ятка природи 
– оголення кам'янистих порід "Свидовецькі скелі". Об'єкт являє 
собою високий урвистий схил, який добре видно при підйомі на 
г. Великий Котел. Цікавою особливістю є те, що скелі добре ви-
дно в будь-яку погоду. Навіть у щільний туман подорожній має 
змогу підійти майже впритул до відрогу хребта на рівні верхньої 
частини скельного виступу.  

У сідловині між Свидовецьким та Братківським хребтами 
розташований перевал Околи. Перевал становить певний істо-
ричний інтерес, оскільки через нього здійснювалися військово-
транспортні сполучення в часи Першої світової війни. Дотепер 
збереглися фрагменти "старої австрійської" дороги. Лише у  
90-х рр. ХХ ст. біля перевалу було ліквідовано залишки рейок 
старої вузькоколійної залізниці, за допомогою якої у Закарпат-
тя транспортували ліс. 

Неподалік від перевалу Околи бере початок р. Тисчора (вер-
хня течія Чорної Тиси, вище злиття з Апшинцем) (див. кольоро-
ву вставку, рис. 6.5). Цей об'єкт має особливе значення для гро-
мадян Угорщини, оскільки р. Тиса є одним із ключових історич-
них символів угорської державності. За легендою, Емеше (мати 
Алмоша, вождя мадярських племен, що очолював їх рух із-за 
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Уралу в басейн Дунаю і бабуся Арпада – родоначальника пер-
шої угорської королівської династії Арпадовичів) побачила сон, 
у якому до неї явився Турул (містичний птах у подобі яструба, в 
угорській міфології – тотемістичний пращур мадярських коро-
лів) і оволодів нею. 

У тому ж сні, з її утроби почав витікати потік кришталево чи-
стої води, що поступово перетворився на велику річку, яка текла 
на захід. Для Емеше це було знаком, що її дитина стане батьком 
династії великих правителів. Після цього сну Емеше завагітніла. 
У часи розквіту угорської державності Тиса була найбільшою 
річкою, що повністю протікала територією країни. Тому вважа-
ється, що саме Тиса і є тим міфічним водним потоком, який по-
бачила уві сні Емеше, і котрий дав початок династії угорських 
королів. У 2007 р. силами Сегедського університету було прове-
дено реконструкцію пам'ятного постаменту та меморіальної до-
шки на витоках Тисчори, встановлених ученим-лісівником гра-
фом Лойошем Тисо у 1882 р. Щороку 20-21 серпня, у Націона-
льні дні Угорщини, витоки Чорної Тиси стають об'єктом палом-
ництва угорських туристів. Найвищою точкою в основному ра-
йоні проходження практики, а також найвищою вершиною од-
нойменного хребта-відрогу Привододільних Горган є 
г. Братківська (1 788 м), Вершина становить інтерес як оглядова 
точка, з якої відкривається панорама на масиви Горгани з їх 
найвищими точками – гори Лопушну (1 836 м) і Сивулю 
(1 818 м), Свидовець, Братківський хребет, долини Тисчори та 
струмка Турбат. Іншими вершинами Братківського хребта є 
Гропа, Руська і Чорна Клива. Гора Чорна Клива (1 719 м), хоч і 
поступається висотою Братківській, є чи не найкращою оглядо-
вою точкою в околицях бази "Ясіня". З неї добре проглядаються 
Апшинецький та Свидовецький хребти, масив Горгани (включ-
но з вершинами Довбушанка, Синяк і Хом'як), Ясінянська уло-
говина і долина Чорної Тиси. 

Братківський хребет становить ще й історичний інтерес – 
ним проходить межа між Івано-Франківською та Закарпатською 
областями, що раніше була державним кордоном між Польщею 
та Чехословаччиною. Досі вздовж хребта можна побачити старі 
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прикордонні стовпчики з викарбуваним на них маркуванням і 
літерами "Р" з польського боку та "ČS" – з чехословацького. Та-
кож уздовж вододілу можна побачити залишки старих оборон-
них споруд – окопів, залишки колючого дроту тощо, що склада-
ли угорську оборонну "лінію Арпада", збудовану наперед день 
Другої світової війни. Тут проходить фрагмент туристичного 
маршруту "По старому кордону" від с. Бистриця до перевалу 
Легіонів на межі Надвірнянського р-ну Івано-Франківської об-
ласті та Тячівського р-ну Закарпатської. Дещо складніша для 
переходу ділянка старого кордону тягнеться вздовж Братківсь-
кого хребета до Чорної Кливи, а звідти – до полонини Плоска. 
Попри второвану туристами стежку, перехід ускладнюється гус-
тими і важкопрохідними заростями сосни гірської (місцева на-
зва жереп), що ускладнює рух із габаритними рюкзаками.  

Район проведення практики становить значний історико-
етнографічний інтерес. Селище Ясіня відоме як столиця Гу-
цульщини. У 1918–1919 рр. у Закарпатті було проголошено 
Гуцульську Республіку – незалежне українське державне утво-
рення, територія якого значною мірою збігалася з територією 
сучасного Рахівського району. Столицею в цьому утворенні 
було селище Ясіня.  

В Ясінях діє етнографічний музей, що зберігає зразки пред-
метів народного побуту та історичні документи. Цікавим є при-
ватний музей у кафе "Скіфське полювання", створений за ініціа-
тивою місцевого підприємця Е. Зілінського. У музеї, окрім етно-
графічних експонатів, представлені фотографічні матеріали, де 
відображено історію смт Ясіня та с. Чорна Тиса.  

Напевне, головним історико-культурним об'єктом смт Ясіня є 
Церква Вознесіння Господнього, відома як Струківська церква 
(див. кольорову вставку, рис. 6.6). Вона являє собою пам'ятку 
традиційної гуцульської архітектури. Точна дата заснування цер-
кви невідома. Будівлі церкви і каплиці датуються ХІХ ст., проте 
місцеві жителі вважають, що церква була заснована одночасно із 
селищем, тобто наприкінці ХV ст. Різні джерела датують її також 
ХVII та ХVIII ст. За легендою, церкву заклав пастух Іван Струк, 
що, вертаючись восени з полонини, через раптовий снігопад 
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змушений був лишити на горбі за селом отару овець, не маючи 
змоги гнати їх далі. Повернувшись навесні, щоб зібрати шерсть із 
загиблих тварин, Струк знайшов отару живою і з приплодом. На 
честь дива і було споруджено церкву. Нині Струківська церква є 
діючим православним храмом, проте внутрішнє облаштування 
доволі специфічне і відбиває особливості гуцульського побуту та 
звичаїв, радше ніж православні канони облаштування храмів. 
Струківську церкву включено до комплексу історичних пам'яток 
"Дерев'яні церкви Карпат", що з 23 червня 2013 р. набув статус 
пам'ятки світової культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Потенційний інтерес в Ясінях має старе єврейське кладови-
ще. Нині кладовище перебуває в занедбаному стані і являє со-
бою залишки надгробних плит із написами на ідиш. Зважаючи 
на той факт, що євреї становили значну частку населення в За-
карпатті, за умови належного облаштування кладовище може 
стати відомим туристичним об'єктом. Позитивним прикладом 
використання єврейської історико-етнограічної спадщини з ме-
тою розвитку рекреації може слугувати с. Колочава Міжгірсько-
го району, де культура та побут місцевої єврейської общини є 
важливим компонентом музейного комплексу "Старе село".  

У рамках одноденних виїздів за межі безпосереднього району 
проведення практики можна відвідати цілу низку об'єктів, що 
становлять значний туристичний інтерес. Так, вартими уваги 
прикладами церковної архітектури в межах Рахівського району 
є Михайлівська церква (1870) у с. Білин, церква Успіння Пре-
святої Богородиці (1750) у с. Ділове, церква Преображення Гос-
поднього з дзвіницею (1780) і церква св. Петра і Павла (1827) у 
с. Лазещина, Миколаївська церква (верхня) з дзвіницею (1428, 
1600, 1760) і Миколаївська церква (нижня – сер. XVII ст.) у 
с. Середнє Водяне, Церква жінок-мироносиць із дзвіницею 
(1856) у с. Стебний, а також церква Успіння Пресвятої Богоро-
диці (1792) у м. Рахів. 

Вартими уваги об'єктами є єдиний у Європі Музей екології гір 
Карпатського біосферного заповідника у с. Вільховатий, а та-
кож постамент "Географічний центр Європи" поблизу с. Ділове, 
встановлений у точці, що визначена центром європейського 
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субконтиненту за однією з численних методик обрахунку. Ціка-
вою археологічною пам'яткою є стоянка первісних людей по-
близу с. Біла Церква. 

Гуцульщина відома проведенням регулярних етнографічних 
фестивалів. В Ясінях у день міста проводиться щорічний фести-
валь народного гумору під назвою "Бербеницьи фіглів" (діжка жа-
ртів). "Фігля" на гуцульському діалекті означає "жарт". Цей захід 
організовує районне товариство Всеукраїнського об'єднання "Гу-
цульщина" спільно з турбазою "Едельвейс". Фестиваль триває два 
дні і збирає гумористів та артистів із різних частин Українських 
Карпат. У с. Лазещина, що є південно-східним продовженням 
смт Ясіня, у вересні проводиться фестиваль "Гуцульська ріпа" 
(так на гуцульському діалекті називають картоплю). На фестивалі 
збираються народні кулінари і демонструють найрізноманітніші 
страви з картоплі. Фестиваль супроводжується народними гулян-
нями. Наймасштабнішою подією є Фестиваль бринзи (на місце-
вому діалекті – бриндзі), що проходить у Рахові у першу неділю 
вересня, на закриття сезону полонин. Великий ярмарок із продук-
цією вівчарів з усіх прилеглих сіл проходить у особливій атмос-
фері серед народних костюмів, музики та розваг. У Квасах тради-
ційним є фестиваль "Барви квасівського ліжника", де майстри з 
виготовлення ліжників демонструють свої вироби і дають майс-
тер-класи з виготовлення цих унікальних предметів побуту. Ску-
штувати смачного баноша (бануша) можна у травні в 
с. Костилівка на фестивалі "Берлибаський банош". 

Село Чорна Тиса також має привабливий туристичний поте-
нціал. Хоча в ньому немає видатних пам'яток архітектури, воно 
являє собою живий етнографічний музей. Багато в чому мешка-
нці Чорної Тиси зберегли традиційні форми побуту. Особливо 
цікавими є полонини вівчарів у верхів'ях долини. Усю теплу по-
ру року пастухи проводять на полонині без електроенергії і во-
допостачання. Їхні помешкання відображають традиційний по-
бут гуцулів. У чорнотисянських вівчарів досі збереглася прак-
тика ручного виробництва овечих сирів. Типовими продуктами 
є будз (сир першого віджиму), вурда – продукт розігрівання си-
роватки, що лишається після віджиму будзу, зазвичай жирніша і 
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калорійніша, а також бринза (бриндзя) – перетертий із сіллю і 
витриманий будз. Повністю збереглася автентична технологія 
виробництва. Вівчарі вручну доять овець, зливають молоко в 
дерев'яні ємності, додаючи спеціальний фермент ґлєґ, що отри-
мують із висушеного і перетертого шлунку молочного теляти 
(або ягняти), додаючи його в невелику кількість молока, де по-
чинають розмножуватись молочнокислі бактерії. Ґлєґ невелич-
кими порціями додають у видоєне молоко, і через кілька годин 
воно прокисає. Після відігріву сир збивають, зціджують на марлі 
і чіпляють під стелею, де з нього стікають залишки вологи. До 
сироватки, що залишилася, додають свіжого молока і розігріва-
ють до утворення згустків вурди. Її також зціджують на марлі. 
Зазвичай відвідання такої полонини вимагає тривалого пішого 
підйому. Розташування бази "Ясіня" дозволяє здійснити екскур-
сію на овечі полонини в межах світлового дня з легким багажем.  

Також на гірських схилах довкола Чорної Тиси можна спо-
стерігати традиційні форми збиральництва: сезонну заготівлю 
чорниці (яфини), брусниці (ґоґодзів) і білих грибів. Досі цей вид 
народного промислу слугує важливою статтею доходів для сіль-
ських родин в умовах обмеженої кількості землі для обробітку і 
браку робочих місць. Гриби та ягоди є важливим елементом мі-
сцевої кулінарії.  
Місцева кухня Рахівщини поєднує гастрономічні традиції гу-

цулів та інших народів, що тут проживають. Типовими є страви 
з бринзою, наприклад вареники або ріпа (картопля). Для приго-
тування м'ясних страв часто використовується баранина. Коло-
ритним є гуцульський варіант угорського папрікашу – гостре 
печення з баранячих потрухів у сметані (в Угорщині страва го-
тується з "білих" видів м'яса). Популярними є угорський бограч 
– наваристий суп-печення зі свинини з овочами, кремзлики – 
місцевий вид дерунів, бануш (банош) – каша з кукурудзяного 
борошна, зварена на сметані. 

Не менший інтерес для відвідувачів становить і місцевий фо-
льклор. Серед населення Рахівщини збереглися традиції народ-
ної музики. Поширеними інструментами є скрипка, сопілка, ци-
мбали. Ще можна почути гру на трембіті. Гуцульські пісні іс-
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нують у вигляді типових мотивів, на які накладаються різнома-
нітні тексти. На перший погляд вони нагадують коломийки, але 
мають значно складнішу мелодику. До того ж у кожній гірській 
долині є свої мелодичні нюанси. Так, місцеві мешканці на слух 
легко відрізняють "гуцулку" від "лазівщинки", що приїжджим 
гостям видаються ідентичними.  

До родзинок місцевого фольклору можна віднести легенди. 
Наприклад, серед жителів с. Чорна Тиса можна почути історії 
про те, що оз. Апшинець не має дна і під землею сполучається з 
океаном. Коли трапляється катастрофічна повінь (остання у 
2008 р.), місцеві мешканці твердять, що то Апшинець, розсерди-
вшись, вивергає води в долину. Ворожеське озеро вважається 
містичним і за місцевими забобонами не можна запливати на 
середину, бо його вода засмоктує людей у безодню. За перепо-
відями, під скелями-Жандармами Нечистий стереже скарби До-
вбуша, і коли туристи випадково наближаються до них, насилає 
негоду, спричиняючи нещасні випадки.  

Особливого етнокультурного колориту Рахівщині надає гу-
цульська говірка. Народний словник має чимало місцевих вира-
зів, як автохтонних, так і іншомовного походження, що суттєво 
відрізняють гуцульський діалект від звичної української мови, 
від запозиченого з німецької "йо" – "так", до "грунь" – хребет, 
"горган" – камінь, "апша" – "вода" тощо. При цьому в кожній 
відособленій долині є своя специфіка мови. Фахівці-лінгвісти за 
особливістю говірки можуть ідентифікувати походження люди-
ни на рівні конкретного села.  

У підсумку, можна констатувати, що Рахівщина, зокрема ра-
йон в околицях смт Ясіня і с. Чорна Тиса, являє собою дуже вда-
лий майданчик для комплексного ознайомлення студентів із різ-
ними аспектами туристсько-рекреаційного потенціалу території з 
акцентом на природно-рекреаційних та історико-етнографічних 
пам'ятках, де до того ж можна спостерігати динамічний розвиток 
нових для України форм і видів відпочинку, у т. ч. сільського та 
зеленого туризму. Вдале розташування навчально-дослідної бази 
"Ясіня" дозволяє оптимально поєднувати одноденні пішохідні та 
виїзні маршрути, щоб максимально повно на практиці розкрити 
туристсько-ресурсний потенціал території. 
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6.7. Економічні зв'язки 
 
Зовнішньоекономічні зв'язки є одним із важливих факторів 

економічного зростання, структурних зрушень та підвищення 
ефективності національного виробництва. Водночас вони ви-
ступають джерелом диференціації країни та її регіонів. Значне 
місце в економічній діяльності регіону займають зовнішньоеко-
номічні операції, які характеризуються великим розмаїттям. Зо-
внішньоекономічна діяльність багатономенклатурна: вона об'-
єднує, здавалося б, несумісні операції, які можна здійснювати й 
на регіональному, і на внутрішньорегіональному рівнях, не ви-
ходячи за межі національних відносин усіх суб'єктів господарю-
вання. Так, консалтингові, туристичні послуги, інжинірингові, 
реінжинірингові, транспортні операції цілком можливо здійс-
нювати в межах конкретного підприємства (фірми).  

У 2012 р. обсяг експорту із Закарпатської області становив 
1 450,6 млн дол США, а імпорту 2 048,5 млн дол. Сальдо зовніш-
ньоторговельного балансу області становило 597,9 млн дол. Ана-
лізуючи статистичні дані, бачимо такі тенденції: по-перше, у 
2012 р. було експортовано товарів на 1 385,1, а послуг на 
65,5 млн дол, імпортовано на 2 009,1, а послуг на 39,4 млн дол, 
що менше на 0,9 і 3,5 % та 0,6 і 13,9 % відповідно, ніж за 2011 р., 
лише показник імпорту товарів у 2012 р. випереджав на 0,6 %.  
По-друге, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами скла-

лося в сумі 624 млн дол. Коефіцієнт покриття експортом імпор-
ту становить 0,69 при 0,7 за 2011 р.  
По-третє, сальдо зовнішньої торгівлі послугами склалося в 

сумі 26,1 млн дол, а коефіцієнт покриття експортом імпорту 
становить 1,7 при 1,5 за 2011 р.  
По-четверте, у 2009 р. відбувся суттєвий спад у зовнішньо-

торговельній діяльності Закарпатської області внаслідок світової 
фінансової кризи.  

Область вивозить галантерейні, трикотажні, фетрові, швейні, 
взуттєві вироби, деревостружкові плити, меблі, паркет, пилома-
теріали, лакофарбові "матеріали, засоби автоматизації, металорі-
зальні верстати, абразивний інструмент, електродвигуни, акуму-
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лятори, арматуру, овочі, фрукти, вино, мінеральну воду, марга-
рин, сіль, плодоовочеві консерви, щебінь та ін. 

У структурі ввозу значна частка припадає на бензин, дизель-
не паливо, вугілля, природний газ, прокат чорних металів, міне-
ральні добрива, ділову деревину, синтетичні смоли і пластмаси, 
товари господарського призначення, продукцію харчової і лег-
кої промисловості. 

У зовнішньоекономічній діяльності як України, так і її регіо-
нах важливу роль відведено прямим іноземним інвестиціям. До 
категорії прямих інвестицій відносять кредити та позики, що 
надійшли від прямих інвесторів.  

Прямі іноземні інвестиції в економіку Закарпатської області 
активно зростали до 2008 р., а з 2009 р. проявилася спадна тен-
денція внаслідок світової фінансової кризи. Однак, починаючи з 
2010 р., пряме іноземне інвестування в економіку області мало 
незначну позитивну динаміку. Зокрема, з прямих іноземних ін-
вестицій в економіку області першість належить секції D – пе-
реробній промисловості, для якої вони збільшилися за період з 
2001 до 2012 р. більше ніж у 4 рази, у той час як у цілому за всі-
ма видами економічної діяльності вони зросли тільки в 3,7 раза; 
негативна тенденція спостерігалася щодо підсекцій DD – оброб-
лення деревини та виробництво виробів із деревини (крім меб-
лів) та Е – виробництво та розподіл електроенергії, газу та води, 
на які припало лише 6,1 %, або 24,5 млн дол. США всього обся-
гу прямих іноземних інвестицій в економіку області та 0,2 %, 
або 987 тис. дол відповідно. У 2012 р. обсяг прямих іноземних 
інвестицій за цими видами економічної діяльності зменшився 
порівняно з 2011 р. на 60 % та 85 % відповідно  

Внаслідок прикордонного положення область має широкі 
культурні, туристські, трудові, побутові зв'язки з прилеглими 
територіями сусідніх держав. На кордоні з Угорщиною, Словач-
чиною, Румунією в багатьох місцях встановлені пункти спро-
щеного переходу для мешканців сусідніх районів різних держав. 

 
 
 



Розділ 6. Господарство регіону 
 

 189 

Рекомендована література 
 

1. Бундзяк Й. Й. Особливості розвитку екотуризму на природоохо-
ронних територіях (на прикладі Карпатського біосферного заповідни-
ка) / Й. Й. Бундзяк // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : матері-
али міжнар. наук.-практ. конф. – Рахів, 2007. – С. 32–35. 

2. Географічна енциклопедія України : у 3 т. – К. : УРЕ ім.  
М. П. Бажана, 1993. – Т. З. 

3. Географічні природоохоронні проблеми Західного регіону Укра-
їни // Вісн. Львів, ун-та. Сер. географ. – 1994. – Вип. 19. 

4. Геренчук К. І. Польові географічні дослідження / К. І. Геренчук, 
Е. М. Раковська, О. Г. Топчієв. – К., 1975. 

5. Головне управління статистики у Закарпатській області [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uz.ukrstat.gov.ua/ 

6. Дзенис З. Е. Методология и методика социально-економических 
исследований / З. Е. Дзенис. – Рига : Зинтане, 1980. 

7. Домашевський М. Історія Гуцульщини / М. Домашевський. – 
Львів : Логос, 2001. 

8. Жук М. В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів 
України : навч. посіб. / М. В. Жук, В. П. Круль – Чернівці : Рута, 2009. 

9. Закарпаття-2012 : [статистичний щорічник] / Головне управлін-
ня статистики у Закарпатській області. – Ужгород, 2013. 

10. Заставний Ф. Д. Населення України / Ф. Д. Заставний. – Львів : 
Світ, 2010. 

11. Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область. – К. : 
УРЕ, 1969. – С. 476–529. 

12. Культура і побут населення України : навч. посіб. для ВНЗ / 
В. І. Наулко (кер.) та ін. ; [голов. ред. С. В. Головко]. – К. : Либідь, 
1993.  

13. Лаврук М. М. Гуцули Українських Карпат : етнографічне дослі-
дження / М. М. Лаврук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ВЦ 
ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005.  

14. Лібанова Е. Ринок праці (демографічні аспекти) / Е. Лібанова. – 
К. : ЦНЛ, 2009. 

15. Мачуліна А. В. Аналіз демографічної ситуації у Закарпатській 
області / А. В. Мачуліна // Управління розвитком. – 2012. – № 6. – 
С. 23–24. 
 



ЧАСТИНА І. НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ 
 

 190 

16. Піпаш В. Закарпатська Гуцульщина : історико-етногр. нарис / 
В. Піпаш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", НДІ політ. ре-
гіоналістики, Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевчен-
ка. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012.  

17. Поп С. С. Природні ресурси Закарпаття : навч. посіб. для студ. 
ВНЗ і учнів серед. шкіл / С. С. Поп ; МОН України, УжНУ. – Ужгород : 
Спектраль, 2003.  

18. Тиводар М. Етнографія Закарпаття: історико-етногр. нарис / 
М. Тиводар. – Ужгород : Ґражда, 2010.  

19. Черленяк І. І.  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Закар-
патської області / І. І. Черленяк, С. Ю. Сойма // Вісн. Дніпропетр. ун-
ту. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 22, вип. 8(2). – С. 100–105.  



 
 
 

ЧАСТИНА ІІ 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО 

НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ 
 
 

РОЗДІЛ 7. ЛАНДШАФТОЗНАВЧА ПРАКТИКА 
 
Ландшафтознавча практика, як складова комплексної фі-

зико-географічної гірської практики, є базовою. Вона має важ-
ливе значення для підготовки спеціалістів географів як інтегра-
льна, оскільки синтезує в собі вже набуті на попередніх курсах 
фундаментальні знання з геології та геоморфології, метеорології 
та кліматології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії, основ 
екології тощо. 

Зазначений вид практики орієнтований на краще засвоєння та 
закріплення теоретичного матеріалу, що викладається в курсі 
"Ландшафтознавство" (4-й семестр), оскільки саме під час її 
проходження студенти найповніше усвідомлюють взаємозв'язки 
між компонентами географічної оболонки, її складну просторо-
ву диференціацію тощо. Також важливим напрямом практики є 
вивчення студентами геосистем різних рангів, а саме: їх генези-
су, сучасного стану та подальшого розвитку. Здобуті знання до-
зволяють проводити обґрунтування заходів щодо охорони та 
раціонального використання гірських ландшафтних комплексів. 
Такий досвід під час навчання на географічному факультеті є, 
безумовно, необхідним для подальшої фахової роботи у сфері 
географії загалом та природоохоронної діяльності зокрема.  

Таким чином, метою ландшафтної практики є закріплення 
теоретичного матеріалу, а також оволодіння практичними нави-
чками з організації та проведення ландшафтних польових дослі-
джень у гірських місцевостях.  
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Основні завдання ландшафтної практики:  
 виокремлення в польових умовах геосистем, визначення їх 

меж, встановлення рангу тощо;  
 формування уявлень про взаємозв'язки та взаємозалеж-

ність між компонентами геосистем та їх проявів у природних 
комплексах різних рангів; 

 картографування геосистем (на рівні фацій та урочищ) та 
їх типізація; 

 ландшафтне профілювання, а також визначення за профі-
лем вертикальної структури та морфологічної будови геосистем; 

 робота на опорних точках (їх вибір, опис задля аналізу 
взаємозв'язків та взаємодії між компонентами в геосистемі, ви-
явлення закономірностей у їх структурі та динаміці, визначення 
основних тенденцій змін під впливом природних та антропоген-
них чинників); 

 розробка рекомендацій з раціонального використання, 
охорони та відновлення досліджуваних геосистем . 

Після проходження практики студенти повинні набути пев-
них знань та умінь, зокрема необхідно знати: 

 методику польових ландшафтних досліджень у гірських 
місцевостях, у т. ч. методи ґрунтових, геоботанічних, геофізич-
них, геохімічних, ландшафтно-екологічних і комплексних фізи-
ко-географічних досліджень; 

 методику польового великомасштабного ландшафтного 
картографування; 

 типові геосистеми досліджуваної території та їх специфіку; 
 поняття про басейнову, генетико-морфологічну, позицій-

но-динамічну ландшафтно-територіальну структуру досліджу-
ваної території; 

 поняття раціонального та нераціонального природокорис-
тування в гірських місцевостях, їх наслідки тощо. 

Студенти повинні вміти:  
 організовувати і виконувати польове ландшафтне знімання; 
 вибирати технічні засоби та допоміжні матеріали для про-

ведення польових досліджень; 
 проводити ландшафтні рекогносцирувальні дослідження; 
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 визначати на місцевості ландшафтоформувальні фактори; 
 визначати на місцевості природні комплекси різних рангів; 
 визначати межі природних комплексів; 
 вибирати репрезентативні місця (опорні точки) для опису 

компонентної структури геосистем на рівні урочищ, фацій; 
 фіксувати сучасні фізико-географічні процеси; 
 встановлювати, використовуючи як польові методи гео-

графічних досліджень, так і методи аналізу отриманої інформа-
ції, взаємозв'язки між компонентами в геосистемах; 

 складати описи маршрутів та геосистем на опорних точ-
ках, тобто фіксувати інформацію, необхідну для побудови ланд-
шафтних карт;  

 будувати ландшафтні профілі;  
 виконувати великомасштабне ландшафтне картографування; 
 робити наукові узагальнення і оформляти їх у вигляді звіту. 
Основний метод дослідження території – маршрутний. 
Під час проходження ландшафтної практики студенти мають 

можливість застосувати прикладні геодезичні та картографічні 
методи інструментального, напівінструментального та окомір-
ного топографічного знімання, польового ландшафтного зні-
мання, ландшафтного картографування. Крім того, використо-
вуються загальнонаукові методи досліджень при обробці отри-
маних польових даних, а саме інтерполяції та екстраполяції ін-
формації, отриманої під час спостережень у найтиповіших фаці-
ях та урочищах, на прилеглі території.  

Слід зазначити, що ландшафтне знімання в гірських місцевос-
тях ускладнюється висотною поясністю, тому велику роль у до-
слідженнях відіграє метод ландшафтного профілювання, за якого 
ландшафтні профілі перетинають всі основні елементи мезоформ 
рельєфу від річкової долини до вершини. Таким чином, для про-
ведення великомасштабного ландшафтного картографування в 
гірських місцевостях слід поєднувати методи ландшафтного про-
філювання та детальних маршрутних досліджень, за яких мережа 
маршрутів рівномірно покриває всю територію.  
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Основні матеріали, що є необхідними для виконання за-
вдань ландшафтної практики, це: літературні джерела про регі-
он проходження практики (подані у списку літератури), карто-
графічні матеріали, тахеометричні таблиці, польові визначники 
ґрунтів, рослин тощо. 

Для проведення польових досліджень та опанування різних 
за точністю та детальністю методів спостережень та вимірювань 
лінійних, кутових і площинних параметрів геосистем, топогра-
фічної прив'язки картувальних та опорних точок необхідними 
приладами є: GPS-системи різної точності, теодоліт-тахеометр, 
бусоль, компас, лазерний далекомір, анероїд-висотомір, рулетка 
металева 50 м, репшнур, крокомір, візирна лінійка, екліметр, 
транспортир.  

Для успішного проходження практики студенти повинні 
володіти теоретичним базисом, який у стислій формі наве-
дено нижче. 

На сучасному етапі розвитку ландшафтознавчої науки понят-
тя "ландшафт" трактується досить широко і неоднозначно. З фі-
зико-географічного погляду вирізняють його загальне, типологі-
чне та індивідуальне розуміння. За загальним трактуванням, те-
рмін "ландшафт" – синонім природного територіального ком-
плексу будь-якого таксономічного рангу: ландшафт Східноєв-
ропейської рівнини, Карпатських гір, болота, лісового масиву 
тощо (прибічники – Ф. М. Мільков, Д. Л. Арманд).  

Типологічний підхід розглядає ландшафт земної поверхні як 
природно-територіальний комплекс, який за розмірами і склад-
ністю будови відповідає ландшафту в його індивідуальному ро-
зумінні, однак не має своїх неповторних рис (прибічники – 
Б. Б. Полинов, М. А. Первухин, М. О. Гвоздецький, О. М. Мари-
нич, П. Г. Шищенко). Близькі за властивостями ландшафти не-
одмінно повторюються у просторі і можуть поєднуватися за ти-
повими ознаками у певні групи – операційні одиниці типологіч-
ної класифікації ландшафтів (табл. 7.1). 
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Таблиця  7.1. Класифікаційні категорії ландшафтів 
 

Таксони Головні ознаки Приклади 

Відділ 
Тип контакту і взаємодія 
геосфер у структурі ланд-
шафтної оболонки 

Наземні, земноводні, водні, 
донні ландшафти (за Ф. М. Міль-
ковим) 

Система 
Енергетична база ландшафтів 
– поясно-зональні відмінності 
водно-теплового балансу 

Субарктичні, бореальні, суб-
бореальні семіарідні ландшаф-
ти та ін.  

Підсистема 
Секторні кліматичні від-
мінності, континенталь-
ність клімату 

Суббореальні семиаридні по-
мірно континентальні, конти-
нентальні, різко континенталь-
ні ландшафти  

Клас 

Морфоструктури вищого 
порядку (елементи мегаре-
льєфу), тип природної зо-
нальності (горизонтальний 
або вертикальний) 

Рівнинні та гірські ландшафти 

Група Тип водно-геохімічного 
режиму 

Елювіальні, напівгідроморфні 
та гігроморфні ландшафти 

Тип 

Співвідношення тепла і 
вологи, яке зумовлює ре-
жим повер-хневих і ґрунто-
вих вод, ґрунтово-біо-
кліматичні ознаки на рівні 
типів ґрунтів і класів рос-
линних формацій 

Лісостепові, напівпустельні, 
болотні, лугові ландшафти тощо  

Рід 

а) Генетичні типи рельєфу 
(за В. А. Ніколаєвим);  
 
б) Порівняльні особливості 
типів ландшафтів (за 
Г. І. Юренковим)   

а) Давньоалювіальний ланд-
шафт, погорбовано-пасмовий 
давньо-елювіальний ландшафт; 
б) Східноєвропейські ландша-
фти мішаних лісів, далекосхід-
ні ландшафти мішаних лісів 
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Закінчення табл. 7.1 
 

Таксони Головні ознаки Приклади 

Вид 

 
 
а) Подібність урочищ, що 
переважають у ландшаф-
тах, місцевості (типи мор-
фологічної структури) (за 
В. А. Ніколаєвим) 
б) Генетичні особливості те-
риторії (за А. Г. Ісаченком, 
Н. Л. Беручашвілі, Г .І. Юрен-
ковим) 

Види степових рівнинних 
ландшафтів: 
а) плоско-хвилясті рівнини, 
піщані й супіщані з різнотравно-
червоноковиловими степами на 
темно-каштанових ґрунтах; 
 
б) плоскі денудаційно-аку-
мулятивні плато з покривом 
лесоподібних порід, типчако-
вими степами на темно-
каштанових ґрунтах   

 
За індивідуальним трактуванням, ландшафт являє собою кон-

кретний і неповторний у просторі природно-територіальний ком-
плекс, який більший за місцевості, урочища і фації, що його утво-
рюють, але менший за фізико-географічні райони та інші терито-
ріальні одиниці, складовою частиною яких він є (прибічники – 
Л. С. Берг, Л. Г. Раменський, С. В. Калесник, М. А. Солнцев, 
К. І. Геренчук, А. Г. Ісаченко, В. О. Ніколаєв, В. С. Давидчук та 
ін.). Ландшафт виступає як певна територія, однорідна за своїм 
походженням (генезисом) та історією розвитку, неподільна за зо-
нально-азональними ознаками, з єдиним геологічним фундамен-
том, однотипним рельєфом, одним кліматом та гідротермічними 
умовами, певним сполученням ґрунтів і біоценозів, індивідуаль-
ним набором простих геокомплексів. У цьому сенсі важливі до-
слідження морфологічної структури ландшафту, оскільки це до-
зволяє встановити і самі межі: доки на території виділяються одні 
і ті ж типи дрібних геокомплексів (наприклад, урочищ), вона мо-
же розглядатися як єдиний географічний ландшафт.  

У сучасному ландшафтознавстві об'єкт дослідження назива-
ють такими термінами: "природний територіальний комплекс" 
(ПТК), "географічний комплекс" ("геокомплекс"), "ландшафт-
ний комплекс", "географічна система" ("геосистема"). Певною 
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мірою їх можна вважати синонімами, однак кожен із них має 
свої особливості.   

Природно-територіальний (природний) комплекс визначаєть-
ся як просторово-часова система географічних компонентів (ма-
си твердої земної кори, природні води, повітряні маси атмосфе-
ри, біота, ґрунт), взаємозалежних у своєму розміщенні, що роз-
виваються як єдине ціле.  

Термін "геокомплекс" означає систему взаємозв'язаних ком-
понентів природи, проте використовується і для позначення об'-
єктів соціальної і економічної географії.  

Ландшафтний комплекс – поняття ширше, ніж ПТК, оскільки 
включає в себе не тільки природні фації, урочища, місцевості 
тощо, але й інші просторові цілісності (наприклад, водозбірні 
басейни, парагенетичні комплекси і т. д.).  

Геосистема – це земний простір усіх розмірностей, де окремі 
компоненти природи перебувають у системному зв'язку один з 
одним, і як певна цілісність взаємодіє з космічною сферою та 
людським суспільством. З ландшафтно-екологічного погляду гео-
система – клас полікомпонентних природних систем, які виділя-
ються з реального тривимірного фізичного простору як його пев-
ний об'єм (реальний чи уявний), у межах якого протягом деякого 
інтервалу часу природні елементи й процеси, завдяки існуючим 
між ними та із зовнішнім середовищем відношеннями певного 
типу (генетико-еволюційним, позиційним, речовинно-потоковим 
та ін.), упорядковуються у відповідні цим відношенням структури 
з характерними інваріантними ознаками та динамічними змінами.     

Під час польових рекогносцирувальних обстежень слід вирі-
зняти ландшафтні комплекси локального рівня розмірності – 
фації, підурочища, урочища і місцевості як морфологічні оди-
ниці географічного ландшафту. Нижче подані їх визначення. 
Фація – це найпростіший ПТК, який займає елемент мезофо-

рми або його частину, всю мікроформу або її частину і характе-
ризується однаковою літологією поверхневих гірських порід, 
однаковим характером зволоження, одним мікрокліматом, одні-
єю ґрунтовою відміною і одним біоценозом. Наприклад, фацією 
можна вважати мікрозниження в межах річкової заплави, скла-
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дене алювіальними відкладами, на дернових глейових важкосу-
глинистих ґрунтах під різнотравно-осоковою рослинністю.        
Підурочище – це ПТК, сформований групою генетично і ди-

намічно зв'язаних фацій, що займають один з елементів мезофо-
рми рельєфу. Прикладом слугує пологий прибалковий схил, 
складений лесоподібними суглинками, із розораними важкосуг-
линистими чорноземами.  
Урочище – це ПТК, представлений закономірно побудованою 

системою генетично, динамічно і територіально пов'язаних фа-
цій або їх споріднених груп (підурочищ), що розміщуються на 
одній мезоформі рельєфу. Поділяється на просте і складне, ос-
новне і другорядне. Наприклад, урочищем може бути крутосхи-
лий молодий яр із напівзадернованими схилами, складений мо-
ренними суглинками, із дерново-слабопідзолистими піщаними 
ґрунтами під лучним різнотрав'ям.        
Місцевість – це найбільша морфологічна частина ландшаф-

ту, яка характеризується особливим варіантом сполучення осно-
вних урочищ цього ландшафту. Її формування пов'язане з варіа-
ціями геологічного фундаменту і рельєфу. Вирізняють яружно-
балкові, привододільно-рівнинні, притерасні місцевості, місце-
вості високих і низьких заплав, ерозійно-зсувних схилів. 

Варто також зазначити, що морфологічними частинами гір-
ського ландшафту, окрім наведених вище, є стрия (займає по-
ложення після урочища) та сектор (займає положення після міс-
цевості). Стрия – це ряд літологічно однорідних урочищ у ме-
жах одної висотної місцевості. Натомість сектор формує верти-
кальний ряд сполучених висотних місцевостей, що розвивають-
ся в умовах одної макроекспозиції. 

У ландшафтознавстві за принципом побудови виділяють ти-
пологічне та регіональне районування територій.  

Перше представлене виокремленням таксонів із типовими 
характеристиками (наприклад, вказані вище урочища та місце-
вості), які мають досить значне поширення.  

Друге вирізняє одиниці унікальні, що просторово не повто-
рюються (Улоговинний район, Карпатська гірська ландшафтна 
країна тощо).  



Розділ 7. Ландшафтознавча практика 
 

 199 

Власне сам географічний ландшафт виступає "вузловою" ге-
осистемою між локальними (типовими) та регіональними (інди-
відуальними) геокомплексами. До одиниць регіонального рівня 
належать, наприклад, район, область, край, зона, країна.  
Ландшафтний район – ділянка в межах області, що відрізня-

ється характером і інтенсивністю перебігу сучасних фізико-
географічних процесів, типологією місцевостей.  
Ландшафтна область – частина краю, в межах якої відмін-

ності геолого-геоморфологічної будови спричиняють місцеві 
зміни елементів теплового, водного, геохімічного режимів і зу-
мовлюють особливості ґрунтового і рослинного покриву.  
Ландшафтний край (або провінція) – частина зони, в якій особ-

ливості клімату (ступінь континентальності) і геолого-гео-
морфологічних умов зумовлюють істотні відмінності гідротерміч-
ного режиму, ґрунтово-рослинного покриву, природних процесів.  
Ландшафтна зона – широтна смуга, частина географічно-

го поясу, що характеризується таким співвідношенням тепла і 
вологи, яке зумовлює формування зональних типів ґрунтів і 
рослинності.  
Ландшафтна країна – частина материка, яка, маючи спільні 

риси геолого-геоморфологічної будови і макрокліматичних про-
цесів, зумовлює тільки їй властиву структуру зональності, тобто 
характеризується індивідуальним спектром ландшафтних зон 
або висотних поясів. 

Етапи проведення ландшафтної практики. Всі роботи протя-
гом ландшафтної практики поділяються на передпольовий, 
польовий і камеральний етапи. Під час кожного з етапів вирі-
шуються певні специфічні організаційні та практичні завдання.  

Передпольовий етап складається з двох частин: вступної 
лекції та безпосередньої підготовки до польового етапу.  

Під час вступної лекції: 
1. Викладач ставить перед студентами цілі та завдання прак-

тики. 
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2. Студенти з наявних літературних джерел про регіон, кар-
тографічних матеріалів, звітів попередніх практик тощо отри-
мують відомості про:  

а) фізико-географічні та ландшафтні особливості досліджу-
ваної території;   

б) основні напрями оптимізації регіонального природокорис-
тування та ландшафтного планування. 

3. Викладач ознайомлює з методами проведення польових 
ландшафтних досліджень, звертає увагу на особливості збору 
інформації про геосистеми під час польових досліджень у гірсь-
ких місцевостях. 

4. Студенти ознайомлюються зі зразками ведення польового 
щоденника та бланків опису фацій (урочищ) на опорних точках. 

5. Студентам надаються відомості про систему умовних по-
значень, індексів тощо, які використовуються під час ландшаф-
тного картографування та профілювання.; 

Підготовка студентів до польових досліджень полягає у: 
1. Складанні ландшафтної карти-гіпотези району проходження 

практики з позначенням меж геосистем рангу урочищ (м 1 : 
100000) (в польових умовах вона уточнюється та доповнюється). 

2. Розробці умовних знаків, що будуть використані під час 
польової зйомки. 

3. Отриманні завдання на маршрут. 
4. Отриманні необхідного обладнання, фондових, літератур-

них та картографічних матеріалів.  
5. Складанні по карті схеми маршруту, лінії ландшафтного 

профілю та визначенні додаткових маршрутів (якщо виникає 
необхідність уточнення меж геосистем). 

6. Орієнтовному визначенні місць опорних точок. 
7. Визначенні завдань, які будуть виконуватися кожним із 

членів бригади під час проходження маршруту. 
Оскільки, як правило, склад бригади налічує шість студентів, 

то розподіл завдань виглядає таким чином: 1 – обирає картува-
льні точки, 2 – вимірює відстань між ними, 3 – визначає магнітні 
азимути, 4 – вимірює кути нахилу поверхні, 5 – виконує опис 
території (природної та антропогенної складової), 6 – робить 
абрис території. 
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8. Визначенні завдань для кожного члена бригади, які будуть 
виконуватися під час опису геосистем на опорних точках: 1 – 
описує місцеположення та метричні характеристики геосистеми, 
2 і 3 – описують ґрунтовий розріз, 4, 5 – виконують геоботаніч-
ний опис ділянки, 6 – описує сучасний природний стан та тип 
господарського використання. 

Слід зазначити, що кожного дня відповідні завдання зміню-
ються для членів бригади. Таким чином, за час проведення 
ландшафтної практики всі студенти встигають набути кожної із 
зазначених навичок. Крім того, кожен студент, виконуючи 
окрему частину польових робіт, вчиться відповідальному став-
ленню до "командної" роботи, адже незадовільне виконання 
будь-якої частини не дозволить здійснити загальне оформлення 
роботи на камеральному етапі. Якщо склад бригади більший, то 
на певні види робіт призначається по 2 виконавці, що дозволяє 
контролювати точність польової інформації. 

Польовий етап практики полягає у проведенні польового 
великомасштабного ландшафтного знімання. Під час цього ета-
пу студенти, проходячи визначений маршрут, виконують топо-
графічну прив'язку картувальних точок та опис ландшафтних 
характеристик на них, за планом, наведеним у табл. 7.2. Також 
відбувається опис геосистем на опорних точках (див. табл. 7.3). 

Картувальними є точки, на яких здійснюється короткий опис 
характеристик геосистем, що є аналогічними до фацій (урочищ), 
докладно описаних на опорних точках. Ці точки також обира-
ються в місцях переміни характеристик території для їх фіксу-
вання. Такими характеристиками можуть бути: форма рельєфу, 
тип панівної рослинності або наявність антропогенних об'єктів 
(будинки, мости, дороги тощо).  

Опорними точками є місця, обрані в процесі рекогносциров-
ки, для опису найтиповіших природних комплексів. Геосистеми 
на опорних точках досліджуються детальніше, ніж решта тери-
торії, з метою виявлення їх меж та дослідження структури. У 
рамках видів місцевостей – для виявлення видів урочищ, у рам-
ках урочищ – для виявлення підурочищ та фацій.   

На опорних точках відбувається найдокладніший опис усіх 
компонентів природного комплексу на спеціальних бланках 
(Додаток 1, 2). Дослідження ґрунту потребує відбору зразків з 
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усіх генетичних горизонтів, проте в місцевості, де проходить 
практика, особливості залягання гірських порід призводять до 
того, що часто опис ґрунту відбувається на основі ґрунтової 
прикопки завглибжки декілька десятків сантиметрів. Геоботані-
чне дослідження супроводжується обов'язковим відбором у гер-
барій невідомих видів рослин тощо.  

 
Таблиця  7.2. Роботи, що виконуються студентами  

на картувальних точках 
 

Вид роботи Короткий опис роботи 
Прилади які 
можуть бути 
використані 

Вимірювання 
відстані між 
картувальними 
точками 

За допомогою кроків або відпові-
дних приладів визначається дов-
жина відрізків між картувальними 
точками  

Рулетка металева 
(50 м),  
репшнур,  
лазерний далекомір,  
крокомір 

Визначення 
магнітних ази-
мутів між кар-
тувальними 
точками 

Визначається магнітний азимут 
між картувальними точками 

Компас та візірна 
лінійка,  
теодоліт-
тахеометр,  
бусоль  

Вимірювання 
кутів нахилу 
поверхні 

Визначають кути нахилу поверхні 
(вперед, вправо, вліво) 

Екліметр,  
теодоліт тахеометр 

Опис території 
на відрізках між 
картувальними 
точками 

Запис у польовому щоденнику 
про зміну ландшафтних характе-
ристик (зміна форми рельєфу, 
експозиції схилу, пануючої рос-
линності тощо), сучасних фізико-
географічних (обвали, зсуви, віт-
ровали, місця сходження лавин), 
антропогенних процесів (тип гос-
подарського використання)  

 

Складання аб-
рисів маршруту 

За допомогою умовних знаків у 
польовому щоденнику фіксують-
ся: форми рельєфу, панівний тип 
рослинності, антропогенні об'єкти 
(дороги, мости тощо) 
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Таблиця  7.3. Роботи, що виконуються студентами  
на опорних точках 

 

Вид роботи Короткий опис роботи 
Прилади які  
можуть бути  
використані 

Опис місцеполо-
ження та метри-
чних характерис-
тик геосистеми 

З використанням контурних 
точок на топокарті і напівінст-
рументальних або інструмен-
тальних методів виконується 
топографічна прив'язка, визна-
чаються розміри, межі, опису-
ється положення в рельєфі 
(форма рельєфу, експозиція 
схилу, крутизна) тощо 

Рулетка металева 
(50 м),  
репшнур,  
лазерний далекомір,  
крокомір 

Опис ґрунту та 
ґрунтотворної 
породи 

Закладається ґрунтовий розріз 
або прикопка. Описуються гене-
тичні горизонти за такими хара-
ктеристиками: колір, механіч-
ний склад, включення, щільність 
та ін. Визначається різновид 
ґрунту, ґрунтотворна порода 

Лопата,  
ґрунтовий ніж,  
рулетка 

Геоботанічний 
опис  

Описується рослинний покрив 
за ярусами  Рулетка 

Опис сучасного 
стану ділянки 

Фіксується природний стан та 
(або) тип господарського вико-
ристання (лісозаготівля, пасо-
вища тощо) 

 

 
Після проходження маршруту, під час камерального етапу, 

студенти оформлюють польові спостереження у вигляді частини 
звіту, а саме виконують такі види робіт:  

1. Описові: а) характеристика маршруту, де зазначається: на-
зва, дата проведення, загальна довжина, мета та завдання, опис 
ландшафтних особливостей досліджуваної ділянки тощо; 
б) таблиця, в якій фіксується зміна ситуації на картувальних то-
чках та між ними (табл. 7.4).  
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Таблиця  7.4. Дані, що фіксуються при проходженні маршруту 
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А
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1       
2       
 
2. Графічні та картографічні: а) план-схема маршруту, із 

визначеними картувальними та опорними точками. Ця робота 
виконується на основі нанесення азимутального ходу з абриса-
ми, зафіксованими на картувальних точках; б) ландшафтний 
профіль, на якому відмічають опорні точки, визначається зміна 
природних комплексів, їх вертикальна структура тощо. 

Наприкінці практики, на основі даних окремих маршрутів, 
студенти складають уточнену ландшафтну карту регіону прохо-
дження практики. Оформлюють (відповідно до поданих нижче 
вимог) та захищають звіт. 

Вимоги до написання звіту з практики: звіт з практики має 
містити такі розділи: 

 вступ, у якому розкривається мета, завдання і зміст прак-
тики; 

 перший розділ, що містить загальну фізико-географічну 
характеристику району проведення практики; 

 другий розділ, де описуються методика особливості 
польових ландшафтних досліджень, у т. ч. польового великома-
сштабного ландшафтного картографування та профілювання 
гірських місцевостей; 

 третій розділ містить відомості про маршрути, зокрема їх 
описи, бланки опису фацій (урочищ), графічні та табличні мате-
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ріали (план-схеми маршрутів, ландшафтні профілі, ландшафтні 
карти тощо);  

 висновки, у яких на основі даних про регіон дослідження 
та власних (натурних) спостережень студенти проводять аналіз 
ландшафтно-морфологічної структури, стану ландшафтів дослі-
джуваної території та їх господарського використання.  

Ландшафтознавча практика проводиться протягом шести 
днів. Під час проходження практики студенти проходять п'ять 
маршрутів (див. кольорову вставку, рис. 7.1), головною метою 
яких є дослідження природних комплексів, ландшандшафтно-
територіальних систем, типів та екологічних наслідків госпо-
дарського використання територій у басейні р. Чорна Тиса. Та-
кож в практику включається один оглядовий маршрут, під час 
якого студенти можуть ознайомитися з ландшафтними комплек-
сами Вулканічних Карпат, Закарпатської низовини та ін. 

 
 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
 
Установча лекція, під час якої пояснюється зміст і завдання 

практики, фізико-географічні та ландшафтні особливості тери-
торії проведення практики, методика проведення польових 
ландшафтних досліджень у гірських місцевостях та особливості 
роботи з вимірювальними приладами. 

 
Маршрут № 1 "База "Ясіня" – долина струмка Великий 

Ведмежий – місце сходження лавини" 
 

Мета: ознайомлення із сучасними природними та антропо-
генними процесами в долинах гірських річок. Дослідження їх 
сучасного стану та господарського використання, у т. ч. для об-
ґрунтування рекомендацій щодо запобігання катастрофічним 
паводкам на гірських річках. 

Завдання: визначення меж геосистем на рівні фацій.  
Довжина маршруту – 3,6 км. 
Час проходження – 3,5 год. 
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Перша частина маршруту пролягає по днищу долини струмка 
Великий Медвежий, виробленої в корінних породах. Під час 
проходження цієї частини маршруту студенти можуть спостері-
гати заплавні геосистеми на алювіальних відкладах із лучно-
буроземними оглеєними ґрунтами під гідроморфними рослин-
ними угрупованнями та схилові природні комплекси на флішо-
вих відкладах із бурими гірсько-лісовими малопотужними силь-
нощебенюватими ґрунтами під вологими ялиновими лісами.  

Друга – по днищу долини на ділянках, де проходила лісоза-
готівля. У цій частині можна спостерігати терасові ландшафтні 
комплекси на переміщених елювіальних відкладах із дерново-
буроземно глейовими ґрунтами під вторинними чагарниковими 
рослинними асоціаціями. Таким чином, на цій ділянці виявля-
ються фізико-географічні процеси активного розмивання ґрунту 
та формування вторинних рослинних асоціацій у результаті лі-
согосподарської діяльності. 

Третя – вздовж схилових геосистем на делювіально-
колювіальних відкладах із бурими лісовими малопотужними 
сильнощебенюватими ґрунтами під вологими ялиновими ліса-
ми. У цій частині можна спостерігати курумник (див. кольорову 
вставку, рис. 7.2) та динамічні процеси в геосистемах після про-
ходження катастрофічних екзогенних фізико-географічних про-
цесів (на місці сходження лавини). 

Під час польового етапу студенти виконують великомасшта-
бне ландшафтне знімання, зокрема виконуються: 

1. Роботи на картувальних точках, описані в табл. 7.2. 
2. Проводиться опис геосистем на рівні фацій на опорних то-

чках, за планом, наведеним у табл. 7.3.   
Для цього маршруту обираються: точка № 1 – гирло струмка 

Великий Ведмежий, точка № 2 – тераса струмка Великий Вед-
межий, точка № 3 – схиловий природний комплекс, точка № 4 – 
місце сходження лавини (рис. 7.3). 

Під час камерального етапу на основі маршрутних даних 
студенти виконують описові, а також графічні та картографічні 
роботи (див. вище). Також мають бути розглянуті сучасні фізи-
ко-географічні процеси, що спостерігалися під час проходження 
маршруту і характерні для цієї місцевості та проведений аналіз 
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впливу на їх формування господарської діяльності, що прово-
диться в долині струмка. 

Отже, частина звіту за перший день практики має містити:  
а) характеристику маршруту;  
б) таблицю з описом ситуації на картувальних точках; 
в) бланки опису фацій;  
г) план-схему маршруту; 
д) ландшафтний профіль. 
 
 

ДРУГИЙ ДЕНЬ 
Маршрут № 2 "База "Ясіня" – перевал Околи" 

 
Мета: ознайомлення з долинними природними комплексами 

гірських річок, їх генетико-морфологічною, позиційно динаміч-
ною, парагенетичною та басейновою ландшафтно-терито-
ріальною структурою. Дослідження сучасного стану та основ-
них типів господарського використання таких комплексів для 
обґрунтування рекомендацій щодо їх збереження та раціональ-
ного використання. 

Завдання: визначення меж геосистем на рівні урочищ; прове-
дення великомасштабного ландшафтного знімання; проведення 
ландшафтного профілювання. 

Довжина маршруту – 8,4 км. 
Час проходження – 4,5 год. 
Перша частина маршруту проходить уздовж русла р. Чорна 

Тиса, під час проходження якої можна спостерігати типові: 
 заплавні геосистеми на алювіальних відкладах із лучними 

ґрунтами під гідроморфними рослинними угрупованнями; 
 природні комплекси низьких перезволожених терас на де-

лювіально-алювіальних відкладах із лучними оглеєними ґрун-
тами під лучними рослинними асоціаціями;  

 ландшафтні комплекси низьких перезволожених терас на 
алювіально-делювіальних відкладах із дерново-буроземними 
оглеєними ґрунтами під ялиновими лісами.  
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Друга – по силових ландшафтних комплексах на делювіаль-
них відкладах із бурими гірсько-лісовими малопотужними ґрун-
тами під ялиновими лісами. 

Під час проходження третьої частини можна спостерігати 
природні комплекси вододільних субгоризонтальних поверхонь 
гірських хребтів на елювіальних відкладах із дерново-
буроземними ґрунтами під вторинними лучними асоціаціями.  

Під час польового етапу студенти виконують великомасшта-
бне ландшафтне знімання, зокрема: 

1. Роботи на картувальних точках, описані в табл. 7.2. 
2. Проводиться опис геосистем на рівні урочищ на опорних 

точках, за планом, наведеним у табл. 7.3.   
Для цього маршруту обираються: точка № 1 – заплавна гео-

система в місці впадіння струмка Левківець, точка № 2 – тераса 
р. Чорна Тиса, поблизу впадіння струмка Реп'янець, точка № 3 – 
схиловий природний комплекс, точка № 4 – природний комплекс 
вододільної субгоризонтальної поверхні (поблизу пам'ятного зна-
ку "Витоки р. Чорна Тиса") (див. кольорову вставку, рис. 7.4). 

Під час камерального етапу на основі маршрутних даних 
студенти виконують описові, а також графічні та картографічні 
роботи (див. вище). Крім того, мають бути охарактеризовані  
основні типи господарського використання природних комплек-
сів, що спостерігалися під час проходження маршруту та обґру-
нтовані рекомендації раціонального використання. 

Частина звіту за другий день практики має містити:  
а) характеристику маршруту;  
б) таблицю з описом ситуації на картувальних точках; 
в) бланки опису урочищ;  
г) план-схему маршруту; 
д) ландшафтний профіль. 
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ТРЕТІЙ ДЕНЬ 
Маршрут № 3 "База "Ясіня" – полонина Татул –  

Ворожеські озера" 
 

Мета: ознайомлення зі змінами природних комплексів із ви-
сотою (явищем висотної поясності). Дослідження ландшафтних 
особливостей територій, сформованих дією гірських льодовиків 
періоду четвертинного зледеніння. 

Завдання: визначення меж геосистем на рівні урочищ; спо-
стереження змін у компонентах природних комплексів, зумов-
лених наростанням абсолютної висоти (дослідження висотної 
поясності). 

Довжина маршруту – 8,5 км.  
Час проходження – 4 год. 
Перша частина – маршрут проходить через типові схилові 

природні комплекси г. Татульський Грунь, що сформувалися на 
пролювіальних відкладах із бурими гірсько-лісовими ґрунтами 
під ялиновими лісами. Під час подолання цієї частини маршруту 
студенти можуть спостерігати наслідки проведення нераціона-
льної лісозаготівлі (розмивання ґрунту тимчасовими водотоками 
в місцях проходження техніки, засмічення території і, як наслі-
док, водотоків відходами лісозаготівлі та формування на місці 
вирубки вторинних чагарникових асоціацій.) 

Друга – пролягає повз полонину Татул, що є фрагментом релі-
ктової поверхні вирівнювання (Карпатського пенеплену), сфор-
мованої на елювіальних відкладах із дерново-буроземними ґрун-
тами під вторинними лучними асоціаціями. На полонині можна 
спостерігати приклад характерного для цього регіону відгінно-
пасовищного типу ведення сільського господарства та його вплив 
на природні комплекси (див. кольорову вставку, рис. 7.5). 

Третя – простягається через схилові геосистеми, подібні до 
тих, що були представлені в першій частині маршруту. 

У четвертій частині маршруту відзначаються природні ком-
плекси вододільних субгоризонтальних поверхонь гірських хре-
бтів, що також являють собою фрагменти реліктової поверхні 
вирівнювання (Карпатського пенеплену) на елювіальних відкла-
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дах із гірськими лучнобуроземними ґрунтами під лучними асо-
ціаціями та чагарниковими угрупованнями з переважанням ялі-
вцю (див. кольорову вставку, рис. 7.6). 

П'ята частина – студенти проходять повз вершину г. Котел та 
оз. Ворожеське, далі по схилу кара, в дні якого представлені мо-
ренні відклади та сформувалися природні комплекси: а) із гірсь-
ко-торф'янобуроземними ґрунтами під зеленовільховим криво-
ліссям, б) зі гірськолучнобуроземними ґрунтами під лучними 
асоціаціями і чагарниковими угрупованнями з переважанням 
ялівцю (див. кольорову вставку, рис. 7.7). 

Роботи, що виконуються під час польового етапу: 
1. Прокладання азимутального ходу. 
2. Топографічна прив'язка опорних точок.  
3. Опис геосистем на рівні урочищ на опорних точках за 

планом, наведеним у табл. 7.3.  
Для цього маршруту обираються: точка № 1 – схилова геоси-

стема в нижній частині г. Татульський Грунь, точка № 2 – поло-
нина Татул, точка № 3 – вершина г. Котел, точка № 4 – природ-
ний комплекс поблизу місця витоку струмка Ворожечок (див. 
кольорову вставку, рис. 7.8). 

Під час камерального етапу на основі маршрутних даних 
студенти виконують описові, а також графічні та картографі-
чні роботи (див. вище), зокрема на топографічній основі виді-
ляють ландшафтні комплекси на рівні урочищ та визначають 
висотні пояси. 

Частина звіту за третій день складається з:  
а) характеристики маршруту;  
б) таблиці з описом ситуації на картувальних точках; 
в) бланків опису урочищ;  
г) азимутального ходу маршруту; 
д) ландшафтної карти.  
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ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ 
Маршрут № 4 "База "Ясіня" – гора Велика Кичера –  
полонина Ріпта – гора Татарука – озеро Апшинець –  

гора Трояска – гора Догяска – гора Котел – полонина Татул –  
база "Ясіня" 

 

Мета: ознайомлення з ландшафтними комплексами гірського 
масиву Свидовець (Свидовецько-Чорногірський фізико-географіч-
ний район, Полонинсько-Чорногірська фізико-географічна область). 

Завдання: виявлення змін у компонентах природних компле-
ксів, зумовлених наростанням абсолютної висоти (дослідження 
висотної поясності ландшафту); дослідження гірських водно-
болотних ландшафтних комплексів (поблизу оз. Апшинець); 
ознайомлення з господарським використанням вододільних по-
верхонь гірських хребтів та його екологічними наслідками.  

Довжина – 23 км. 
Час проходження – 10 год. 
Перша частина – маршрут проходить по схилу г. Велика Ки-

чера, сформованому на делювіальних відкладах із бурими гірсь-
ко-лісовими ґрунтами під ялиновими лісами. У цій частині сту-
денти можуть спостерігати ділянки лісозаготівлі й фізико-
географічні процеси, що відбуваються та (або) активізуються на 
них (див. попередній маршрут).  

Друга – через полонину Ріпта, що являє собою давню терасу, 
сформовану на флішових відкладах із дерново-буроземними 
глейовими ґрунтами під вторинними лучними асоціаціями. На 
цій ділянці можна спостерігати приклад відгінно-пасовищного 
типу ведення сільського господарства. 

Третя – простягається від вершини г. Татарука до вершини 
г. Котел, на цій ділянці маршрут проходить по геосистемах во-
додільних субгоризонтальних поверхонь гірських хребтів, що є 
фрагментами реліктової поверхні вирівнювання на елювіаль-
них відкладах із гірськолучнобуроземними ґрунтами під лука-
ми та чагарниковими рослинними угрупованнями з перева-
жанням ялівцю та чорниці. 

Окремо досліджуються водно-болотні природні комплекси 
(оз. Апшинець), сформовані в карі на моренних відкладах із гір-
сько-торф'янобуроземними та торф'яно-болотними ґрунтами під 
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лучно-болотною рослинністю та сфагново-моховими угрупо-
ваннями (див. кольорову вставку, рис. 7.9). Також під час про-
ходження цієї ділянки можна спостерігати оз. Догяска (Гериша-
ска) (див. кольорову вставку, рис. 7.10). Таким чином, на основі 
власних спостережень під час маршрутів № 3 та № 4 студенти 
можуть сформувати уявлення про фізико-географічні процеси, 
що відбуваються в місцях формування гірських льодовиків часів 
четвертинного зледеніння. 

Роботи, що виконуються під час польового етапу: 
1. Топографічна прив'язка опорних точок із використанням 

GPS. 
2. Дослідження геосистем на опорних точках, що включає 

опис форми рельєфу, типового виду рослинності, сучасних фі-
зико-географічних процесів та характеру господарського вико-
ристання території.  

Для цього маршруту обираються: точка № 1 – схил г. Велика 
Кичера, точка № 2 – полонина Ріпта, точка № 3 – вершина 
г. Татарука, точка № 4 – оз. Апшинець, точка № 5 – вершина 
г. Догяска (див. кольорову вставку, рис. 7.11). 

Роботи, що виконуються під час камерального етапу: на ос-
нові маршрутних даних студенти складають опис маршруту, де 
вказують як ландшафтні особливості природних комплексів ма-
сиву Свидовець, так і основні види їх господарського викорис-
тання, а також зумовлені ними фізико-географічні процеси та 
шляхи оптимізації природокористування в даній місцевості. 

Частина звіту за третій день складається з:  
а) характеристики маршруту;  
б) схеми маршруту. 

 
 

П'ЯТИЙ ДЕНЬ 
Маршрут № 5 "База "Ясіня" – урочище Левківець –  

вершина гори Братківська" 
 

Мета: Виявлення та аналіз відмінностей у ландшафтних ха-
рактеристиках гірського масиву Свидовець (Полонинсько-
Чорногірська фізико-географічна область) та горою Братківська 
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(Вододільно-Верховинська фізико-географічна область). Дослі-
дження сучасного стану та господарського використання приро-
дних комплексів останньої для обґрунтування рекомендацій 
щодо їх збереження та раціонального використання.  

Завдання: 
 визначення меж геосистем на рівні урочищ; виявлення 

змін у компонентах природних комплексів, зумовлених нарос-
танням абсолютної висоти (дослідження висотної поясності); 
опис геосистем у місцях, репрезентативних для різних висотних 
поясів; аналіз відмінностей у ландшафтних характеристиках гір-
ського масиву Свидовець (Свидовецько-Чорногірський фізико-
географічний район, Полонинсько-Чорногірська фізико-
географічна область) та горою Братківська (Ясінський район, 
Вододільно-Верховинська фізико-географічна область). 

Довжина маршруту – 8,6 км.  
Час проходження – 4 год. 
Перша частина – маршрут проходить уздовж русла р. Чорна 

Тиса до гирла струмка Левківець, повз типові заплавні та тера-
сові геосистеми (див. першу частину маршруту № 2). 

Друга – вверх за течією струмка Левківець по схилових при-
родних комплексах, що сформувалися на пролювіальних відкла-
дах із бурими гірсько-лісовими малопотужними ґрунтами під 
вологими мезотрофними раменами. 

Третя – через полонину Левківець, де спостерігаються природні 
комплекси, що являють собою фрагменти поверхні вирівнювання 
на елювіальних відкладах із дерново-буроземними ґрунтами під 
вторинними лучними асоціаціями, яка використовується для від-
гінно-пасовищного типу ведення сільського господарства. 

Четверта – у привершинній ділянці г. Братківська, через схи-
лові геосистеми на делювіальних відкладах із бурими гірсько-
лісовими малопотужними сильнощебенюватими ґрунтами під 
чагарниковими угрупованнями з переважанням ялівцю. 

П'ята частина – маршрут проходить через природні комплек-
си вододільних субгоризонтальних поверхонь гірських хребтів, 
що також являють собою фрагменти реліктової поверхні вирів-
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нювання (Карпатського пенеплену), покриті кам'яними розси-
пами (греготами), сформовані на елювіальних відкладах із гір-
сько-лучнобуроземними ґрунтами під чагарниковим криволіс-
сям із сосни гірської (жерепу) (див. кольорову вставку, 
рис. 7.12) та угрупованнями ялівцю. На цій ділянці, крім іншого, 
можна спостерігати фрагментарно поширені белігеративні ланд-
шафтні комплекси (див. кольорову вставку, рис. 7.13). 

Роботи, що виконуються під час польового етапу: 
1. Прокладання азимутального ходу. 
2. Топографічна прив'язка опорних точок.  
3. Опис геосистем на рівні урочищ на опорних точках, за 

планом, наведеним у табл. 7.3.  
Для цього маршруту обираються: точка № 1 – вододільний 

ландшафтний комплекс (полонина Левківець), точка № 2 – уро-
чище у верхній частині схилу г. Братківська, точка № 3 – сідло-
вина між вершинами г. Братківська та г. Руська (перевал Шти-
ришора), точка № 4 – вершина г. Братківська (див. кольорову 
вставку, рис. 7.14). 

Під час камерального етапу на основі маршрутних даних 
студенти виконують описові, графічні та картографічні роботи 
(див. вище), зокрема на топографічній основі виділяють ланд-
шафтні комплекси на рівні урочищ. В описовій частині, на ос-
нові даних маршрутів № 3, № 4 та № 5, аналізують відмінності у 
природних комплексах масиву Свидовець та г. Братківська. Та-
ким чином, частина звіту за п'ятий день практики має містити:  

а) характеристики маршруту;  
б) таблиці з описом ситуації на картувальних точках; 
в) бланки опису урочищ;  
г) азимутальний хід маршруту; 
д) ландшафтну карту. 

 
 



Розділ 7. Ландшафтознавча практика 
 

 215 

ШОСТИЙ ДЕНЬ 
 
Написання, оформлення звіту (див. план і структура звіту) та 

його захист. 
 

ОГЛЯДОВИЙ МАРШРУТ  
Мета: ознайомлення з ландшафтними особливостями фізико-

географічних районів Українських Карпат. 
Завдання: 
 виявлення особливостей у ландшафтних комплексах, різ-

них фізико-географічних районів та областей Українських Кар-
пат (див. кольорову вставку, рис. 7.15); ознайомлення з основ-
ними видами господарського використанням ландшафтів Украї-
нських Карпат та його екологічними наслідками.  

Довжина – 330 км.  
Час проведення – 3 дні. 
1 день: смт Ясіня (Свидовецько-Чорногірський район По-

лонинсько-Чорногірської фізико-географічної області) – 
м. Рахів (Рахівсько-Чивчинський район Мармароської фізи-
ко-географічної області) – смт Солотвино – м. Хуст (Хустсь-
ко-Солотвинський район Вулканічно-міжгірно-улоговинної 
фізико-географічної області). У цій частині студенти ознайом-
люються з особливостями низькогірних і середньогірних місце-
востей із буроземно-підзолистми ґрунтами під дубово-буковими 
та буковими лісами, а також основними типами їх господарсь-
кого використання. Зокрема, у Солотвинській улоговині – з 
ландшафтними комплексами, що являють собою розвинені кар-
стові місцевості на моласових відкладах.  

2 день: с. Велика Уголька (Угольсько-Нересницький ра-
йон Вулканічно-міжгірно-улоговинної фізико-географічної 
області) – с. Колочава – оз. Синевір (Воловецько-
Колочавський район Вододільно-Верховинської фізико-
географічної області). У цей день студенти ознайомлюються з 
фізико-географічними особливостями зазначених районів, зок-
рема: ландшафтними комплексами під  
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рідкісними рослинними угрупованнями, такими як букові та бу-
ково-ялицеві ліси (частина Карпатського біосферного заповід-
ника) та природними комплексами поблизу оз. Синевир загатно-
го типу (Національний природний парк "Синевир"). 

3 день: м. Берегове (Берегівсько-Мужіївський район За-
карпатської низовинної області) – м. Мукачеве (Чоп-
Мукачівський район Закапатської низовинної фізико-
географічної області та Невицько-Чинадіївський район Ву-
лканічно-міжгірно-улоговинної фізико-географічної облас-
ті). На цій ділянці відбувається ознайомлення студентів із 
ландшафтами низькотерасових слабодренованих рівнин із дер-
новими опідзоленими глейовими, лучно-болотними і болотно-
торфянистими ґрунтами. Зокрема звертається увага на те, що 
представлені ландшафти є найбільш трансформованими через 
інтенсивне ведення сільського господарства серед фізико-
географічних областей Українських Карпат. Крім того, в цій мі-
сцевості можна спостерігати наслідки катастрофічних паводків 
на гірських річках у рівнинній частині та природоохоронні захо-
ди щодо їх запобігання. 
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Додаток 1 
Бланк опису фації 

 
Бригада_________________                                      Дата__________________  
Маршрут_________________________________________________________ 
 

 
ОПИС ФАЦІЇ № 

 
Конфігурація фації  
Топографічна прив'язка ____________________________________________  
Абсолютна (відносна) висота _______________________________________ 
Площа м2_______________________________________________________  
Експозиція ділянки_______________крутизна схилу Іо___________________  
Форма і частина схилу_____________________________________________  
Рельєф (морфометричні показники)__________________________________  
Грунтотвірна порода_______________________________________________ 
Назва ґрунту_____________________________________________________  
Тип і ступінь зволоження___________________________________________  
Глибина залягання грунтових вод____________________________________  
Тип рослинності __________________________________________________ 
 
Опис деревостану (видовий склад; зімкнутість крон)____________________ 
  
 

№  
п/п  

 

 
Назва 
дерев-
ної по-
роди   

 
Ярус   

 
Висо-
та  
м   

 
Діа-
метр  
см   

 
Вік   

 
Клас 
боніте-
ту   

1       
 
Тип лісорослинних умов____________________________________________  
Природне відновлення _____________________________________________  
Підріст: загальний склад ____________________________________________ 
Зімкнутісь (у балах) _______________________________________________ 
 
 

№  
п/п  

 

 
Назва 
рослини   

 
Рясність   

 
Висота, м   

 
Розподіл   

1     
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Підлісок (чагарники): зімкнутість (у балах)______________________________ 
 
 

№  
п/п  

 

 
Назва рос-
лини   

 
Рясність   

 
Висота, м   

 
Розподіл   

1     
 
Чагарниковий ярус: проективне вкриття (%)____________________________ 
 

№  
п/п  

 

 
Назва рос-
лини   

 
Рясність   

 
Висота, м   

 
Розподіл   

1     
 
Трав'яний покрив: проективне вкриття (%)_____________________________ 
 

№  
п/п  

 

 
Назва рос-
лини   

 
Рясність   

 
Висота, м   

 
Розподіл   

1     
 
Середня висота травостою (см) _____________________________________  
 
Моховий покрив: проективне вкриття (%) ______________________________ 
 

№  
п/п  

 

 
Назва рос-
лини   

 
Рясність   

 
Висота, м   

 
Розподіл   

1     
 
Опис грунтового розрізу 
 

Індекс го-
ризонту  

 

 
Глибина,  
см  

 

 
Опис горизонтів: колір,, вологість, 
механічний склад, структура, щіль-
ність, новоутворення і включення (% 
вмісту уламків і щебеню), перехід    

   
 
 
Горизонт і глибина взяття зразків ____________________________________  
Господарське використання комплексу ________________________________  
Назва фації ______________________________________________________  
До складу якого урочища входить і роль цієї фації в ньому 
_________________________________________________________________  
Основні фізико-географічні процеси __________________________________  
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Додаток 2  
Бланк опису урочища 

 
 

Бригада_________________                                     Дата__________________  
Маршрут_________________________________________________________ 
 

ОПИС УРОЧИЩА № 
 

Топографічна прив'язка_____________________________________________ 
  
Абсолютні висоти (перепад висот) ___________________________________ 
  
Площа урочища __________________________________________________ 
 
Генетична форма рельєфу _________________________________________ 
 
Опис поверхні(мікро- та нанорельеф)_________________________________ 
 
Характеристика корінних пород (умови залягання і особливості літології) 
__________________________________________________ 
 
Особливості зволоження___________________________________________ 
 
Характеристика рослинного покриву__________________________________  
 
Характеристика грунтового покриву___________________________________  
 
Фації:  
а) домінуючі_______________________________________________ 
б) субдомінантні____________________________________________ 
в) другорядні_______________________________________________ 
г) унікальні _______________________________________________________ 
 
Підурочища__________________________________________________ 
Урочище___________________________________________________  
Назва урочища ___________________________________________________  
Характер меж урочища _____________________________________________ 
 
Структура (рисунок морфологічного розчленування) 
 
Шкідливі стихійні процеси і явища 
 
Можливі заходи щодо запобігання несприятливим процессам_____________ 





РОЗДІЛ 8. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 
 
 

Основні завдання польової геоморфологічної практики: закрі-
плення та розширення знань про рельєф, отриманих студентами 
під час аудиторних занять; оволодіння методами геоморфологіч-
них досліджень; ознайомлення з господарськими аспектами ви-
користання геоморфологічних даних для гірських територій.  

Метою польових геоморфологічних робіт є дослідження 
морфометрії та морфології, походження, історії розвитку і особ-
ливостей поширення форм рельєфу та їх угруповань на прикладі 
Українських Карпат та Закарпатської низовини. 

Завдання практики:  
1. Навчитися організовувати польові геоморфологічні роботи 

під час передпольового камерального етапу. 
2. Планувати різні типи геоморфологічних маршрутів відпо-

відно до мети дослідження.  
3. Набути навичок геоморфологічних досліджень в умовах 

гірського рельєфу та фіксації отриманої інформації під час 
польового етапу. 

4. Оволодіти прийомами камерального опрацювання та сис-
тематизації отриманого польового матеріалу і складання звіту за 
результатами геоморфологічних досліджень. 

Зміст практики. Практика розпочинається інструктажем 
щодо форми одягу і спорядження для проведення польових гео-
морфологічних спостережень і техніки безпеки при проходжен-
ні маршрутів у гірській місцевості. 

Залежно від погодних умов та фізичної підготовки групи, на 
вибір керівника пропонуються такі маршрути.  

1. База – долиною р. Чорна Тиса вгору за течією – "Австрій-
ською дорогою" до витоку р. Чорна Тиса (6 год). Ознайомлення 
з орографією території проходження практики. Аналіз ярусності 
рельєфу і будови вершинних поверхонь межиріч. На прикладі 
панорами, яка відкривається з району витоків р. Чорна Тиса, 
студентам пропонується описати вершинні поверхні хребтів, що 
утворюють три яруси рельєфу, їх морфологічні та морфометри-
чні характеристики (рис. 7.4). 
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2. База – урочище Левківець – полонина Левківець – г. Брат-
ківська (8 год). Протягом маршруту студенти наочно ознайом-
люються з фізико-географічними умовами території, формами 
рельєфу, сучасними геоморфологічними процесами. Панорама з 
г. Братківська дає можливість продемонструвати відмінні риси 
геоморфологічної будови окремих районів Українських Карпат 
(див. кольорову вставку, рис. 7.14).  

3. База – долиною р. Апшинець – до гирла струмка Вороже-
чок (4 год). Дослідження схилів та схилових процесів долини 
р. Апшинець. Аналіз флювіальних процесів у руслі р. Апши-
нець. У долині р. Апшинець широко представлені обвальні, 
осипні, обвально-осипні, зсувні, дефлюкційно-осипні, делювіа-
льні схили. Студентам пропонується провести геоморфологічну 
зйомку схилів долини, зафіксувати на карті ділянки схилів різ-
них типів. При дослідженнях флювіального рельєфу визнача-
ються морфометричні показники русла та руслових форм, рель-
єфу заплави, встановлюються морфологічні риси терас, буду-
ються поперечні профілі долини у характерних точках. 

4. База – гирло струмка Жигалівський – тальвегом, вгору за 
течією (4 год). Дослідження будови долини гірської річки, ви-
вчення впливу геологічної структури на рельєф, вплив госпо-
дарської діяльності на активізацію схилових процесів. Студен-
там пропонується провести геоморфологічний опис русла і за-
плави струмка Жигалівський, особлива увага приділяється зміні 
морфології русла і долини, перепадам русла, виходам корінних 
порід, що зумовлені тектонічною будовою території.  

5. База – полонина Татул – хр. Котел – Ворожеські озера 
(9 год). Дослідження давньольодовикового рельєфу, геоморфо-
логічних факторів формування лавинних процесів. На прикладі 
панорами, що відкривається з полонини Татул та хр. Котел, сту-
дентам демонструються Герешаські, Ворожеські та Апшенецькі 
кари, успадкована трогова долина р. Косівська (Кісва) як елеме-
нти реліктової льодовикової морфоскульптури. Безпосередньо 
на дні карів студентам пропонується провести морфологічні і 
морфометричні дослідження елементів давньольодовикової 
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морфоскульптури – стінок карів, рігелів, карових озер, моренно-
го акумулятивного рельєфу. Одночасно проводиться геоморфо-
логічна оцінка схилів щодо їхньої лавиноактивності, визнача-
ються потенційні лавинозбори, лавинні лотки тощо (див. кольо-
рову втавку, рис. 7.8). 

6. База – хр. Кичера – полонина Ріпта – г. Татарука – оз. Ап-
шинець – г. Герешаска (Догяска) – Ворожеські озера – полонина 
Прилука (9 год). Оглядовий комплексний маршрут, під час якого 
проводяться дослідження ярусності рельєфу і будови вершинних 
поверхонь межиріч, на прикладі вершинної поверхні хр. Свидо-
вець, давньольодовикової морфоскульптури, сучасних флювіаль-
них та схилових процесів (див. кольорову вставку, рис. 7.11).  

7. База – урочище Козьмещик – г. Говерла. Оглядовий марш-
рут, присвячений ознайомленню з орографічною будовою най-
вищого масиву Українських Карпат – Чорногори, сучасними 
геоморфологічними процесами на гірських територіях.  

8. База – Ясіня – Рахів – Тячів – Углянські печери – Колочава 
– Синевір – Хуст – Берегове (автобусний). Оглядовий маршрут, 
присвячений знайомству з різними геоморфологічними района-
ми Карпат (Рахівські гори, Нижньотисенська западина, Вигор-
лат-Гутинський масив, Мармароські стрімчаки, Полонина Крас-
на, Межигірська низовина, Берегівське горбогір'я) (див. кольо-
рову вставку, рис. 7.15). 

9. База – басейн будь-якої річки (на вибір). Для самостійної 
роботи на весь термін проведення геоморфологічної практики. 
Мета – отримання навичок самостійної роботи в процесі вияв-
лення змін у басейновій морфосистемі гірської території, спри-
чинених антропогенними і природними чинниками. Включає 
етапи: камеральний (1 день) – ознайомлення з метою, завдання-
ми, методикою, допоміжними даними – картографічними, 
МАКЗ, описовими); польовий (3 дні) – проведення маршрутів за 
наміченою сіткою перетинів басейнової морфосистеми; камера-
льний (1 день) – написання звіту і захист.  

Форма опису басейнової морфосистеми на прикладі р. Ап-
шинець.  
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Загальні відомості про басейн р. Апшинець та її рельєф. 
Басейнова морфосистема р. Апшинець масиву Свидовець 

Полонинських Карпат. Масштабні події, спричинені потужною 
повінню зими-весни 1999 р., зумовили помітні зміни в морфоси-
стемі, які і стали причиною перебудов, що дозволяє, на наш по-
гляд, розділити їх останню історичну миттєвість на: до і після 
повені зими-весни 1999 р. 

Річка Апшинець є притокою четвертого порядку в річковій 
системі басейну р. Дунай. Вона є правою притокою р. Чорна 
Тиса. Басейн р. Апшинець має площу приблизно 50 км2. Загаль-
на довжина гідрографічної мережі басейну становить приблизно 
85 км, а середня щільність 1,7 км на 1 км2. Вона представлена 
короткими струмками і річками, які утворюють водотоки ще як 
мінімум трьох порядків (5–7). Найбільшими в мережі басейну є 
системи стр. Ворожечок та Апшинечок. Від злиття Ворожечка і 
Апшинечка утворюється власне р. Апшинець (див. кольорову 
вставку, рис. 8.1). Вона приймає з обох боків невеликі річки, з 
яких найбільшою є р. Кичера. У плані гідрографічна сітка ба-
сейну р. Апшинець повздовжньо-доцентрова. У ній також зу-
стрічаються паралельні і ґратчасті елементи. Місця злиття одно-
порядкових річок – це переважно "двійники", інколи "трійники". 
Злиття відбуваються під гострими, менше – прямими і тупими 
кутами. Різниця висот поверхні (енергія рельєфу) в басейні ста-
новить майже 1 км. Середнє падіння (вздовж найдовшого таль-
вегу в басейні, довжина якого 16 км) 62,5 м на 1 км довжини. 
Долини річок у поперечному профілі переважно звужуються 
донизу, в напрямі врізаних русел. Заплави в них майже відсутні 
або фрагментарно розвинені. Струмки Ворожечок, Апшинечок, 
Кичера і деякі інші мають виразні заплави завширшки до 15–
20 м із врізаними руслами. У р. Апшинець заплава найширша 
(до 40 м). У нижній частині її долини, а також р. Кичера на схи-
лах, на висоті до 100 м від русла, спостерігаються терасові і псе-
вдотерасові майданчики. Вони вузькі, нахилені до русла і від 
нього, розщеплені за висотою. Можна припустити, що деякі з 
них мають відношення до попередніх ерозійно-акумулятивних 
циклів розвитку, але більшість їх, імовірно, зсувно-тектонічного 
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походження. Планова конфігурація басейну нагадує кленовий 
лист, повернутий широкою частиною на південь (у верхів'я). 
Приблизно від впадіння р. Кичера басейн різко звужується і ву-
зьким коридором відкривається в долину р. Чорна Тиса. 

Основні чинники сучасного розвитку рельєфу басейну 
р. Апшинець: тектоніка, літологічний склад порід, гідрометео-
рологічні умови, рослинний покрив, господарська діяльність і 
давній рельєф. Басейн р. Апшинець розташований у структур-
но-тектонічній зоні Полонинських Карпат і незначно (в місці 
впадіння в р. Чорна Тиса) в Центрально-Карпатській синкліна-
льній зоні. Цим зонам властиві горизонтальні рухи стиснення, 
вектор яких спрямований на південь у бік Полонинських Кар-
пат. Таке структурне положення є причиною постійного ендо-
динамічного напруження надр у басейні, веде до "росту" гір і 
активізації екзогенних процесів. З півдня від Полонинських Ка-
рпат діє інший вектор горизонтальних рухів, що приводить до 
здіймання південних і південно-західних крил хребтів Свидо-
вець і Апшинець і утворення тут лежачих складок, повернутих 
замковою частиною на північ. Замкова частина складок хребтів 
у багатьох місцях зруйнована, як і північні крила (розташований 
басейн р. Апшинець). На їх місці тут утворилися тектоно-
гравітаційні зсувні тіла, що визначають лускувату структурно-
тектонічну будову басейну. Найбільші зсуви спостерігаються 
гіпсометрично нижче. На великомасштабній карті (1 : 10000) 
вони добре виділяються за такими морфологічними ознаками, як 
одновисотні нахилені поверхні, обмежені більш градієнтними 
фронтальними частинами. На наш погляд, періодична активіза-
ція зсувів неодноразово зміщувала русла річок, особливо в осьо-
вій частині басейну і зокрема Апшинця. Загалом долинно-
річкова сітка басейну цілком підпорядкована тріщинуватим зо-
нам і розломам. В орогідрографії також простежуються фактур-
ні елементи кільцевих морфоструктур. Плікативні структури 
часу утворення складчастих Карпат спостерігаються тут всюди. 
Але їх вплив на рельєф у басейні р. Апшинець не досліджений. 
Поверхневі візуальні спостереження показують, що між ними не 
завжди існують прямі кореляції. Басейн р. Апшинець повністю 
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розташовується в породах крейдово-палеогенового флішового 
комплексу, де ритмічно чергуються конгломерати, пісковики, 
алевроліти, аргіліти. Виходи порід крейдового віку зустрічають-
ся тільки у верхів'ях басейну, а на решті його території вони 
мають палеогеновий вік. Найбільш стійкими проти процесів де-
нудації є кременисті пісковики, найменш – аргіліти. Літологіч-
ний чинник проявляється локально і за інтенсивних екзогенних 
процесів. Продукти руйнації флішових порід, що мають перева-
жно четвертинний вік, зустрічаються у складі різних їх генетич-
них типів. Утворені ними акумулятивні тіла на схилах і в руслах 
помітно впливають на екзогенні процеси. Гідрометеорологічні 
умови, що впливають на процеси морфогенезу, найбільше про-
являються через значні добові температурні коливання в певні 
пори року (весна, осінь), що приводять до частих фазових пере-
ходів води, інтенсивного фізичного вивітрювання і утворення 
значних пухких уламкових мас, здатних переміщуватись на ни-
жчі гіпсометричні рівні рельєфу. Важливе значення має кіль-
кість, інтенсивність, вид і характер випадіння атмосферних опа-
дів, що живлять водні потоки впродовж року. У басейні 
р. Апшинець їх річна кількість понад 1 000 мм. У літні місяці 
випадає близько 40 % річної норми. Випадіння більшої частини 
атмосферних осадків носить зливовий характер, але інколи в 
червні спостерігаються і затяжні дощі. У 1999 р. спостерігалась 
тепла, досить сніжна зима і швидка дощова весна. Це спричини-
ло раптове утворення великої маси води. Перед цим максималь-
ний підйом рівня води в р. Апшинець становив 1,2 м у 1969 р. 
Але в 1999 р, за різними даними, він значно перевищував це 
значення. Тимчасово утворений розлив у нижній частині басей-
ну повністю заповнював днище і прилеглі частини схилів до 
6 км вверх від гирла і проникав, зокрема в систему р. Кичера. 
Сила водного потоку була достатньою для переміщення великих 
брил (4–5 м у діаметрі). Від їх зіткнень під водою на великій ві-
дстані стояв специфічний гул. Басейн р. Апшинець розташова-
ний у висотних поясах хвойних лісів (більшість його площі) та 
субальпійських луків (привододільна смуга хребтів Свидовець та 
Апшинець). Взагалі добре відомі здатність щільної дернини і 
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укорінених деревами ділянок нейтралізовувати вплив злив або 
раптового снігового танення (у вищенаведеному випадку вони 
виконали цю роль). Розриви дернини, що існували тут завжди і 
спричинюються природними і антропогенними чинниками, ві-
зуально на схилах мало змінилися. Проте на вододільній частині 
хребтів утворилося багато нових, досить глибоких, широких і 
протяжних розривів. Вони групуються в паралельні системи і 
під кутами спрямовані до прокладеної дороги. За усними повід-
омленнями, в цей час тут відчувалися навіть слабкі сейсмічні 
поштовхи. На наш думку, вони могли мати ізостатичну природу. 
Внаслідок швидкого переміщення великої кількості уламкового 
матеріалу вниз вододіли розвантажилися, стали значно легшими 
і відбувся їх швидкий (сейсмічний) підйом. У басейні 
р. Апшинець господарська діяльність представлена лісозаготі-
вельними роботами і відгінними скотарством і вівчарством, які 
дедалі більше впливають на природне середовище. Дороги, роз-
риви дернини ("козячі стежки") сприяють лінійній ерозії і дену-
дації на схилах. Внаслідок повені багато доріг стали непридат-
ними. У басейновій морфосистемі р. Апшинець, крім сучасного 
морфолітогенезу (флювіального, схилів, озерного, болотного, 
біогенного, антропогенного), добре зберігаються форми і від-
клади давнього льодовика. Улоговинно-пасмовий рельєф донної 
і бічної морен, рігелі нині зберігаються в давніх карах на північ-
ному і північно-східному схилах Свидовця і Апшинця. Компле-
кси цих форм зберігають структуру давніх льодовиків, яка нині 
успадковується озерами, болотами, струмками.  

Висновок. Басейнова морфосистема р. Апшинець чітко ви-
ражена в просторових межах, прогресивно розвивається, розбу-
довує свою структуру. У ній поєднуються сучасні і давні типи 
морфолітогенезу. Морфосистема показує "здатність" протистоя-
ти зовнішнім впливам, як і у випадку катастрофічної повені 
1999 р. Різке збільшення витрат найбільше активізувало руйнів-
ну (глибинну ерозію) і транспортну функції в руслах річок, а на 
схилах транспорт і акумуляцію. Винос великої кількості улам-
кового матеріалу збільшив ерозійні форми і пропускну спромо-
жність ерозійної сітки в цілому. Горизонтальні деформації в ру-
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слі, що переважали до цього, змінилися вертикальними (врізан-
ням). Стадія спокійного еволюційного розвитку (біфуркацій) 
змінилася стабілізацією одного стійкого положення русла. Тра-
нспортування і акумуляція на схилах в нижній частині часто за-
лежали від випадкових причин (наприклад, наявності повалених 
дерев, штучних споруджень). Вони залежали і від генетичних 
типів схилів та їх закріпленості рослинністю (лісною або трав'я-
нистою). Якщо на гіпсометрично вищих привододільних (часто 
покритих чагарниками, травою, мохом) ділянках генетичні типи 
схилів майже не змінювалися, то на притальвегових таких випа-
дків досить багато, особливо в нижній частині басейну. Зокрема, 
у правому борту біля виходу в долину р. Чорна Тиса зафіксова-
но випадок заміни дефлюкційного схилу (покритого лісом) ого-
леним обвально-осипним та зсувним. Басейнова морфосистема 
р. Апшинець, на відміну від інших басейнових утворень (Околи, 
Реп'янець, Великий Медвежий), за кілька років практично від-
новилась і набула при цьому більші можливості адаптування до 
майбутніх природних катаклізмів.      



РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРАКТИКА 
 
За навчальним планом географічного факультету економіко-

географічну практику проходять студенти II курсу спеціальності 
6.040104 "Географія" як складову навчальної географічної про-
фесійно орієнтованої практики на навчально-науковій базі "Ясі-
ня" Київського національного університету імені Тараса Шевче-
нка (с. Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області). 
Тривалість економіко-географічної практики – 6 днів. 

 
Мета і завдання практики  
На основі дослідження господарського комплексу Рахівсько-

го району Закарпатської області сформувати уявлення про особ-
ливості формування та розвитку суспільно-географічного ком-
плексу низового адміністративного району як єдності природи, 
суспільства та виробництва. Конкретним завданням є досягнен-
ня розуміння головних господарських функцій цієї єдності та 
основних її територіальних відмінностей. 

Завдання практики полягають в ознайомленні студентів з 
особливостями розвитку господарського комплексу Рахівського 
району на основі використання методів польових економіко-
географічних досліджень, статистичних матеріалів та первинної 
економіко-географічної інформації. 

 
Зміст практики  
Перший етап практики – підготовчий проходить у м. Київ і 

включає: 
 ознайомлення студентів із цілями та завданнями практики; 
 вивчення програми практики; 
 попередній збір інформації про район проходження прак-

тики; 
 ознайомлення студентів із схемами та структурою скла-

дання типових характеристик економіко-географічних об'єктів; 
 інструктаж студентів про правила та норми поведінки під 

час проходження практики, техніку безпеки; 
 розподіл студентів на бригади, події обов'язків у бригаді, 

обрання бригадирів; 
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 вирішення організаційних питань; 
 технічна підготовка до практики (література, папір, канце-

лярські прилади тощо). 
Другий етап – польовий. Проходить безпосередньо на навча-

льно-науковій базі "Ясіня". Починається зі вступної лекції на 
тему "Суспільно-географічний комплекс Рахівського району 
Закарпатської області", на якій студенти ознайомлюються з об'-
єктом вивчення. 

На цьому етапі передбачено виконання таких навчальних 
завдань: 

1. Оцінка стану природокористування. Опис землекористу-
вання на вивченому раніше ландшафтному профілі з акценту-
ванням на виявленні характеру використання землі в сільському 
господарстві і під інфраструктурні об'єкти. 

2. Аналіз демографічної ситуації й сільського розселення на 
прикладі опису демографічної ситуації та функціонального типу 
поселення (сільського населеного пункту). 

3. Ознайомлення з особливостями ведення сільського госпо-
дарства на території досліджуваного району. 

4. Ознайомлення із промисловим підприємством на прикладі 
промислового підприємства місцево-сировинної орієнтації. 

5. Дослідження територіальної системи сфери обслуговуван-
ня на прикладі сфери обслуговування смт Ясіня. 

Третій етап – камеральний. Він включає: 
 обробку, аналіз та синтез зібраної інформації; 
 написання звіту економіко-географічної практики; 
 захист звіту. 
При виконанні кожного завдання студенти отримують інфо-

рмацію про стан досліджуваної підсистеми по району в цілому 
(невеликий огляд), необхідний мінімум статистичних матеріа-
лів про об'єкт дослідження і пояснення щодо методики вико-
нання завдання. Обсяг завдання дається в розрахунку на мож-
ливість його виконання протягом робочого дня за наявності 
автотранспорту. 
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Завдання 1. Оцінка стану природокористування 
Завдання: скласти господарський профіль території з інфор-

мацією про стан природокористування на територіях, що ото-
чують трасу маршруту, і дати бальну оцінку інтенсивності зем-
лекористування. 

Об'єкт: профіль за маршрутом: 
1) навчально-наукова база "Ясіня" – с. Чорна Тиса; 
2) навчально-наукова база "Ясіня" – витік р. Чорна Тиса. 
Примітка: з фізико-географічними характеристиками ланд-

шафту по профілю маршруту студенти ознайомлюються під час 
ландшафтної практики. 

Методи: візуальна ідентифікація території; бальна оцінка. 
Студенти повинні вміти розробити профіль особливостей го-

сподарського використання території з використанням методу 
бальної оцінки.  

Завдання 2. Аналіз демографічної ситуації та системи розсе-
лення Рахівського району  

Завдання: дати опис демографічної ситуації в сільському адмі-
ністративному районі. Визначити основні риси функціональних 
типів населених пунктів. Проаналізувати ринок праці району. 

Об'єкти: населені пункти району – с. Чорна Тиса, смт Ясіня, 
м. Рахів. 

Матеріали: статистичні дані щодо чисельності, щільності, 
статевовікової структури, динаміки, національного складу, 
структури зайнятості населення в розрізі населених пунктів ра-
йону. Карта району. Результати анкетування. 

Методи: математико-статистичний, картографічний, польове 
соціально-географічне анкетування. 

Студенти повинні вміти визначити функціональний тип по-
селення і оцінити демографічну ситуацію в ньому, оперуючи 
даними демографічної статистики. Мати уявлення про застосу-
вання методів соціально-географічного опитування, зокрема ме-
тоду анкетування. 

Обов'язкові елементи звіту:  
1) зведена таблиця за результатами анкетного опитування 

(додаток 1). 
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Завдання 3. Ознайомлення з особливостями ведення сільсь-
кого господарства 

Завдання: скласти характеристику економічного стану та ви-
робничої спеціалізації сільського господарства району на основі 
аналізу природних, економічних та соціальних чинників. Озна-
йомитися з організацією та особливостями відгінно-пасо-
вищного типу ведення тваринництва. 

Об'єкти: відгінно-пасовищні господарства полонин, терито-
рія яких наближена до навчально-наукової бази "Ясіня". 

Матеріали: опитування, обробка статистичних даних. 
Методи: робота з первинними матеріалами господарської зві-

тності з використанням фізико-географічної інформації про те-
риторію господарств. 

Примітка: з агрокліматичними особливостями території, ста-
ном ґрунтового покриву, ерозійними процесами студенти озна-
йомлюються на ландшафтній та геоморфологічній складових 
практики.  

Студенти повинні знати і вміти визначати спеціалізацію сіль-
ськогосподарських підприємств та давати характеристику їх ді-
яльності. 

Обов'язковий елемент звіту: паспорт сільськогосподарського 
підприємства (додаток 2). 

Завдання 4. Ознайомлення з роботою промислового підпри-
ємства  

Завдання: скласти економіко-географічну характеристику 
промислового підприємства та його сировинної бази. Зробити 
висновок про спеціалізацію промисловості Рахівського району 
та оцінити сучасний рівень її розвитку. 

Об'єкти: одне з підприємств сировинної орієнтації, що відо-
бражає специфіку промислового освоєння району. 

Матеріали: статистичні дані про стан виробництва товарної 
продукції в Рахівському районі. Карта Рахівського району; ре-
зультати опитування спеціалістів, що містять інформацію про 
склад підприємств, особливості технології, обладнання, поста-
чання сировини, палива, енергії, водопостачання, транспорту та 
збут готової продукції. 
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Методи: польове економіко-географічне дослідження підприєм-
ства і його сировинної зони, опитування, картографічний метод. 

Обов'язковий елемент звіту: паспорт промислового підпри-
ємства (додаток 3). 

Завдання 5. Дослідження територіальної системи сфери об-
слуговування  

Завдання: Ознайомитися із станом сфери обслуговування ра-
йону (територіальна структура та забезпеченість послугами) в 
цілому та можливостями рекреаційної бази зокрема.  

Об'єкти: м. Рахів, смт Ясіня; турбаза "Високі Карпати", тур-
база "Едельвейс". 

Матеріали: схеми населених пунктів, статистичні дані про 
діяльність підприємств сфери обслуговування та матеріали 
опитування. 

Методи: картографічний, опитування, спостереження. 
Студенти повинні знати і вміти складати економіко-

географічну характеристику об'єктів сфери обслуговування, ви-
користовуючи дані статистики та особистого спостереження. 

Обов'язкові елементи звіту:  
1) схема розміщення об'єктів сфери обслуговування 

смт Ясіня з розбивкою за галузями (торгівля (харчова, промис-
лова), побутові послуги, лікувально-оздоровчі заклади, фінансо-
во-кредитні заклади, зв'язок, адміністративно-господарські за-
клади) та формами власності (державні, акціонерні, приватні) у 
вигляді таблиць чи діаграм; 

2) схема транспортної доступності смт Ясіня (розклад і час-
тота руху місцевих і прохідних потягів та автобусів). 
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Додаток 1 
 

Соціолого-географічний метод передбачає отримання інфо-
рмації безпосередньо від жителів досліджуваної території за до-
помогою соціологічних прийомів: анкетування, інтерв'ю, опиту-
вання, бесіди тощо. 

Соціолого-географічний метод простий за своєю ідеєю, пока-
зує достовірні результати, надає можливість виявляти і карто-
графувати широку низку показників, що характеризують насе-
лення досліджуваного регіону. Разом із тим він є найбільш часо- 
та ресурсозатратним, особливо при масових дослідженнях, оскі-
льки вимагає виїзду дослідницької групи в польові умови, фор-
мування репрезентативної (як мінімум, за географічною локалі-
зацією, віком, статтю) соціологічної вибірки. Тому соціолого-
географічний метод, як правило, застосовують при окремих, то-
чкових дослідженнях, хоча в окремих випадках доцільним є 
охоплення цілого регіону або групи регіонів. 

Ще однією складністю застосування соціолого-географічного 
методу при масових дослідженнях є коректність формулювання 
питань. Питання мають бути сформульовані максимально прос-
то і не допускати двозначного трактування.  

При масових дослідженнях найзручнішим способом реаліза-
ції соціолого-географічного методу є письмове анкетування, яке 
забезпечує найбільшу економію часу, високу анонімність та від-
критість відповідей респондента. 

Соціально-географічне анкетування є складовою частиною 
соціолого-географічного методу дослідження, що дозволяє 
отримати безпосередньо від населення актуальну інформацію 
про соціально-економічну ситуацію, демографічні процеси та 
особливості ринку праці в регіоні практики. 

Метод анкетування – один із способів отримання первинної 
соціологічної інформації шляхом постановки в письмовій формі 
питань до окремої людини або більш чи менш широкої групи 
людей. Це важливий метод соціального дослідження, яким часто 
користуються, особливо в процесі вивчення громадської думки, 
коли важливо отримати інформацію про оцінки та міркування 
певної групи людей. 
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Особливості застосування методу анкетування – інформа-
ція відображає соціальну реальність безпосередньо, через думки 
людей; можливість отримати різнобічну інформацію про події 
та думки людей; безпосередній контакт дослідника з об'єктом 
дослідження. 

Переваги методу анкетування – можливість охоплення ма-
сової аудиторії; можливість отримання первинної інформації 
про мотиви, орієнтації, цінності об'єкта. 

Недоліки – можливість отримання спотвореної та неправди-
вої інформації; думки людей змінюються, тому важко оцінювати 
їх об'єктивність. 

Опитування ґрунтується на використанні опитувального листа, 
який містить багато запитань до респондентів з певної проблеми. 

Респондент – людина, яка дає відповіді на запитання анкети, 
бланка інтерв'ю. 

У соціології використовуються різні види опитування. За ха-
рактером взаємозв'язків дослідника і респондента опитування 
поділяють на заочні (анкетні) та очні (інтерв'ю). 

Анкетування передбачає самостійне заповнення анкети рес-
пондентом. 

Інтерв'ю – це такий спосіб опитування, коли інформація 
здобувається через безпосередню соціально-психологічну взає-
модію (бесіду) інтерв'юера з респондентом для розв'язання про-
блеми, яка вивчається. 

Найпоширеніший інструмент опитування – це соціологічна 
анкета, яка має систему запитань із проблеми дослідження. Для 
того щоб отримати достовірну й репрезентативну інформацію за 
допомогою анкети, необхідно знати особливості різних запитань. 

Соціологічна анкета – це об'єднана єдиним дослідницьким 
задумом система запитань, спрямованих на виявлення кількісно-
якісних характеристик об'єкта і предмета аналізу. Її призначення 
– дати дослідникові достовірну інформацію про об'єкт дослі-
дження. Для цього треба знати і дотримуватися правил і прин-
ципів її конструювання. При складанні анкет необхідно пам'ята-
ти, що запитання мають бути однаково зрозумілими для різних 
соціально-демографічних груп респондентів (молодих і літніх, 
людей із різним рівнем освіти тощо). 
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Вимоги до складання анкет:  
 запитання мають бути зрозумілими для опитуваних; 
 необхідно враховувати рівень усіх респондентів; 
 запитання не повинні нести значних емоційних навантажень; 
 формулюються нейтрально; 
 запитання не повинні відображати установок дослідника. 
Класифікація запитань. За предметним змістом запитання 

можна поділити на такі групи: 
 Запитання про факти. Запитання про факти свідомості 

людей спрямовані на виявлення думок, побажань, очікувань, 
планів на майбутнє тощо. Запитання про факти поведінки вияв-
ляють вчинки, дії, результати діяльності людей. Метою цих за-
питань є одержання інформації про соціальні явища, стан справ 
на виробництві, поведінку людей. Запитання можуть стосувати-
ся й особистості самого респондента (виявляти його особистісні 
характеристики (стать, вік тощо), коли він заповнює дані паспо-
ртички, а також нести інформацію про його дії, вчинки або їхні 
наслідки – це запитання про особистість респондента. 

 Запитання про знання. Їх мета – розкрити те, що знає і 
що може викласти респондент. Як правило, це запитання екза-
менаційного типу, вони виявляють рівень інформованості рес-
пондента і його знань у певній області. Такі запитання можуть 
містити завдання, експериментальні й ігрові ситуації, вирішення 
яких залежить від використання певних навичок, знань конкрет-
них фактів, подій, імен. 

 Запитання про думку. Ці запитання спрямовані на фікса-
цію фактів, побажань, очікувань, планів на майбутнє і можуть 
стосуватися будь-яких проблем і особистості самого респонден-
та. Відповіддю в цьому випадку є оцінні судження, основані на 
індивідуальних поданнях. 

 Запитання про мотиви. Ці запитання призначені для ви-
явлення суб'єктивного висловлення людиною мотивів своєї дія-
льності. Одне запитання про мотиви не може дати справжньої 
картини мотивації діяльності, для цього необхідний цілий ком-
плекс подібних запитань. 



Розділ 9. Економіко-географічна практика 
 

 237 

За своєю психологічною функцією, що визначає ставлення 
респондента до самого факту анкетування і до тих запитань, на 
які йому слід буде відповісти, запитання поділяються на такі: 

 Контактні запитання, які служать для встановлення кон-
такту з респондентом. Їх мета – створити інтерес до досліджен-
ня, спонукати взяти в ньому участь. Головна ж функція цього 
виду запитань – полегшення взаємодії з респондентом під час 
опитування, спонукання його до найповнішого подання своєї 
думки, власне кажучи, досліджуваної проблеми, наприклад: 
"Будь ласка, розкажіть нам про себе". 

 Буферні запитання. Метою цього виду запитань є пере-
ключення уваги респондента при переході від одного тематично-
го блоку до іншого. Часто цей вид запитань являє собою не тільки 
запитання в прямому розумінні, але і преамбулу до нього, коли 
дослідник пояснює логіку думки, створюючи цим симетрію спіл-
кування. Респондентові конкретно пропонують переключитись з 
однієї  проблеми на іншу і пояснюють, для чого це необхідно 
зробити. Запитання цього виду зазвичай починаються із загальної 
фрази: "Як Ви думаєте?" – і далі йде опис нової проблеми. 

 Прямі запитання спрямовані на те, щоб виявити у респо-
ндента його ставлення до аналізованої проблеми та його власну 
позицію.  

 Непрямі запитання. Це запитання, сформульовані в не-
прямій формі. Респондентові пропонується уявлювана ситуація, 
що не потребує оцінення його особистих якостей або обставин 
його діяльності. Ці ситуації стосуються особистих, інтимних 
сторін життя людей або їхнього ставлення до влади, до свого 
безпосереднього начальника тощо. На ці запитання респондент 
може відповідати від імені групи, колективу, у безособовій фо-
рмі, що дозволяє йому не виявляти свої власні позиції і підсили-
ти критичний акцент своїх висловлювань. 

За характером відповідей запитання підрозділяються на:  
 Відкриті запитання припускають оригінальну відповідь у 

вигляді слів, речень. Формально ці запитання вирізняються тим, 
що після них має бути декілька порожніх рядків, які слід запов-
нити. Отримана відповідь має природний характер, дає макси-
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мум інформації з теми дослідження. Такі запитання не мають 
підказів, вони не "нав'язують" респондентові варіант відповіді, а 
дають можливість йому виразити свою думку як у всій повноті, 
так й до дрібних подробиць, оскільки несуть багатішу за змістом 
інформацію, ніж закриті запитання.  

 Напівзакриті запитання. Тут поряд із набором певних 
варіантів відповідей у ситуації, коли неможливо вибрати від-
повідний варіант із запропонованого переліку, у респондента є 
можливість висловити свою думку щодо обговорюваної про-
блеми у вільній формі, тобто поєднуються ознаки відкритості 
та закритості.  

 Запитання називається закритим у тому випадку, якщо 
для нього в анкеті наведено повний набір варіантів відповідей. 
Прочитавши їх, опитуваний вибирає тільки той варіант, який 
збігається з його думкою. Закриті запитання можуть бути альте-
рнативними та неальтернативними. 

Інтерв'ю порівняно з анкетуванням має свою специфіку. Ан-
кетування повністю опосередковано анкетою: анкетер пасивний, 
зміст запитань інтерпретується самим респондентом відповідно 
до тих подань і переконань, які склалися в нього при обговорен-
ні проблеми. Респондент самостійно формулює свою відповідь і 
фіксує її в анкеті. При проведенні інтерв'ю контакт між соціоло-
гом-інтерв'юером та опитуваним здійснюється безпосередньо. 
Інтерв'юер організує інтерв'ю, ставить запитання, веде і спрямо-
вує бесіду, фіксує отримані відповіді. Він може пояснити фор-
мулювання запитань, що ставляться, у випадку нерозуміння їх 
респондентом, попросити в нього додаткової інформації з метою 
адекватного, точного подання її в бланку інтерв'ю, що неможли-
во при анкетуванні.  

При проходженні економіко-географічної частини практи-
ки студенти використовують один із видів інтерв'ю – вуличне 
опитування. 

Вуличне опитування – дуже специфічний вид дослідження, 
у т. ч. і з огляду на роботу інтерв'юера та процедури контролю. 
Цей метод нерідко піддається критиці з боку соціологів через 
високу похибку вибірки, залежність від місця проведення і на-
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віть погодних умов. Однак, на думку ряду дослідників, у деяких 
випадках саме вуличне опитування є найефективнішим інстру-
ментом, який дає найточніші результати. 

Специфіка вуличних опитувань полягає, по-перше, в їх коро-
ткій тривалості, по-друге, у повній їх анонімності (якщо не фік-
суються жодні персональні дані, а навіть якщо і фіксуються, то 
зі слів респондента. Це дає додаткові можливості опитування 
важкодосяжних респондентів. 

Отримати згоду респондента на участь у вуличному опиту-
ванні набагато простіше. Велику роль тут відіграє зоровий кон-
такт і інші способи невербальної комунікації. Водночас звер-
нення до незнайомої людини на вулиці, подолання її недовіри, 
бажання уникнути участі в опитуванні, пославшись на поспіх, 
вимагає від інтерв'юера особливої професійної майстерності у 
володінні методикою бліц-опитування. При уявній простоті ву-
личного опитування інтерв'юери повинні знати і враховувати 
масу тонкощів. Так, на початку бесіди краще використовувати 
спонукальну форму, наприклад, фраза "Приділіть, будь ласка, 
кілька хвилин" ефективніша, ніж питання "Чи не знайдеться у 
вас трохи вільного часу?". 

Якщо принциповим є місце проживання респондентів, тобто 
вас цікавлять люди, які мешкають саме в цьому районі, мікрора-
йоні, кварталі, то слід уникати місць скупчення людей з інших 
місцевостей: вокзалів, автостанцій, автобусних, тролейбусних, 
трамвайних зупинок, держустанов, великих торгових центрів, 
парків культури та відпочинку, розважальних об'єктів тощо. Та-
кож не треба опитувати людей у малолюдних місцях – десь у 
провулках, на околиці. 

Одним із принципів виконання вибірки є механічність у відбо-
рі. Треба опитувати всіх, хто підходить за методикою, а не тільки 
тих, хто вам сподобався, або того, хто, на ваш погляд, налаштова-
ний на бесіду. Деколи респонденти можуть здивувати інтерв'юе-
рів своєю реакцією. Підходити треба до всіх поспіль: чим більше 
підходів, тим більше згод. Досвід переконує, що людина, яка по-
спішає, може зупинитися і приділити вам 10–15 хвилин, а неква-
пливий – відмахнутися, заявивши, що йому ніколи. 



ЧАСТИНА ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО  НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ 
 

 240 

Увага! Під час вуличних опитувань забороняється опитува-
ти людей, які рухаються великими компаніями, родичів, друзів, 
а також громадян, які виконують свої службові обов'язки – 
двірників, міліціонерів, контролерів тощо. 

Якщо вам трапилися декілька потенційних респондентів і вони 
є родичами, друзями або колегами (про це ви можете в них безпо-
середньо запитати), то опитувати можна лише одного з них. Під 
час проведення вуличного опитування заборонено опитувати т. 
зв. ініціативників, тобто осіб, які самі пропонують, щоб їх опита-
ли, особливо, якщо вони з'являються "невчасно", наприклад, якщо 
використовується "крок" опитування, а "респондент-
ініціативник" підійшов, коли ще не настала черга інтерв'ю. 

Під час вуличних опитувань виникають і суто специфічні 
проблеми. Однією з них може стати протидія з боку правоохо-
ронних органів та адміністрації довколишніх будівель: магази-
нів, офісів, банків тощо. Торговельні центри часто взагалі вста-
новлюють заборону на проведення опитувань поруч зі своїми 
будівлями. Якщо необхідно провести опитування в безпосеред-
ній близькості від входу або всередині певної будівлі, необхідно 
заздалегідь отримати дозвіл. 

 
Зразок анкети для соціологічного опитування населення  

 
№ п/п 1 … 30 

1 2 3 4 
1. Вік    
2. Стать: чол./жін.    
3. Національність    
4. Сімейний стан    
5. Склад сім'ї:  
а) діти до 18 років, 
б) працездатного віку, 
в) пенсіонери, 
г) всього 

   

6. Освіта    
7. Місце проживання    
8. Віросповідання     
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9. Місце роботи: 
а) населений пункт, 
б) галузь зайнятості, 
в) безробітний 

   

10. Доступність до місця роботи, хв    
11. Рівень доходів: 
а) всього в сім'ї, грн, 
б) середній дохід на члена сім'ї, 
в) бажана зарплата, грн 

   

12. Скільки разів їздили за кордон? 
а) жодного разу; 
б) 1 раз; 
в) 2 рази; 
г) 3 рази і більше 

   

13. Чи працювали Ви чи Ваші родичі за кордоном? 
а) так; 
б) ні; 

   

14. Чи збираєтесь Ви на заробітки за кордон? 
а) так; 
б) ні 

   

15. Чи цікавитесь Ви політикою? 
а) так; 
б) певною мірою; 
в) ні 

   

16. Як Ви оцінюєте останні зміни у владі? 
а) підтримую; 
б) нейтрально; 
в) не підтримую 

   

17. Чи є Ви членом громадської організації? 
а) так; 
б) ні 

   

18. При виборах до Верховної Рада України та міс-
цевих рад, яку політичну силу Ви б підтримали? 
________________ 
 

   

19. Як би Ви оцінили перспективи вступу Укра-
їни до ЄС? 
а) позитивно; 
б) позитивно з осторогою; 
в) нейтрально; 
г) негативно 
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20. Чи потрібний Україні вступ до НАТО? 
а) так; 
б) ні; 
в) не визначився 

   

21. Якими є перспективи економічної та полі-
тичної співпраці України з Росією? 
а) підтримую; 
б) розрив і переорієнтація; 
в) не визначився 

   

22. Які відчуття переважають, коли думаєте про 
майбутнє України? 
а) оптимізм; 
б) байдужість; 
в) тривога; 
г) надія; 
д) інше 
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Додаток 2 
 

Паспорт сільськогосподарського підприємства 
Назва _________________________________________________  
Статус ________________________________________________  
Місцезнаходження ______________________________________ 
К-сть працівників ________________________з них  
за спеціальностями або видами робіт_______________________ 
Постійно перебувають на полонині_________________________ 
Заробітна платня                                                                           ___ 
Продукція______________________________________________ 
Обсяг виробництва ______________________________________ 
Ціни на основні види продукції ____________________________ 
Способи зберігання та доставки продукції ___________________ 
Поголів'я: ВРХ       , вівці         , кози           , коні                 ін.____ 
Період випасу худоби з _________________ до ______________ 

 
Схема господарства 
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Додаток 3 
 

Паспорт промислового підприємства 
 

Назва підприємства "                                                                       " 
Статус _________________________________  
Місцезнаходження _______________      
Галузь__________________________________   
Працює з _______________________________ року 
Кількість працівників______________________________ з них 
інж-керівн. персонал __________ 
робітники ___________________ 
інші ________________________ 
Середня заробітна плата ________________________ грн; служ-
бовця ________________________________________  
робітника ________________ 
Основні робітничі професії________________________________ 
Обсяг виробництва (в динаміці за 3–5 років)_________________ 
Продукція підприємства__________________________________ 
Ціни на основні види продукції ____________________________ 
Собівартість продукції ___________________________________ 
Основні фонди (якість) ___________________________________ 
Партнери по сировині ____________________________________ 
по готовій продукції______________________________________ 
Зовнішньоторговельні зв'язки_____________________________ 
Наявність іноземних інвестицій____________________________ 

 
Принципова схема технологічного циклу підприємства 

 
 
 
 

 



Розділ 9. Економіко-географічна практика 
 

 245 

Додаток 4 
 

Паспорт об'єкта рекреації 
 

Назва підприємства "                                                                       " 
Статус_________________________________________________ 
Місцезнаходження_______________________________________ 
Рік заснування___________________________________________ 
Підпорядкування________________________________________ 
Персонал ________________у т. ч. 
____________________________ 
Середня заробітна плата __________________________________ 
К-сть ліжко-місць _______________________________________ 
Завантаженість: взимку __________ %, 
влітку __________ %, 
нині ___________ % 
Контингент відпочиваючих:  
вікова структура __________________________ 
регіональна структура _____________________ 
Послуги, які надає заклад _________________________________ 
Вартість путівок (доросла, дитяча, пільгова) _________________ 
Хто реалізує путівки _____________________________________ 
Співпраця з туристичними фірмами ________________________ 
Динаміка чисельності відпочиваючих протягом 10 років ______ 
Іноземні інвестиції _______________  
Державні кошти _______________ 

 
Схема організації території 
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Додаток 5 
 

Зразок змісту до звіту на тему  
"Суспільно-географічна характеристика  

Рахівського району Закарпатської області" 
 

Вступ 
1. Загальна характеристика району проходження практики 
1.1. Суспільно-географічне положення 
1.2. Природно-ресурсний потенціал 
1.2.1. Аналіз профілю господарського використання території 
2. Населення і трудові ресурси 
2.1. Демографічна ситуація 
2.2. Розселення населення 
2.3. Ринок праці 
2.4. Аналіз соціологічного опитування 
3. Господарство 
3.1. Промисловість 
3.1.1. Чинники розвитку і розміщення промисловості 
3.1.2. Галузева структура 
3.1.3. Територіальна структура 
3.1.4. Аналіз діяльності промислового підприємства 
3.2. Сільське господарство 
3.2.1. Місце сільського господарства в господарському ком-

плексі району 
3.2.2. Характеристика відгінно-пасовищного типу ведення 

господарства 
4. Транспортний комплекс 
4.1. Автомобільний транспорт 
4.2. Залізничний транспорт 
4.3. Трубопровідний транспорт 
5. Сфера обслуговування 
5.1. Специфіка і спеціалізація сфери послуг Рахівщини 
5.2. Рекреаційна база регіону 
5.3. Аналіз діяльності об'єкта рекреації 

Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки  
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Форми і методи контролю. Протягом навчальної практики 
викладач безпосередньо спрямовує і контролює роботу студента 
як протягом польових досліджень, так і під час камеральної об-
робки матеріалів та виконання індивідуальних завдань. 
Вимоги до звіту. Після закінчення практики кожна бригада 

подає звіт, який містить такі розділи: 
а) вступ, у якому розкриваються мета, завдання та зміст 

практики; 
б) загальна економіко-географічна характеристика району 

проведення практики (району дослідження); 
в) методика побудови господарського профілю певної тери-

торії з оцінкою рівня природокористування; 
г) методика проведення соціологічного дослідження та 

аналіз демографічної ситуації району дослідження; 
д) характеристика відвіданого промислового та сільськогос-

подарського) підприємства; 
е) методика дослідження сфери послуг та оцінка її терито-

ріальної організації в районі проведення практики; 
є) висновки; 
ж) додатки до звіту: 
 зведена таблиця за результатами анкетного опитування; 
 графічні та табличні матеріали (побудований господарсь-

кий профіль, схема розміщення об'єктів соціальної інфраструк-
тури, таблиця демографічних показників тощо). 

Цей звіт є частиною звіту за всю професійно орієнтовану 
практику. Звіт оформлюється відповідно до стандартних вимог. 
Підведення підсумків практики. Після перевірки поданого 

звіту студенти його захищають. При цьому вони повинні проде-
монструвати певні прикладні знання про район проходження 
практики, володіння методикою польових суспільно-геогра-
фічних досліджень. Після цього викладач виставляє кожному 
студенту оцінку за практику. Звіт передається на кафедру. 
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