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ПЕРЕДМОВА 

 

Навчально-методична практика з туристичного краєзнавства є 

продовженням навчальних курсів з дисциплін, які викладаються протягом 

першого навчального року студентам спеціальності 242 «Туризм» на кафедрі 

країнознавства та туризму географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дана навчальна практика проводиться з 1990 р. на базі Канівського 

природного заповідника для студентів, які опановували фах з туризму 

спочатку в межах напряму «Географія. Економічна і соціальна географія», а з 

2004 р., коли офіційно в країні спеціальність «туризм» отримала освітній 

статус (затвердження і введення галузевого стандарту вищої освіти України 

напрямку «туризм» - 0504), за спеціальністю «Туризм» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Територією проведення туристсько-краєзнавчої практики є Канівщина, 

а конкретною базою, де живуть і працюють студенти і викладачі – 

Канівський природний заповідник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Традиційною базою навчальних практик молодших курсів багатьох 

факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(біологічного, географічного, історичного тощо) із 40-х років минулого ХХ 

сторіччя є Канівський природний заповідник (на той час Канівський 

біогеографічний заповідник, а деякий час – учбове лісове господарство 

Київського державного університету). Крім побутових вигід (житло та 

їдальня), адміністративно-господарська зона заповідника містить лабораторні 

приміщення, музей, бібліотеку, автопарк та причал з човнами. Таким чином, 

місце базування у заповіднику на даний час є логістичним центром значного 

геопростору, який за своїм природним та історико-культурним різноманіттям 

набагато перевищує відповідний потенціал самого заповідника і піших 

маршрутів у його околицях щодо туристичного краєзнавства. 
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Межі згаданого геопростору Канівського Подніпров’я як району 

практики, однак, не визначаються лише транспортною доступністю для 

одноденних екскурсій. Адже під час екскурсій в першу чергу бажано навчити 

студентів бачити і розуміти головні відмінності просторових структур цієї 

території, їх природний генезис і природно-антропогенний розвиток, вміти 

визначати природно-ресурсне підґрунтя природокористування і формування 

культурних ландшафтів, їх історико-культурних і етнокультурних елементів. 

Тому обґрунтування доцільності охоплення маршрутами практики території 

Канівського Подніпров’я повинно витікати з її певної природної 

окремішності в межах Середнього Подніпров’я, у даному разі унікальності 

сполучень ландшафтів як унікальних, так і типових для всього Середнього 

Подніпров’я. Це стосується як їх природної основи, так і антропогенної 

перетвореності в процесі природокористування, а також сучасної структури 

природокористування. Особливої ваги набуває характер сполучень цих 

ландшафтів (контрастність і конфігурація екотонів). Ці особливості, разом з 

різноманітністю ресурсних потенціалів ландшафту, були головними 

критеріями при розселенні (заснування селищ, городищ, міст). Контрастність 

екотонів визначала і визначає пейзажну цінність території, її художнє 

сприйняття і відтворення у художніх творах. Необхідно також врахувати 

концентрацію культурно-ландшафтних об’єктів і місць, пов’язаних з 

історичними подіями (белігеративних, сакральних, археологічних), 

культурних осередків (садиби меценатів і покровителів типу М. 

Максимовича, М. Біляшівського тощо), музеїв, скансенів, меморіалів, 

архітектурних комплексів тощо. Саме різноманітність і неповторність 

природного середовища у поєднанні з тривалою неперервною історією 

української людності: від палеоліту (Межирічська стоянка) до наших днів, - 

становлять непересічну цінність Канівщини і роблять навчально-методичну 

практику з туристичного краєзнавства тут особливо інформативно 

наповненою. 
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Зміст навчально-методичної практики постійно модифікується 

відповідно до модифікації навчального плану, який має відповідати вимогам 

до компетентностей випускників даного фаху, тобто відповідно до потреб 

ринку туристичних послуг. 

Сучасне наповнення програми навчально-методичної практики з 

туристичного краєзнавства є продовженням навчальних дисциплін «Основи 

туризмознавства», «Географія туризму», «Туристичне краєзнавство з 

основами безпеки в туризмі», «Рекреаційна географія з основами 

рекреології», «Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства», 

«Рекреаційна кліматологія», «Географія населення», «Географія України», 

які викладаються протягом першого навчального року.  

Мета даної практики – отримання студентами навичок та вмінь, 

необхідних для набуття загальних та фахових компетентностей, зокрема 

уміння застосовувати фахові знання на практиці;  здатність аналізувати 

рекреаційно-туристичний потенціал території; розуміння сучасних тенденцій 

і регіональних пріоритетів розвитку туризму  в цілому та окремих його форм 

і видів. У когнітивній сфері студенти мають здобути такі результати:  

визначати основні форми і види туризму, розуміти їх поділ; пояснювати 

особливості організації рекреаційно-туристичного  простору; аналізувати 

рекреаційно-туристичний  потенціал території. В афективній сфері - володіти 

державною мовою, проявляти повагу до індивідуального і культурного 

різноманіття. У психомоторній сфері - управляти своїм навчанням з метою 

самореалізації в професійній туристичній сфері;  адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх у різних професійних ситуаціях; аргументовано 

відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

Конкретна мета реалізується в процесі відпрацювання методів 

польових досліджень з туристичного і географічного краєзнавства, а саме 

методів з набуття, аналізу, представлення та використання краєзнавчої 

інформації для активізації рекреаційно-туристичної діяльності в м. Каневі та 

Канівському районі Черкаської області, в межах визначеної території 
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практики.  Протягом практики студенти здобувають і опрацьовують 

інформацію зі стану природно-рекреаційних і соціально-економічних умов і 

ресурсів, транспортної і туристичної інфраструктури району дослідження, 

використовуючи різноманітні методи польових натурних досліджень 

(спостереження, вимірювання, опитування), опрацювання літературних, 

фондових, статистичних джерел інформації, соціологічних методів, методів 

картографування. 

Індивідуальний, студентоцентричний підхід у поєднанні з навичками 

роботи в команді відпрацьовується в ході підготовки кінцевого звіту. Як 

кінцевий звіт студенти розробляють  груповий (по бригадах) проект, в якому 

обґрунтовують можливості і напрямки розвитку туризму в районі 

проходження практики. Проект презентується, обговорюється і захищається 

на базі практики. Під час підготовки кінцевого звіту (проекту) студенти 

мають використати знання, вміння і навички, отримані під час проходження 

навчально-методичних практик з рекреаційної кліматології і метеорології, з 

естетики ландшафтів, а не тільки з туристичного краєзнавства, з дисциплін, 

які вони вивчили впродовж навчального року. Студенти оцінюються за 

результатами індивідуальної роботи і роботи в команді за 100-бальною 

шкалою. 

Кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 

65-74 – «задовільно»; 

75 - 84 – «добре»; 

85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 

90 - 100 – «відмінно». 
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Шкала відповідності та вимоги до оцінювання 

 

За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою  
Вимоги до оцінювання 

90 - 100 5 відмінно Студент був на практиці, виконав 

всі види практик і показав знання, 

вміння і навички, які відповідають 

компетентнісному підходу 

85 - 89  

4 

 

добре 

Студент був на практиці, виконав 

всі види практик, але не показав 

необхідних знань та вмінь при 

підготовці і захисті кінцевого 

проекту. 

75 - 84 Студент був на практиці, але з 

об’єктивних причин не пройшов 

один з видів практики. 

Альтернативне завдання виконав 

із застосуванням методів 

польових досліджень. 

65 - 74  

3 

 

задовільно 

Студент був на практиці, але 

пройшов не всі види практик з 

необ’єктивних причин. З частини 

видів практики отримав 

альтернативні завдання, які 

вирішив стандартними методами. 

Студент не був на практиці з 

об’єктивних причин, завчасно 

отримав альтернативне завдання і 

виконав його стандартними 

методами (обробка 

інформаційних джерел) 

60- 64 Студент на був на практиці з 

необ’єктивних причин, але 

завчасно отримав альтернативне 

завдання і виконав його 

стандартними методами 

 35 - 59  

 

2 

 

 

незадовільно 

Студент має оцінку з предмету, 

винесеному на практику, але не 

поїхав на практику з 

необ’єктивних причин 

1 - 34 Студент не опанував дисципліни, 

продовженням яких є дана 

практика і не склав форми 

контролю, не виконав завдань 

практики 
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І. ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО  

ЯК НАУКОВА І ОСВІТНЯ ДИСЦИПЛІНА 

1.1.Сутність туристичного краєзнавства, його місце в системі наукового 

знання та туристичної практики 

Туристичне краєзнавство – термін, запроваджений в наукову 

термінологію в останню чверть ХХ ст., хоча краєзнавчі дослідження були 

невід’ємною складовою розвитку туризму протягом всієї його історії, а 

особливо на ранніх етапах [6]. Достатньо згадати туристичні за формою та 

краєзнавчі за змістом експедиції Галичиною та Карпатами І.Франка зі 

студентами, подорожі проф.М.Головинського і діяльність Кримського 

гірського клубу наприкінці ХІХ ст., діяльність з набуття та поширення 

краєзнавчої інформації туристсько-краєзнавчого товариства «Плай», 

засновниками якого були відомі історики та краєзнавці І.Крип’якевич, 

Є.Пеленський, Ю.Полянський у міжвоєнний період (1920-1930-ті роки). 

Краєзнавчі експедиції зі збору фольклору, інформації про місцеву людність, 

її звичаї, обрядовість, особливості матеріальної культури (разом зі збором 

артефактів культури і природи з їх подальшим експонуванням), вивчення 

особливостей природокористування і господарювання поєднувались з 

науково-дослідною роботою з обробки отриманої інформації, її поширенням 

через систему гуртків, зустрічей, публікацій в пресі, видання краєзнавчої 

літератури, виступами з лекціями задля заохочення молоді та інших верст 

населення до вивчення рідного краю. З іншого боку, в ході краєзнавчих 

експедицій їх учасники були носіями нової інформації для місцевого 

населення. Таким чином, туристична форма краєзнавчої діяльності була 

досить поширеним явищем. Виокремлення туристичного краєзнавства як 

окремого напрямку краєзнавства завдячує інтенсивному розвиткові туризму і 

процесам його регіоналізації. Із становленням в Україні за часи незалежності 

туристичної освіти туристичне краєзнавство почало формуватись як освітня 

дисципліна. 
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Туристичне краєзнавство розглядається як складова краєзнавства, 

спрямована на узагальнення інформації про певну місцевість відповідно до 

екскурсійно-туристичної мети цільової аудиторії. 

Краєзнавство в сучасному інформаційному суспільстві виконує 

науково-методичні, освітньо-просвітницькі та інформаційно-довідкові 

функції. Відповідно до суспільних функцій та історії формування поширені 

дві точки зору на сутність краєзнавства: 1) краєзнавство є 

міждисциплінарним науковим напрямком; 2) краєзнавство є суспільним 

рухом.  

За першою точкою зору краєзнавство є синтетичною науковою 

дисципліною з комплексного дослідження незначної території (села, міста, 

району або їхньої частини). Сутністю цього комплексного підходу є 

визначення особливостей розвитку людини, людської спільноти в 

конкретних природних умовах даної локальної території протягом певного 

часу. Базовими науками, які визначають теоретико-методологічний апарат 

краєзнавства, є географія та історія, їх теоретичні підвалини та методи 

дослідження, а краєзнавство з цієї точки зору можна розглядати як науку, яка 

синтезує знання про природні та суспільні явища і їхню взаємодію на певній 

обмеженій території, де ці явища найбільш підвладні впливу місцевих умов. 

Як зазначав ще у ХІХ ст. видатний вчений Е.Реклю: «Географія є історією в 

просторі, а історія – географією в часі». Дослідження просторово-часових 

аспектів взаємодії людини і природи на обмеженій території становить 

предмет краєзнавства, а об’єктом виступають системи природокористування 

локального рівня, які сформувалися внаслідок такої взаємодії. За своїми 

функціями та методами дослідження краєзнавство подібне до країнознавства, 

але відрізняється масштабами досліджуваної території (рис. 1.1).  
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Другий підхід акцентується на освітньо-просвітницькій функції 

краєзнавства і розглядає його як діяльність науковців та аматорів з місцевого 

населення з вивчення природи, населення, його розселення, особливостей 

культури, господарювання тощо, збирання артефактів культури і поширення 

отриманих знань. З цієї точки зору краєзнавчі дослідження мають виключно 

науково-популярне спрямування і полягають у зборі, обробці, представленні 

певним чином узагальненої  інформації, що має довідковий характер, 

спрямований на освітянську та просвітницьку діяльність, а сенсом 

краєзнавства є поширення знань про особливості природи (геологічна будова 

та корисні копалини, клімат та особливості погодних умов, водні ресурси, 

рослинний і тваринний світ, пам’ятки природи та рідкісні природні об’єкти і 

явища, екологічний стан) та життя населення (демографічні ознаки 

населення, історія заселення краю, мова, традиційна матеріальна та духовна 

культура, вірування, особливості господарювання, історичні події та постаті, 

життя і діяльність яких пов’язана з досліджуваною територією) на певній, 

незначній за площею, території. Отже, краєзнавство синтезує знання інших 
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Рис. 1.1. Місце краєзнавства в системі наук 
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наук, а необхідною умовою його розвитку є діяльність як науковців, так і 

місцевих дослідників-аматорів.  

Діяльність краєзнавців України об’єднує  Всеукраїнська спілка 

краєзнавців, заснована ще у 1927 р. Серед видатних українських краєзнавців 

слід особливо зазначити академіка П.Т.Тронька, видатного наукового і 

громадсько-політичного діяча. За його сприяння видано 26-томне видання 

«Історії міст і сіл УРСР», підготовлене видання «Зводу пам’яток історії та 

культури України». Він доклав значних зусиль не тільки до розвитку 

краєзнавства як науки, а й як практичної діяльності зі збереження 

національної спадщини. Понад 20 років працюючи Головою Правління 

Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури, акад.. 

Тронько П.Т. сприяв створенню Музею народної архітектури і побуту в с. 

Пирогово (Київ) та Національно-культурного заповідника козацької слави на 

о. Хортиця, відкриттю багатьох меморіалів та збереженню пам’яток історії та 

культури українського народу та національних менших України. 

Можна стверджувати, що місією краєзнавства, в широкому сенсі, є 

виховання патріотизму, формування національної свідомості, 

самоідентифікації особистості. Основними завданнями краєзнавства є 

організація наукових досліджень та поширення отриманих в результаті 

пошуку знань та інформації серед різних верств населення задля виховання 

місцевого патріотизму, турботливого ставлення до природної та історико-

культурної спадщини. Метою краєзнавства, виходячи з його особливостей, є 

виховання любові до рідного краю, «малої батьківщини» через діяльність зі 

збору артефактів культури, поширення знань про них, дослідження змін 

природного середовища під впливом антропогенної діяльності, оцінка 

екологічного стану довкілля, що має спонукати до діяльності зі збереження 

природної та історичної спадщини, до організації життєдіяльності громади на 

засадах збалансованого розвитку.  

Краєзнавчим дослідженням присвячені публікації сучасних краєзнавців 

в таких виданнях як газета «Краєзнавство. Географія. Туризм», журнал 
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«Український географічний журнал», збірник наукових праць «Географія і 

туризм» та інших. Краєзнавча інформація широко використовується на 

туристичних порталах адміністративних областей України, органами 

державного управління з туризму і курортів всіх рівнів, туристичними 

організаціями. 

Результати краєзнавчих досліджень не тільки публікуються, а й 

експонуються в краєзнавчих музеях, діяльність яких з формування фондів, 

експонування, наукового пошуку сприяє розвиткові краєзнавчих досліджень, 

а також розвиткові туризму.  

Краєзнавство, відповідно до підходів та методів, поділяють на 

комплексне та галузеве (рис. 1.2), а за формами організації – на державне, 

громадське, шкільне, позашкільне.  

Відомий географ Л.С.Берг визначав краєзнавство як «географію 

рідного краю» [1], оскільки об’єкт (територія) та методи дослідження 

географії та краєзнавства співпадають. Географічне краєзнавство є 

складовою географії, спрямованою на дослідження взаємодії людини і 

природи на локальному рівні, метою якого є надання комплексних знань 

(інформації) про особливості даної території та життя населення. 

Географічне краєзнавство в Україні розвивали і розвивають М.Костриця, 

О.Шаблій, С.Кузик, В.Обозний. Історичне краєзнавство входить до 

структури історичних наук і має за мету висвітлити розвиток локальної 

території за певний проміжок часу в подіях, постатях, артефактах. З цими 

двома основними напрямами краєзнавства тісно пов’язане етнографічне 

(дослідження традиційної культури населення) та топонімічне краєзнавство 

(відображення мовних, лексичних особливостей, особливостей природи та 

історичних подій у назвах місцевостей, населених пунктів, річок, скель 

тощо). Шкільне краєзнавство займає помітне місце в системі краєзнавчого 

знання. Воно є складовою навчального процесу передусім з географії, де 

виступає одночасно засобом і освіти, і виховання, що надає значні 

можливості для практичного застосування учнями отриманих знань та 
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навичок. Ці знання і навички можуть бути застосовані і розвинені під час 

позашкільної краєзнавчої роботи, яка проводиться в формі екскурсії або 

мандрівки (поїздки) рідним краєм. 

Туристичне краєзнавство спрямоване на організацію синтетичної 

краєзнавчої інформації відповідно до потреб рекреаційно-туристичної 

діяльності [5; 11]. Об'єктом дослідження є рідний край через призму його 

туристичної самобутності, а предметом виступають окремі складові 

туристично-рекреаційного потенціалу краю [12].  

Туризм  виступає специфічним механізмом поширення краєзнавчих 

знань і інформації в процесі:  

1) маркетингової діяльності з - а) просування туристичної дестинації 

локального рівня (так званий «турпродукт-дестинація»), метою якої є 

створення  позитивного віртуального образу місця/дестинації, тобто 

формування у потенційного споживача потреби у відвіданні даної місцевості, 

ознайомлення з її видатними природними і історико-культурними ресурсами, 

можливостями для самореалізації в процесі подорожі і відпочинку (для 

активних форм туризму); - б) реалізації туристичного продукту, 

сформованого на основі локальних дестинацій (програма перебування, 

маршрут); - в) забезпечення якості обслуговування, в першу чергу, якості 

екскурсійного обслуговування; 

 2) екскурсійної діяльності – створення екскурсійного продукту 

(оглядової, тематичної екскурсії для певного контингенту споживачів). Саме 

екскурсія ґрунтується на краєзнавчій інформації і потребує в процесі 

розробки її узагальнення, структуризації  відповідно до тематики і маршруту, 

методичного оформлення для подачі і сприйняття інформації («портфель 

екскурсовода»), а екскурсоводи, розробляючи екскурсії, виступають в ролі 

дослідників-краєзнавців, а при проведенні екскурсії поширюють об’єктивну 

наукову інформацію в доступній для аудиторії образній формі.  
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Рис. 1. 2 Галузева структура краєзнавства 
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пошукові системи та ЗМІ. Краєзнавці не тільки поширюють інформацію про 

пам’ятки історії та природи, їх діяльність спрямована на збереження 

матеріальної, духовної культури, природного середовища. 

Краєзнавчі підходи дають можливість поєднати знання з різних 

дисциплін і використовувати їх для розв’язання практичних завдань, 

наприклад, при картографуванні своєї місцевості. Загалом картографічна 

складова краєзнавства є досить значною. Протягом ряду років видавалися 

туристсько-краєзнавчі атласи адміністративних областей України, здійснене 

видання топографічної карти України (М 1 : 100 000), яка дозволяє 

вирішувати прикладні завдання як в шкільному, так і в комплексному 

краєзнавстві. Топографічна карта є основою складання маршруту з активних 

форм туризму: пішохідного і гірсько-пішохідного, велосипедного; для 

прокладання екологічних стежок; для розробки водних маршрутів. Всі 

означені види туризму в тій чи іншій мірі використовують краєзнавчу 

інформацію з метою розробки найбільш інформативного і цікавого 

продукту/подорожі. 

Таким чином, туристичне краєзнавство є складовою краєзнавства, 

спрямованою на отримання нового знання в процесі науково-дослідницької 

діяльності та поширення краєзнавчої інформації шляхом її застосування в 

туристсько-екскурсійному продукті. В конкретному виразі туристичне 

краєзнавство спрямоване на пошук, аналіз, поширення і використання 

інформації про природно-рекреаційні і історико-культурні ресурси 

конкретної території задля її залучення до туризму. 

 

1.2. Підходи до класифікації туристичних ресурсів 

Категорія «туристичні ресурси» є достатньо визначеною у 

туризмознавстві, її розробці присвячено багато теоретико-методологічних, 

аналітично-описових і методичних (переважно з оцінки) робіт. Наявні також 

численні класифікації туристичних і рекреаційно-туристичних ресурсів (їх, 

мабуть, стільки ж, скільки авторів, які розробляють дану проблематику). 
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Класичним залишається поділ ресурсів, тобто частини рекреаційно-

туристичного потенціалу території, яка використовується в туристичній 

діяльності/самодіяльності населення, на природно-рекреаційні і історико-

культурні [4; 7]. До них найчастіше додають інфраструктурні (наприклад, 

Любіцева О.,  Рутинський М. та ін.) та соціально-демографічні (наприклад, 

Бейдик О., Смаль І. та ін.). Однак, якщо розглядати ресурси як частину 

рекреаційно-туристичного потенціалу території, яка використовується в 

туристичному продукті і спрямована на залучення туристів, заохочення їх до 

відвідування певної території, то виділення в якості ресурсів частини 

соціально-економічного і інфраструктурного потенціалу не є коректним. З 

огляду на зазначене авторка змінила свій попередній підхід до класифікації 

рекреаційно-туристичних ресурсів і пропонує в якості рекреаційно-

туристичного потенціалу розглядати саму територію (певного 

таксономічного рівня, а з огляду на об’єкт туристсько-краєзнавчого 

дослідження – в межах адміністративної області або етнокультурного краю). 

Поняття «туристичний ресурс» також трактується нами достатньо широко [4;  

7], з обов’язковим урахуванням якостей суб’єкта туристичної діяльності 

(фахово підготовленого спеціаліста, здатного працювати в перманентно 

змінних і невизначених умовах ринкового середовища на засадах сталого 

розвитку туризму) та зовнішніх (цивілізаційний поступ, науково-технічна і 

інформаційна революція тощо) і внутрішніх (актуалізація регіональних 

можливостей розвитку туризму, його певних видів і форм відповідно до 

потреб світового і національного туристичного ринку) викликів часу. 

Можливості розвитку рекреаційно-туристичної діяльності можна 

поділити на умови, які забезпечують розвиток туризму і рекреації та ресурси, 

які використовуються для створення туристичного продукту. Окремо слід 

розглядати рекреаційно-туристичний потенціал території [6, п.3.3]. 

Рекреаційно-туристичні ресурси є складовою рекреаційно-туристичного 

потенціалу, тобто його частиною, задіяною у створенні рекреаційного і 

туристичного продукту, забезпечення рекреаційних занять населення. 
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Рекреаційно-туристична діяльність також розглядається достатньо 

широко і, відповідно до рушійних сил, мотивації і форм, може бути поділена 

на: 1) внутрішню або самоорганізацію населення – а) стихійна, яка 

здійснюється індивідуумами; б) організована, яка здійснюється через 

громадські об’єднання за інтересами: клуби, гуртки тощо; 2) зовнішня – а) 

діяльність спеціалізованих закладів індустрії туризму (її функціонально-

господарської складової); б) діяльність туристичної дестинації (органів 

управління, громадських об’єднань тощо) з організації туризму і відпочинку 

населення на конкретній території. 

Умови розвитку туризму і рекреації на певній території можна 

поділити на: а) історичні або умови формування сучасного ландшафту, 

систем розселення і господарювання, адміністративно-управлінського 

устрою, які складалися впродовж тривалого історичного періоду і є 

підґрунтям сучасної життєдіяльності населення певної території; 

б) природні – погодно-кліматичні, орографічні, гідрографічні, біотичні, 

тобто ті, які є складовими природного комплексу даної території, її 

екологічний стан; 

в) соціально-економічні – демографічна ситуація, міграційні процеси, 

зайнятість, умови і рівень життя населення; розвиток і спеціалізація 

господарства; 

г) інфраструктурні – розвиток транспортної, соціальної 

інфраструктури, розвиток туристичної інфраструктури: готелів та інших 

засобів розміщення, закладів харчування, забезпечення дозвілля, надання 

екскурсійних послуг. Часто, в тому числі й автор [6; 7], інфраструктурні 

об’єкти, які забезпечують туристичну діяльність (заклади розміщення, 

харчування, транспортного обслуговування, з надання додаткових та 

супутніх послуг тощо) включають до класифікатора туристичних ресурсів і 

розглядають як ресурс території, необхідний для розвитку туризму. Певною 

мірою це має сенс, якщо спиратися виключно на зовнішню організацію 

туристичного процесу. Але, якщо враховувати всі рушійні сили туристичної 
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діяльності і практику розвитку туризму (особливо піонерну його функцію), 

то базовою рушійною силою є цікавість – бажання побачити, відчути, бути 

присутнім особисто, щоб отримати особистісні відчуття і враження від 

об’єкту, явища, процесу, події і т.п. Тобто, мета подорожі визначається тими 

ресурсами, які репрезентують територію, до якої спрямована туристична 

цікавість, і ці ресурси представлені природно-рекреаційними та історико-

культурними об’єктами і явищами, а не готелями, вокзалами, аеропортами і 

т.д., бо навряд чи знайдеться турист, який здійснює подорож заради 

проживання у певному готелі. Самодіяльний туризм, де ресурси території 

використовуються комплексно в процесі, наприклад, пішохідного походу 

протягом кількох днів без отримання спортивної кваліфікації, а виключно 

заради задоволення, досить обмежено використовує заклади розміщення, 

харчування, транспорту, іншої інфраструктури, але цей вид туризму 

залишається одним з піонерних і поширених напрямків туристичної 

самодіяльності населення. 

Саме ці міркування покладені в основу оновленої схеми класифікації 

туристичних ресурсів і їх поділу на умови розвитку туризму та власне 

ресурси рекреації і туризму (рис.1.3) 
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Природно-рекреаційні ресурси поділяються на дві групи: ландшафтні, 

які включають поєднання компонентів природного середовища, і 

бальнеологічні, спрямовані на лікування, оздоровлення, профілактику 

захворювань. На базі бальнеологічних ресурсів формуються курорти, а 

природно-рекреаційні ресурси найчастіше є основою заповідання різних 

форм і найкраще репрезентовані природно-заповідним фондом. Ландшафти 

(їх типи і рівні), як відомо, виділяються на основі несхожості (а поєднуються 

в певні типи – на основі схожості, подібності комплексу ознак, переважно 

структурно-компонентних) за комплексом пейзажних та структурно-
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Рис. 1.3. Класифікація умов і ресурсів рекреаційно-туристичної діяльності 
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компонентних ознак, які найкраще фіксуються в культурних ландшафтах. 

Теорія і методологія культурного ландшафтознавства є окремим предметом 

дослідження і окремим науково-освітнім напрямом. Зарубіжна школа 

ландшафтознавства більше спрямована на дослідження саме культурних 

ландшафтів (на початку ХХ ст. О. Шлюттер запропонував поділяти 

ландшафти на природні, які не зазнали або зазнали досить незначного впливу 

людини, та культурні або такі, де природа є складовою середовища, яке 

створила людина в процесі життєдіяльності) і розглядає їх достатньо широко. 

Вітчизняна ландшафтознавча школа більш консервативна і по-старому 

поділяє ландшафти на природні, антропогенні і культурні (за Ф.Мільковим). 

Ми в даному разі дотримались зарубіжного підходу, виділивши культурні 

ландшафти як середовище життєдіяльності населення на території України – 

староосвоєної території, де навіть ландшафти заповідні, тобто природні, за 

тривалу історію зазнали значного антропогенного впливу. Саме в культурних 

ландшафтах конкретної території «записана» вся історія 

природокористування і зафіксовані здобутки населення і може бути 

«прочитана» притаманна йому система цінностей, відображена в артефактах, 

домінантах матеріальної культури, сакральної архітектури тощо. 

У туристичному краєзнавстві ми більше звертаємо увагу на зовнішні 

ознаки ландшафту як найбільш доступні для спостерігача. Саме візуальний 

прояв ландшафтного різноманіття, фіксований пейзажем, є конкретним 

предметом дослідження при виявленні і виділенні культурних ландшафтів. 

Культурно-історичний клас туристичних ресурсів включає 

археологічні, архітектурні пам’ятки, пам’ятки історії і культури, 

містобудування тощо, які представлені як наявними артефактами, що можуть 

бути продемонстровані (у довкіллі, музеї, колекції), так і латентними 

ресурсами, тобто втраченими, про які залишилась тільки пам’ять (або 

народна – у переказах, інших формах фольклору, або документована) і саме 

ця пам’ять про події, об’єкти, явища, особистостей робить певну місцевість 

туристичним ресурсом. Поєднання цих ресурсів в межах садово-паркових, 
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замкових або монастирських комплексів, в історичних містах або історичних 

центрах великих міст робить їх туристичними атракціями, до яких 

спрямована цікавість туристів, тобто об’єктами туризму і екскурсійного 

показу. Складовою виділеного класу туристичних ресурсів є також 

традиційна культура як місцевого населення, так і інших етносів, які 

мешкають (або мешкали) на даній території [4]. 

Туристичні ресурси є складовою рекреаційно-туристичного комплексу 

конкретної території або туристичної дестинації певного рівня (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу даної моделі покладена відома схема територіальної 

рекреаційної системи В.С.Преображенського, складовими якої є ресурси, 

експлуатація яких спеціально підготовленими працівниками певної 

кваліфікації на базі використання спеціалізованої туристичної 

інфраструктури створює туристичні послуги певного рівня якості. 

Функціонування даного комплексу, який, по суті, є туристичною 

дестинацією (універсальна модель, не «прив’язана» до певного виду туризму) 

забезпечується організаційно-координаційною управлінською діяльністю з 

Рис. 1.4. Модель організаційно-управлінської структури рекреаційно-туристичного 

комплексу 
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регулювання комплексно-пропорційного розвитку складових дестинації на 

основі циркуляції загальної і спеціальної фахової інформації. 

Таким чином, можливості території щодо розвитку туризму і 

рекреаційної діяльності поділяються на умови, які забезпечують розвиток 

туризму і ресурси, які становлять частину рекреаційно-туристичного 

потенціалу, включену до створення туристичного продукту, який 

репрезентує досліджувану територію. 

 

1.3. Інформаційне забезпечення та методика краєзнавчих досліджень 

 

Сутність краєзнавчих досліджень полягає в отриманні інформації про 

«рідний край», «малу батьківщину» (те, що географи початку ХХ ст. в 

Російській імперії називали «родиноведение/батьківщинознавство») і її 

оприлюдненні з метою популяризації рідного краю. Таким чином, 

туристичне краєзнавство «працює» на кінцеву мету – популяризацію 

«рідного краю» шляхом залучення його до туристичної діяльності. Шляхами 

такого залучення, як ми вже згадували, є екскурсійна діяльність (краєзнавча 

інформація є базою наповнення екскурсії), маркетингова діяльність задля 

формування попиту на конкретну територію і включення цієї території до 

турпродукту, оскільки туризм за сутністю своєю є локальним, «прив’язаним» 

до умов і ресурсів певної території. Саме умови і ресурси, про які 

поширюється інформація, формують попит на місце, роблять його 

«туристичним», а підприємства індустрії туризму, розбудовуючись заради 

задоволення попиту, формують туристичні дестинації – місцевості/території, 

облаштованні для відпочинку (з відповідним туристичним ресурсом, 

туристичною інфраструктурою, спрямованими на задоволення зростаючого і 

урізноманітненого туристичного попиту). 

З історії туризму і його сучасної практики ми знаємо, що подорожі, 

приваблюючи людей, потім так само спонукали окремих, найбільш 

обдарованих, представників до оприлюднення отриманих вражень від того, 

що вони побачили і пережили під час мандрів, зафіксувати певним чином: у 
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розповідях (для обмеженого кола слухачів), у нотатках – літературних чи 

образотворчих (або те й інше разом) – для широко кола. Подорожування і 

бажання поділитися враженнями сформувало цілий специфічний пласт 

літератури: описи місцевостей, подорожей, експедицій. Свої враження від 

«інших земель» залишили відомі українські мандрівники ігумен Данііл 

(Житие и хожение Даниила, Русской земли игумена, ХІІ ст.), В. Григорович-

Барський (ХVІІІ ст.), М.Гоголь, І.Нечуй-Левицький (ХІХ ст.) і багато-багато 

інших. Тільки відвідування Святої Землі залишило по собі цілий 

літературний напрямок і не менший образотворчий спадок! [8] Окремим 

літературним жанром можна вважати опрацьовані дорожні нотатки за 

результатами експедицій (крім спеціальної літератури) – щоденники 

Х.Колумба, Дж.Кука, Д.Лівінгстона, Г.Стенлі, Р.Скотта, В.К.Арсеньєва, 

О.Є.Ферсмана та інших. Так само окремим жанром, створеним 

подорожуванням (як «відгук» на потреби подорожуючих), є різного роду 

путівники, довідники. Коротка довідкова інформація найчастіше має 

краєзнавчий зміст. Країнознавча і краєзнавча література, що містила 

відомості про природу, населення, його культуру, господарювання 

оформлена багатотомними науковими і науково-популярними виданнями, де 

під однією «обкладинкою» зібрані праці багатьох відомих дослідників – 

географів, етнографів, істориків, а сьогодні – журналістів, політологів (від 

видання «Живописная Россия» другої половини ХІХ ст. до видання «Страны 

и народы» другої половини ХХ ст.).  

Зміна джерел поширення інформації на телекомунікативні також 

сформувала окремий жанр – радіо-подорожі, документальні фільми про 

окремі місця, «перлини» природи або історико-культурної спадщини, 

експедиції, часто мало відомі загалу і спрямовані на їх популяризацію;  

спеціальні передачі, присвячені подорожуванню. Інтернет-технології також 

«вписались» в загальну тенденцію поширення знань і вражень від 

подорожування: соціальні мережі Facebook, Twitter, додатки для швидкого 

обміну зображеннями Іnstagram, Viber  не тільки миттєво поширюють 
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інформацію, але є потужним інструментом просування. Сайти (приватні, 

офіційні, форуми), блоги є інформаційним продуктом інтернет-простору, в 

тому числі джерелами краєзнавчої інформації. Таким чином, аудіовізуальний 

ряд у поєднанні з безпосередніми написаними або озвученими враженнями 

on line сьогодні стали значним джерелом поширення і отримання інформації, 

яку можна вважати інформацією, що стимулює інтерес до туризму, до 

подорожі, до конкретного місця і заслуговує на дослідження. Практично з 

середини двохтисячних років, коли соціальні мережі набули значного 

поширення в світі, з розвитком пошукових систем типу Google, наявності 

Вікіпедії (на 289 мовах), вони займають все більше місця в інформуванні 

населення і є потужним джерелом краєзнавчої інформації та її поширення з 

туристичною метою, потребують дослідження і постійного моніторингу, не 

кажучи вже про їх можливості просування туристичної дестинації або 

туристичного/екскурсійного продукту. 

Тому, починаючи від краєзнавчих праць Г.Л. де Боплана, 

П.Халебського, Д.П. де ля Фліза,  М.Максимовича, Л.Похилевича, 

М.Біляшівського, творів Т.Шевченка, І.Нечуя-Левицького і до сьогодні ми 

маємо значний обсяг друкованої  наукової, науково-популярної і художньої 

інформації про минуле і сучасне Канівщини, яке потребує свого  всебічного 

вивчення. 

Процес краєзнавчого дослідження полягає у пошуку, зборі, 

опрацюванні і представленні певним чином організованої інформації. 

Організована інформація може бути у вигляді тексту, таблиць, графіків, карт 

і картосхем, мати форму екскурсії, лекції, буклету, сайту, довідника, статті у 

ЗМІ, теле/радіо репортажу з фотографіями (малюнками), які унаочнюють 

інформацію, доповнюють її, створюють відповідні зорові і емоційні 

враження, що можуть втілитись у подорож. Таким чином, джерела 

краєзнавчої інформації є різнорідними і численними, що робить краєзнавче 

дослідження копітким і тривалим, потребує від дослідника хоча б початкових 
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знань у різних областях: від навичок польової роботи до вміння працювати у 

фондах і архівах, з музейними колекціями тощо. 

Джерела краєзнавчої інформації можна поділити на усні (усна народна 

творчість, бесіди, інтерв’ю); семіотичні (записані) - 1) друковані 

(бібліографічні, літературні, підручники, енциклопедії, газети, журнали, 

картографічні, архівні документи, путівники, статистичні дані, Інтернет-

матеріали); 2) рукописні (архівні документи, картографічні твори, 

образотворчі твори, літературні джерела, мемуари);  візуальні – 

безпосередній огляд об’єктів, місцевостей, пов’язаних з історією, культурою 

краю, природних об’єктів, спостереження природних явищ тощо; фотографія, 

малюнок (рис. 1.5). 

 
 

Метою збору туристичної краєзнавчої інформації є інформація про 

природно-рекреаційні і історико-культурні туристичні ресурси (в широкому 

трактуванні цієї категорії). 

п 

і х 

Рис.  1. 5.  Джерела краєзнавчої інформації 
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Методика краєзнавчого дослідження туристичних ресурсів складається 

з таких етапів: пошукового, експедиційного, камерального, оприлюднення. 

Пошуковий етап полягає у пошуку та обробці вторинної інформації, в 

першу чергу друкованих джерел: спеціальних (в т.ч. краєзнавчих та 

довідкових), літературних, картографічних, образотворчих, 

телекомунікаційних, інтернет-джерел.  

Пошукові дослідження розпочинаються з інформаційного 

забезпечення, коли виявляється коло джерел інформації та провадиться їх 

інвентаризація з метою оцінки якості,  достовірності та повноти, 

відповідності поставленій меті. Важливо визначити часові межі дослідження. 

Наступним кроком є робота з друкованими матеріалами: географічною, 

історичною, науково-популярною, художньою літературою, довідковими та 

фондовими матеріалами. Даний етап передбачає роботу в бібліотеках: пошук 

інформації у тематичних та алфавітних каталогах, у періодичній пресі. 

Важливою складовою є опрацювання фондових матеріалів, які зберігаються в 

спеціальних фондах геологічних установ, науково-дослідних інститутів, 

інших організацій у вигляді звітів або проектів та надають інформацію про 

попередні спеціалізовані та комплексні наукові дослідження даної 

місцевості, стосуються в першу чергу природно-рекреаційних ресурсів 

(наприклад, гідрогеологічні дослідження, які можуть містити характеристики 

мінеральних або термальних вод в даному районі, які розвідані, але не 

використовуються), звітів етнографічних експедицій.  

Дослідницькі роботи з ресурсного забезпечення розвитку туристичної 

діяльності передбачають обовязкову роботу в архівах різного рівня та 

спеціалізації. Архівні матеріали розкривають історію краю, його досліджень, 

надають відомості про видатні постаті та події, а також можуть забезпечити 

картографічним матеріалом. 

Картографічні матеріали слід віднести до обовязкової джерельної бази. 

Вони можуть бути представлені як сучасними загальногеографічними, 

тематичними (наприклад, спеціальні карти несприятливих природних 
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процесів та явищ) або туристичними картами, так і архівними 

картографічними матеріалами. 

Фондові, архівні, картографічні матеріали можуть бути як друковані, 

так і рукописні, що буде потребувати від дослідника не тільки отримання 

спеціальних дозволів на роботу з такими документами, а й специфічних 

навичок. Тому такі роботи найчастіше провадяться фахівцями. Аматорам 

більше доступні друковані джерела інформації.  

Найсучаснішим джерелом пошуку інформації про туристичні ресурси 

певного краю (території) є використання можливостей мережі Internet. За 

допомогою мережі Internet та інформаційного простору World Wide Web 

(WWW) можна отримати доступ до будь-якої довідкової інформації, яка 

міститься на серверах провідних бібліотек світу, або до відповідних баз 

даних. Для цього потрібно мати необхідне технічне та програмне 

забезпечення і загальний доступ до мережі, який надається місцевим 

провайдером і є платною послугою. WWW-технологія забезпечує роботу з 

організованою за ієрархічним принципом і звязаною посиланнями 

інформацією та мультимедійною формою її подання: текстом, звуком, 

графікою, відеозображенням. Щоб знайти потрібну інформацію, треба знати 

точну адресу сервера чи конкретного файлу. Якщо така інформація відсутня, 

можна скористатится пошуковими системами, які є спеціальними серверами-

каталогами, на яких інформація впорядкована за темами та ключовими 

словами. 

Цей етап можна розглядати як самостійний і обмежити краєзнавчі 

дослідження туристичних ресурсів певної території характеристиками, 

почерпнутими з вказаних інформаційних джерел. Тоді за пошуковим етапом 

настає камеральний або обробки і представлення інформації. Отриману в тій 

чи іншій формі інформацію треба опрацювати в залежності від поставленої 

мети: наприклад, розкласти по часових зрізах, згрупувати по території, 

«прив’язати» до вже відомої інформації про події, факти, постаті тощо. 

Тобто, зібрана інформація потребує впорядкування за галузевим принципом 
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(наприклад, за сутнісними класифікаційними ознаками), за часовим 

принципом (визначити  періоди, згрупувати за інтервалами, встановити 

етапи), за територіальним принципом (тут постає проблема визначення 

елементарного рівня, нижче якого інформація визначається як несуттєва, та 

проблема визначення територіального рівня інформації, вибір якої залежить 

від масштабів дослідження. Елементарними для мікротаксономічного рівня 

досліджень є село, урочище або місцевість, для мезорівня – містечко, місто, 

район і т.д.). Результати проведеного пошуку повинні містити детальний 

опис обєктів та місцевостей – місцезнаходження, вид ресурсу за 

класифікатором, його характеристику. Вони доповнюються візуальним 

рядом: фотографії, малюнки (при наявності) задля співставлення колишнього 

та сучасного вигляду. 

Впорядкована за певними принципами інформація може бути 

представлена в текстовому, табличному або графічному (фотографії, 

малюнки) вигляді і обовязково нанесена на карту (картосхему).  

Отриманий результат можна розглядати як підготовчий матеріал для 

проведення подальших польових досліджень, які мають за мету перевірку та 

уточнення інформації, отриманої на першому етапі, а також візуальну оцінку 

атрактивних властивостей наявних обєктів, тобто підготовку до 

експедиційного етапу.  

Експедиційний етап або польові натурні дослідження дозволяють 

поглибити отриману на попередньому етапі інформацію, певним чином її 

“персоніфікують”, дають уявлення про стан обєкту, його доступність, 

пейзажні характеристики місцевості і можливості використання  в 

туристсько-екскурсійній діяльності, розширюють, доповнюють та 

оновлюють наявну інформацію. 

Польову частину збору інформації можуть становити ознайомчі 

екскурсії або експедиції. Польовому періоду передує етап підготовки 

експедиції: розробка програми та маршруту, добір кадрів, забезпеченні 
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необхідною інформацією та технічними засобами (наприклад, фото- та 

кінокамери, звукозаписувальні пристрої тощо) 

В ході польових досліджень перш за все встановлюється ступінь 

відповідності зібраних попередньо на пошуковому етапі матеріалів (тих, які 

стосуються атракцій та артефактів) дійсному стану речей. Оцінюванню 

підлягають атрактивні властивості як історико-культурних, так і природних 

обєктів: візуальне сприйняття та пейзажні властивості; стан обєкту; його 

доступність (передусім транспортна). Крім того, в ході польових досліджень 

збирається найрізноманітніший місцевий матеріал – топонімічний 

(походження назв поселень, урочищ, горбів тощо), фольклорний (усні 

перекази, пісні, спогади про історичні події або стихійні природні явища 

тощо), етногосподарський (відомості про місцеві промисли та ремесла, їх 

особливості та місцевих майстрів задля збереження традиційних знань, 

вмінь, навичок місцевого населення та їх розвитку засобами туризму) та 

інший, який може становити інтерес при комплексному туристсько-

рекреаційному використанні даної території.  

Камеральний період. Він є заключним, під час якого аналізуються, 

уточнюються, перевіряються матеріали, зібрані на пошуковому та  

експедиційному етапах, визначаються атрактивні властивості обєктів та 

місцевостей, їх можливе використання в туристсько-екскурсійній роботі. 

Виявлені, описані та закартографовані туристичні обєкти підрозділяються на 

ті, що мають самостійне значення і можуть бути використані як складова 

турпродукту (обєкт відвідування, мета екскурсії), і ті, що є допоміжними і 

можуть бути використані як обєкт екскурсійного показу. Дана інформація 

додатково вводиться до бази даних разом із пропозиціями щодо 

використання.  

Кінцевим продуктом краєзнавчого пошуку є оприлюднення отриманих 

результатів. Їм може стати публікація матеріалів у ЗМІ, інтернеті, публічний 

виступ з лекцією перед цільовою або широкою аудиторією, виступ на радіо, 
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телебаченні, зустріч з певним контингентом слухачів, підготовка наукових 

публікацій. 

Пропонована методика туристсько-краєзнавчого дослідження поєднує 

елементи роботи з інформаційного забезпечення розробки туру (екскурсії) з 

науковою роботою і охоплює весь можливий спектр пошуку інформації про 

туристичні ресурси певної місцевості, яка може бути використана будь-яким 

чином у будь-який спосіб і будь-якій прийнятній для просування атракції або 

місцевості формі задля розвитку туризму. 

 

1.4. Обгрунтування історичної території Канівщини 

 

Канівський природний заповідник, приналежний Київському 

національному університету імені Тараса Шевченка, є постійною базою  

практики студентів географічного факультету вже протягом багатьох 

десятків років і щонайменше понад десять років студенти-туризмознавці 

також проходять тут навчально-методичну практику з туристичного 

краєзнавства. Ця територія – частина Канівського природного заповідника на 

правому березі Дніпра, по якому проходить нова асфальтована дорога. 

Практично поруч, на північ в бік Канева, знаходиться заповідник «Тарасова 

гора» з могилою і музеєм Т.Г.Шевченка, а одразу за ним починаються вулиці 

Канева. На південний схід за кілька сотень метрів від бази височіє відома 

більше ста років як літописне місто Родень Княжа гора – визначна пам’ятка 

археології. Не називаючи інші численні пам’ятки історії і культури, які 

знаходяться в радіусі кількох кілометрів від бази, можемо зробити висновок 

про унікальну їх концентрацію в цьому осередку, який є представником 

незрівнянно більшого регіону – можливого об’єкту краєзнавчих досліджень і 

практики. І тут виникає питання щодо району практики. Що це – просто 

доступна для одноденних екскурсій територія, чи об’єктивно існуюча 

геокультурна цілісність? Як вони співвідносяться щодо розмірів, меж і 

конфігурації? Геопросторова цілісність, яку умовно можна назвати 
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«Канівським Подніпрпов’ям» мусить мати природне наповнення, структуру і 

конфігурацію як чинники детермінації його гуманістичного наповнення.  

Етимологія назви «Канівське Подніпров’я» досить прозора. 

Подніпров’я – це територія, організаційною віссю якої є долина Дніпра, яка 

охоплює обидва береги (в широкому розумінні цього слова - на десятки 

кілометрів). Назва «Канівське» вказує, що місто Канів посідає центральне 

місце в регіоні на самому березі Дніпра. Отже, підстави для виокремлення 

цього регіону в межах всього Подніпров’я мають природничий, історико-

культурний та етнологічний характер.  

З точки зору природничої географії є кілька аргументів ландшафтно-

геоморфологічного характеру для обгрунтування унікального характеру цієї 

території. Вагомими аргументами у ландшафтно-геоморфологічному сенсі є, 

по-перше, славнозвісні Канівські дислокації (народна назва – Канівські гори). 

Це смуга відносно високих горбогір’їв і пасм, що простяглись вздовж Дніпра 

майже на 40 км від Трахтемирова на півночі до Пекарів на півдні, в межах 

якої розташовані: Трахтемирівський історико-культурний заповідник, місто 

Канів, заповідник «Тарасова гора», Канівський природний заповідник тощо. 

В межах дислокацій з під лесового покриву на пасмах та в ярах на поверхню 

виходять породи юри й крейди,- глини і пісковики,- які перекривають більш 

молоді відклади. Ще один майже аналогічний дислокований масив 

знаходиться в межиріччі Вільшанки і Ірдині – Мошногірське пасмо, 

витягнуте перпендикулярно річищу Дніпра. Ці дислоковані масиви вже сотні 

тисяч років тому, завдяки тектонічним процесам, стали найвищими формами 

макрорельєфу Подніпров’я, найбільш мальовничими компонентами 

Дніпровських краєвидів і основою культурних ландшафтів, починаючи від 

трипільської культури. По-друге, - це наявність на правому березі великих 

масивів терас нижчих рівнів – перша і друга надзаплавні – загальною 

площею близько тисячі квадратних кілометрів. Ці тераси теж вирізняють 

територію Канівщини від сусідніх навіть візуально (переважно це відомі 

бори Михайлівський, Софіївський, Черкаський тощо). Завдяки таким 
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феноменальним структурам Канівське Подніпров’я як субрегіон Середнього 

Подніпров’я, що займає його центральну частину, суттєво відрізняється за 

особливостями ландшафтної структури як від північно-західної частини, так і 

від південно-східної. На правому березі терасові масиви, в т.ч. і 

недислокованої четвертої надзаплавної тераси (по обох берегах Росави), 

облямовані пластовими міоценовими лесовими рівнинами з переважанням 

еродованих останців. Фактично це є тло для вибіркового і спеціалізованого 

природокористування протягом голоцену, що й відбите у сучасних 

культурних ландшафтах та історико-культурній спадщині, пов’язаних як з 

ресурсним потенціалом конкретних ландшафтів, так і з їх сполученнями в 

певних екотонах та їх вузлах. 

Аналіз населених ареалів в краї та особливостей природокористування 

за репрезентативними часовими зрізами показав певну історико-культурну 

цілісність обох берегів Канівського Подніпров’я. Також виявлено природну 

організаційну вісь правого берега (у вигляді згаданих ландшафтно-

геоморфологічних структур і їх екотонів) щодо закономірностей розміщення 

населених пунктів у більшості часових зрізів. Так, ще в добу палеоліту 

межирічська культурна група місцезнаходжень територіально охоплювала як 

район дислокацій, так і лівобережжя, представлене Добранічівським 

стійбищем на Супої.  

Енеолітичні місцезнаходження правого і лівого берега належать до 

однієї канівської групи поселень трипільської культури, які переконливо 

окреслюють межі Канівського Поджніпров’я. Певна тяглість щодо історічної 

долі місцевої людності спостерігається і на наступних етапах життя регіону. 

За часів скіфів потужні укріплення будувались і на лівому, і на правому 

берегах (Зміїві вали під Переяславом, Трахтемирівське, Велике і Мале 

городища тощо). Сакральна традиція об’єднувала Канівське Подніпров’я від 

скіфів до козацької доби. Відомий краєзнавець М.Сікорський підкреслює 

езотеричні знання скіфів, а пізніше запорожців, щодо містичних зв’язків з 

космосом Переяслівсько-Трахтемирівського осередку. За його думкою, саме 
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цей зв’язок використовували в лікувальних цілях (монастир-шпиталь 

Трахтемирова). Муровані храми княжої доби були успадковані в ХVІ ст. 

реєстровим козацтвом (Переяслав, Трахтемирів, Канів). Ця територія 

першою опанувала сотенний та полковий устрій і була зародком майбутньої 

козацької держави. 

Не підлягає сумніву певна етнічна однорідність українського населення 

регіону, яка формувалася протягом кількох століть завдяки його постійним 

міграціям. Міграції з Київщини на Полтавщину через Дніпро і навпаки 

відбувались залежно від політичної ситуації (від депортації Самойловичем 

української людності на схід у ХVІІ ст. – до втікачів від біронівщини на захід 

і гайдамацьких міксацій ХVІІІ ст.). Можливо, так сформувався києво-

полтавський діалект української мови, що став  основою сучасної 

літературної мови. 

На території Канівського Подніпров’я спостерігається чітка залежність 

структури природокористування від ландшафтної структури. Завдяки 

унікальній складності останньої, регіон забезпечував найрізноманітніші 

господарські потреби на всіх історичних зрізах: від біотичних ресурсів для 

полювання і збиральництва  - до видобування корисних копалин: кременю 

для виготовлення знарядь полювання і війни та обробки сировини; пізніше 

залізної руди з боліт для виготовлення металу; гончарних глин і глин для 

будівництва; піску для виготовлення скляних виробів; пісковику для жорен, 

хрестів тощо. Топонімія свідчить про використання деревини як сировини і 

як палива (різноманітні буди, поташні, гути, рудні, гамарні, бурти тощо), що 

теж вигідно вирізняє Канівське Подніпров’я від прилеглих малолісних 

теренів і дає можливість під час практики спостерігати контрастність 

різноманітних, вже давно культурних, ландшафтів. Багатоваріантність 

планувальних особливостей давніх сіл теж пов’язана з різними ландшафтами, 

які найзручніше і доцільніше спостерігати саме в межах цього регіону.  

Серед ландшафтно-господарських осередків, які, на нашу думку, 

можуть бути охоплені практикою, на першому місці мусять бути незатоплена 
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ділянка долини Дніпра між двома водосховищами. Схожі ділянки збереглись, 

але в іншому стані, лише в межах Києва і навколо Кременчука. Не малий 

краєзнавчий інтерес викликає контрасний район Ржищів – Трахтемирів – 

Переяслав, розділений в наш час водосховищем, але відомий історичними 

краєвидами і історико-культурними об’єктами. 

Історичне село Мошни, долина Вільшанки, Мошногірське пасмо, 

болото Ірдинь та Черкаський бір створюють неповторний осередок 

природно-культурних феноменів. 

Нарешті гранітне річище Росі в Корсуні-Шевченківському, палацово-

парковий комплекс і музей є «родзинкою» для будь-якої пізнавальної 

екскурсії. 

Як згадувалось, поруч з базою практики знаходиться Тарасова гора, яку 

мусить відвідати кожен українець. Тут є шанс надолужити прогаяне в 

шкільні роки й студентам-краєзнавцям.  

Окреслена в загальних рисах територія Канівського Подніпров’я має 

досить складну конфігурацію, але завдяки розвиненій мережі шляхів 

сполучення є цілком доступною для практики. Крім того, ця територія, разом 

з багатьома цікавими об’єктами непогано вписується в трапецію 

стандартного листа топографічної карти масштабу 1 : 200 000 (з певною 

корекцією північної межі)  (рис.3.1.). В цьому разі Тарасова гора і база 

практики утворюють геометричний центр території практики, в яку на 

північному сході потрапляє Добранічівка з її музеєфікованим палеолітичним 

стійбищем; на південному заході – Рось і Корсунь-Шевченківський, 

трипільське поселення-гігант Миропілля. По іншій «діагоналі» - район 

Ржищева і Черкаський бір. 

 

 

 

 



 36 

ІІ. УМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

2.1. Природні умови 

 

Канівське Подніпров’я займає територію в межах Лісостепової зони. 

Правобережна її частина лежить на Придніпровській височині і є 

підвищеною хвилясто-пасмовою рівниною, що розчленована ярами і 

балками. Вздовж правого берега Дніпра, у центральній частині району 

дослідження, простягаються Канівські дислокації. Лівобережна частина 

розташована на Придніпровській низовині і є низовинною пласкою 

пологохвилястою рівниною.  

Клімат помірно континентальний, помірно вологий. Середня річна 

амплітуда температури становить 25,4
о
С, а абсолютна річна амплітуда сягає 

до 68,9
о
С. Середня температура січня – 5,4

о
С морозу, липня +19,1

 о
С тепла. 

Період з температурою понад +10
 о

С становить 170 днів, середня тривалість 

літа - 116 днів, що забезпечує визрівання врожаю сільськогосподарських 

культур, які вирощуються у цьому районі. Найменша кількість опадів 

випадає взимку та навесні, найбільша – влітку. Максимальна річна сума 

опадів складає 742,8 мм, мінімальна – 285,8 мм. За останні 30 років 

досліджень середня річна температура підвищилась на 0,3 °C: взимку 

потеплішало на 0,6 С°, навесні – на 0,7 °C, восени –  на 0,2 °C, а літо стало 

прохолоднішим на 0,2 °C. При цьому, в останні 20 років холодних зим (з 

відхиленням середньої температури на 4 °C і більше) не було. Річна сума 

опадів зменшилась на 3 мм. [8] 

Територією Канівського Подніпров’я протікає головна річна артерія 

країни – ріка Дніпро, зарегульована у середині минулого сторіччя 

Канівським та Кременчуцьким водосховищами.  

Основними річками району дослідження, що належать до басейну  є  

Рось (із лівими притоками Росава та Фоса), Вільшанка, Ірдинь, Трубіж і 

Супій.  
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 Канівське водосховище виникло у 1972-1978 рр. під час спорудження 

Канівської ГЕС. Довжина водосховища 123 км, ширина 5,5 км, глибина -  3,9 

м (максимальна – 21 м). Довжина берегової лінії складає 411 км і 

характеризується зсувними процесами. Температура води в липні +20 - +24
о
. 

Льодостав встановлюється в кінці листопада – на початку грудня і скресає до 

кінця березня. Товщина льодового покриву - до 50 см. Коливання рівня води 

– до 0,5 м. Мілководдя (глибини до 2 м.) займають близько 24% площі 

водосховища і розташовані ближче до лівого берега. На мілководді 

поширений рогіз вузьколистий та широколистий, рдесник, кушир, лепешняк, 

їжача голівка, ряска та до 500 видів водоростей – зелених, діамантових, 

синьо-зелених, евгленових тощо. Тваринний світ налічує близько 60 видів 

зоопланктону, близько 30 видів риб (лящ, щука, плоскирка, синець, 

верховодка та ін.) Під час спорудження водосховища було затоплено ряд сіл, 

зокрема на Трахтемирівському півострові та в районі м. Переяслав-

Хмельницький.  

Кременчуцьке водосховище було створене греблею Кременчуцької ГЕС 

і заповнено у 1959–1961 роках. Береги водосховища високі, до 30-40 м, 

урвисті. Поширені ерозійні процеси. Середня глибина – 6 м., максимальна – 

21 м., довжина берегової лінії 800 км. Водосховище замерзає з кінця грудня 

до березня. Товщина льодового покриву до 50 см (максимальна – 80 см). 

Мілководдя займають близько 18% площі, на них розвивається цицанія 

широколиста, очерет, рогіз вузьколистий, лепешняк, рдесники, біле латаття, 

кушир темно-зелений. Водорості представлені 751 видом (зелені, діамантові, 

синьо-зелені, евгленові). Фауна налічує 154 види зоопланктону, 180 донних 

безхребетних, 50 риб (лящ, судак, короп, плітка, синець, тюлька). По берегах 

водосховища і на островах мешкають бобри, ондатри, видри, єнотовидні 

собаки, лисиці, горностаї. 

Рось – права притока Дніпра загальною довжиною 350 км і площею 

водозбору – 12600 км
2
. Бере початок на Придніпровський височині із 

джерела на висоті 270 м над рівнем моря і впадає у Дніпро на 747 км від його 
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гирла на висоті 78,5 м. Середнє падіння становить 0,55 м/км. Перша 

надзаплавна тераса, розташована на висоті 6-8 м над річкою, слабко 

виражена у рельєфі. Друга лесова тераса зустрічається у середній течії Росі 

на висоті 8-15 м. і теж слабко виражена. Ширина заплави змінюється від 50 м  

до 1,5 км, іноді до 3 км. Ріка має звивисте русло шириною до 50 м у середній 

течії. У верхній та середній течії переважають плеса, у нижній – перекати. У 

пониззі русло деформоване і заросле очеретом і рогозом. Швидкість течії 

змінюється від 0,1 м/с на плесах до 0,7 м/с на перекатах. Для водного режиму 

характерна висока весняна повінь і межень протягом літньо-осіннього 

сезону, водопілля – у березні-квітні. Підвищення рівня води у річці під час 

водопілля – від 0,7 до 3,8 м., під час дощових паводків - до 3 м. Основна роль 

у живленні Росі належить талим сніговим водам. Склад фітопланктону річки 

Рось включає понад 100 видів водоростей - це зелені хлорококові, жовто-

зелені, діатомові, синьо-зелені та евгленові водорості. Рось населяють 

близько 40 видів риб. Переважна більшість з них - це плітка, краснопірка, 

верховодка, пічкур звичайний, гірчак європейський, окунь звичайний, йорж 

звичайний, бичок-бабка, карась сріблястий, чебачок амурський. 

 Росава є лівою притокою Росі довжиною 91 км з площею водозбору 

1720 км
2
. Бере початок із джерела на висоті 190 м і впадає в Рось на 20 км від 

її гирла на висоті 81,8 м. Середнє падіння - 1,2 м/км. Перша тераса 

простежується в окремих місцях на висоті від 3 до 12 м. Заплава має ширину 

від 0,1 до 0,4 км. Русло слабо звивисте, середньою шириною 3-5 м. Глибини 

змінюються від 0,3 до 0,8 м. Середня швидкість течії 0,1-0,6 м/с. Водний 

режим характеризується весняним водопіллям і низьким рівнем води 

протягом року. Влітку можливі паводки, що спричиняють підняття води на 

0,7-1,5 м,  часті паводки восени і взимку. Видове різноманіття планктонових 

водоростей налічує 60 видів. 

Вільшанка – права притока Дніпра довжиною 100 км і площею 

водозбору 1260 км
2
. Середнє падіння 0,9 м/км. Заплава у нижній течії 
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заболочена. Річище шириною 20-25 м. Річка замерзає наприкінці листопада і 

скресає у березні. Живлення має мішане. 

Супій – ліва притока Дніпра довжиною 130 км і площею водозбору 

2000 км
2
, долина в середньому завширшки 1,3 - 3 км, річище 2-8 м (у 

пониззі — до 20 м). Заплава часто заболочена, середня її ширина 0,5-1 км. 

Середнє падіння річки 0,35 м/км. Супій замерзає наприкінці листопада і 

скресає у другій половині березня. Живлення річки мішане. 

Всі ґрунти Канівського Подніпров’я належать до помірно 

континентальної теплої напіввологої біокліматичної фації. Однак рельєф, 

співвідношення тепла і вологи, грунтотвірна (материнська) порода, характер 

рослинності і рівень залягання ґрунтових вод є тими факторами, 

співвідношення яких впливає на особливості процесів грунтотворення, а 

отже на формування окремих типів ґрунтів. В умовах напіввологого теплого 

клімату, при річній сумі опадів 500-520 мм та сумі активних температур 

2800
о
С, під лучно-степовою рослинністю на лесах і лесовидних суглинках 

утворюються чорноземи лісостепу. Їх підтип – чорноземи типові поширені 

на пластових лесових рівнинах і терасах. Вони характеризуються значним 

вмістом гумусу, значною потужністю гумусового горизонту та наявністю 

карбонатів у основних горизонтах. Вилуговані чорноземи приурочені до 

пологих знижень, зокрема на переході від другої (лесової) тераси р.Росави до 

вододілу. Вони відрізняються від чорноземів типових відсутністю карбонатів 

у гумусовому профілі через їх вимивання з профілю, що зумовлено впливом 

рельєфу та характером рослинності. Чорноземи опідзолені зустрічаються у 

підніжжі берегового схилу над лесовою терасою, вище вилугуваних 

чорноземів, а також на підвищених вододілах серед чорноземів типових. Ці 

ґрунти утворюються під широколистяними лісами, що сприяє формуванню 

частково промивного водного режиму, а отже вимиванню карбонатів і чіткій 

диференціації профілю з наявністю елювіального горизонту (з якого 

вимиваються мінеральні і органічні речовини) та ілювіального горизонту (у 
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якому накопичуються мінеральні й органічні речовини, винесені водою з 

верхніх шарів ґрунту). 

На схилах Канівських дислокацій і плато, на лесовидних суглинках, під 

широколистяно-лісовою рослинністю, яка обмежує поверхневий стік, 

формуються сірі лісові ґрунти, представлені переважно підтипом ясно-сірих.  

У цих же умовах на безлісих вододілах під лучно-степовою природною 

рослинністю, але на щебенюватих супіщаних і піщано-суглинкових 

материнських породах (елювій-делювій сеноманських пісковиків) 

формуються дернові підзолисті і дернові опідзолені ґрунти. 

На першій надзаплавній терасі на давньоалювіальних відкладах під 

борами формуються дерново-підзолисті (на супісках) та дернові борові (на 

пісках) ґрунти. 

В межах заплави ґрунти формуються переважно під лучною, лучно-

болотною і болотною рослинністю на алювіальних (піщаних та піщано-

суглинкових) відкладах. Їх підтипи залежать від рівня ґрунтових вод, а отже 

ступеня перезволоження і інтенсивності гідрогенної акумуляції заліза і 

марганцю (прояв процесу оглеєння). Так, при заляганні грунтових вод 

близько 2 м на центральній заплаві формуються лучні ґрунти. Оптимальне 

водне живлення обумовлює високу продуктивність лучної рослинності, а 

отже потужних гумусовий горизонт. У середній та нижній частинах профілю 

грунту проявляється гідрогенна акумуляція сполук заліза, оглеєння. На 

пониженнях центральної заплави та в межах притерасового зниження 

формуються лучно-болотні ґрунти. Глибина ґрунтових вод становить 0,7-1,2 

м. На цих перезволожених ґрунтах розвивається вологолюбна напівболотна 

рослинність. Відповідно, для таких ґрунтів характерним є оглеєння з 

інтенсивною гідрогенною акумуляцією заліза та марганцю, і накопичення 

значного гумусового шару. Болотні ґрунти формуються у притерасових 

зниженнях та замулених старицях.  



 41 

У днищах балок, при постійному змиві ґрунтового покриву зі схилів 

балки діагностуються поховані ґрунти на яких, на делювіальних відкладах, 

формуються дернові ґрунти.  

Середній агрохімічний бонітет ріллі по області складає 55,3 бали [8]. 

Найнижче оцінені сильно еродовані ґрунти, до яких належать і ґрунти району 

дослідження (табл. 2.1). Однією з основних причин спаду родючості і 

недобору врожаю також є наявність в області великої кількості кислих 

ґрунтів (рН < 5,5), що займають 20,9% площі. 

Таблиця 2.1 

  Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення в межах 

адміністративних районів Черкаської області, територію яких охоплює район 

дослідження. [8] 
№ 

п/п 

Назва районів Вміст 

гумусу, 

% 

Середньозважений 

вміст азоту, мг/кг 

Вміст 

фосфору, 

мг/кг 

Вміст 

калію, 

мг/кг 

% кислих 

грунтів 

(рНКСl 

4.0-5.5) 

Еколого 

агро- 

хімічна 

оцінка, 

бал 

1 Золотоніський 2,97 120,8 127,0 68,0 12,7 54,7 

2 Канівський 2,29 84,6 126,0 60,0 32,6 44,6 

3 Корсунь-

Шевченківський 

2,30 85,9 146,0 70,0 30,5 51,1 

4 Черкаський 2,42 93,2 158,0 62,0 42,0 50,5 

 

Для Канівського Подніпров’я характерне поєднання флори лісової та 

степової зони, тому сформувалася ценотично багата природна рослинність, 

яка представлена лісовим, чагарниковим, степовим, лучним, болотним, 

водним, петрофітним, псамофітним типами рослинності. Лісова рослинність 

представлена сосновими та дубово-сосновими, дубово-грабовими 

деревостанами; трав’яниста рослинність – це придніпровські та середньо-

дніпровські лучні степи та остепнені луки, рослинність заплав – дніпровські 

лісостепові лучні степи; болотна рослинність – лісостепові осокові, гіпново-

осокові, злаково-осокові, очеретяно-осокові, трав’яні і трав’яно-гіпнові 

угруповання. 

Заліснення району дослідження порівняно високе: Канівського району - 

31,9%, Корсунь-Шевченківського - 21,6%, Городищинського - 19,1%, 

Черкаського - 37,8%. 
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На лівобережжі лісові комплекси поширені дрібними острівцями, 

залісненість складає близько 8 %. На перших надзаплавних піщаних терасах 

Дніпра та Росі розвинені двоярусні сосново-дубові деревостани, а на 

найвищих елементах рельєфу – соснові ліси, зрідка невеличкими масивами 

трапляються грабово-дубово-соснові ліси.  

Степова рослинність, яка займала деякі вододільні ділянки й південні 

схили високих терас, була розорана. Її залишки представлені фрагментами на 

змитих ґрунтах крутих схилів річкових долин, стародавніх балок, вздовж 

шляхів, на окраїнах боліт і лісів. Зрідка трапляються остепнені луки, у деяких 

районах поширені справжні луки. Лучна рослинність представлена злаково-

різнотравними та волого-трав’яними екосистемами, які збереглися у заплавах 

річок Дніпра та Росі. Болотна рослинність репрезентована болото-трав’яно-

осоково-комишовими та чорновільхо-хвилясто-низинними екосистемами. 

Еталоном болотної рослинності є Ірдинська заплава – лучна тераса старого 

русла Дніпра.  

У Черкаській області нараховується 334 види судинних рослин (17% 

флори області), що знаходяться під загрозою зникнення [8]. Серед них 89 

видів занесених до Червоної книги України, 14 включені в додаток І 

Бернської Конвенції, 7 охороняються в Європі – Європейський Червоний 

список, 3 – у всесвітньому масштабі. Важливою формою охорони рослинного 

світу є охорона типових природних рослинних угруповань, які заносяться до 

Зеленої книги України (Додаток А).  

На території Черкаської області мешкають 410-420 видів хребетних 

тварин, з яких 66 видів ссавців, близько 280 видів птахів, 9 видів плазунів, 11 

видів земноводних, 51 видів риб, 57 видів молюсків. З метою збереження 

біологічного різноманіття в регіоні охороняється 81 вид тварин, з них: 67 

видів тварин, занесені до  Червоної книги України, в тому числі, 3 види 

входять до Європейського Червоного списку, 8 видів охороняється 

Бернською конвенцією, 10 видів Афро-Євразійським договором по 
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мігруючим видам (AEWA), 4 види - Конвенцією про міжнародну торгівлю 

видами дикої флори та фауни (CITЕS). 

 

2.2. Екологічний стан 

Екологічний стан відтворює ситуацію в довкіллі, характеризуючи 

забруднення його компонентів. Дані про екологічний стан територій 

узагальнюються по областях, з деталізацією деяких показників по 

адміністративних районах конкретної області. Оскільки територія 

Канівського Подніпров’я включає декілька районів Черкаської області і 

невелику частину Київської області, у подальшому описі основними 

джерелами інформації були дані про екологічний стан Канівського району, 

як організуючого центру досліджуваної території. Показники екологічного 

стану досліджуваної території збираються Черкаським регіональним 

управлінням водних ресурсів, Черкаським обласним центром з 

гідрометеорології, Головним управлінням Держпродспоживслужби в області 

та Державною службою статистики України і щорічно узагальнюються у 

«Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Черкаській області» [8] та «Екологічному паспорті Черкаської області» [3]. 

Загальні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 

Черкаській області за 2015 р. становили 120,3 тис. т. (з яких викиди від 

стаціонарних джерел становили 57,5 тис. т, від пересувних джерел - 62,8 тис. 

т.). В цілому по області у цьому ж році щільність викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел викидів у розрахунку на 1 км
2
 складала 2,7 

т., а обсяги викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення 

– 46,1 кг. Від стаціонарних та пересувних джерел забруднення переважали 

обсяги викидів в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин, як: оксид 

вуглецю – 48,0 тис. т. (40 %), діоксид сірки – 14,2 тис. т. (12 %), діоксид азоту 

– 17,7 тис. т. (14,7 %), речовини у вигляді суспендованих твердих часток – 8,7 

тис. т. (7,2 %). Їх частка у загальному обсязі викидів склала 74 %. Водночас у 

Черкаської області речовини, що руйнують озоновий шар, не виробляються, 
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а викиди основного парникового газу діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

у 2015 році по Черкаській області становили 3,5 млн т. (2,2 % від загального 

обсягу викидів по Україні). 

Найбільшими забруднювачами серед підприємств є підприємства 

гірничодобувної, металургійної, хімічної та харчової промисловості. Їх вплив 

на екологічний стан Черкаської області показаний на рис. 2.1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас, в межах Канівського адміністративного району зокрема, і 

Канівського Подніпров’я загалом, розташована порівняно невелика кількість 

промислових підприємств, що сприяє задовільному екологічному стану 

території.  

Зокрема, найбільш високі показники забруднення атмосферного 

повітря реєструвалися у м. Черкаси (9,5 %), Чигиринському (12,8 %), 

Шполянському (16,7%) та  Маньківському (15,9%) районах. Частка викидів у 

атмосферне повітря в межах Канівського району становить 15,2% від 

загальної кількості по області і має тенденцію до зменшення. 

Викади забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення 

підприємств Черкаької області (2015 р.), тис. т

3,531

0,0420,492

9,559

Скиди стічних вод підприємствами Черкаської області 

(2015 р.), млн.м3

0,328
1,423

0,154

34,19

гірничодобувна промисловість металургійна промисловіть

хімічна та нафтохімічна промисловість Харчова та переробна промисловість

Рис. 2.1. Частка скидів стічних вод та викидів у атмосферне повітря Черкаської 

області серед підприємств найбільших забруднювачів [8] 

Скиди 

стічних вод підприємствами Черкаської області 

(2015 р.), млн.м3

0,328
1,423

0,154

34,19

гірничодобувна промисловість металургійна промисловіть

хімічна та нафтохімічна промисловість харчова та переробна промисловість
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Таблиця 2.2.     

Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря у 

2015 р., в т.ч.по найпоширеніших речовинах, для Канівського району, тис. т. 

[8] 

 
 

 

Вид забруднення 

 

 

2000 р. 

 

 

2013 р. 

 

 

2014 р. 

 

 

2015 р. 

Частка 

викидів 

Канівського 

району до 

обсягів 

області за 

2015 р., %  

К
ан

ів
сь

к
и

й
 

р
ай

о
н

 

всього 0,130 13,368 11,959 8,727 15,2 

в
 т

.ч
. 

пил 0,022 0,762 0,835 0,927 10,8 
діоксид сірки 0,003 0 0 0 0 
діоксид азоту 0,027 0,168 0,165 0,128 1,4 
оксид вуглецю 0,073 0,065 0,069 0,058 2,4 

у
 

т.
ч
. 

м
іс

то
 

К
ан

ів
 

всього 0,115 0,168 0,169 0,167 0,29 

в
 т

.ч
. 

пил 0,015 0,001 0,001 0,002 0,02 
діоксид сірки 0,003 0 0 0 0 
діоксид азоту 0,025 0,043 0,045 0,043 0,46 
оксид вуглецю 0,067 0,019 0,023 0,026 1,9 

 

За даними постійних спостережень за станом водних об‘єктів області, 

якість води р. Дніпро по всій течії характеризується помірним ступенем 

забруднення. Аналітичний контроль якості та складу води показує 

перевищення гранично допустимих концентрацій фенолів в середньому у 2 

рази (найбільше – 2,5 рази в районі с.Пекарі, 5 км нижче скиду очисних 

споруд м. Канева; найменше – 1,8 рази у нижноьму б‘єфі Канівськї ГЕС). 

Інші гідрохімічні показники складу води відповідають нормам. На р. Рось 

основні гідрохімічні показники складу води відповідають нормам. 

Гідробіологічна оцінка вод Канівського Подніпров'я показує, що вода річок 

Рось, Вільшанка, Канівського та Кременчуцького водосховищ відноситься до 

3-го класу якості води – помірно забруднені води. Найбільша кількість проб 

питної води із систем та мереж питного водопостачання з відхиленнями від 

гігієнічних вимог за санітарно-хімічними показниками реєструється на 

водогонах Корсунь-Шевченківського району (20,1%), за мікробіологічними 

показниками - на водогонах Городищенського (24,1%) та Корсунь-

Шевченківського (13,1%) районів. Основними причинами низької якості 
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питної води водопроводів, зокрема у сільській місцевості, є незадовільний 

санітарно–технічний стан водогінних і каналізаційних мереж. 

Використання води у Черкаській області у 2015 році становило 138,9 

млн м
3
, в тому числі: на виробничі потреби – 76,65 млн.м

3
, побутові потреби 

– 26,5 млн м
3
, зрошення – 10,94 млн м

3
, інші потреби – 24,81 млн м

3
. 83% 

всього водозбору області припадає на басейн Дніпра.  

У межах територій чотирьох адміністративних районів 

(Золотоніського, Канівського, Корсунь-Шевченківського, Черкаського), які є 

частиною Канівського Подніпров’я, розташовано 40 сміттєзвалищ побутових 

відходів та 3 підприємства, що переробляють відходи (Канівська філія ТОВ 

«Клуб Сиру», ПАТ «Миронівська птахофабрика» у с.Степанці, ТОВ 

«Ергопак» у м.Канів).  

У межах Канівського Подніпров’я нараховується 65 екологічно 

небезпечних об’єктів (Додаток Б). 

Серед несприятливих природних процесів найбільше проявляється 

інтенсивна ерозія, характерна для Канівського, Корсунь-Шевченківського, 

Городищенського, Смілянського, Чигиринського районів. Еродованість 

сільськогосподарських угідь сягає 45,1%. 

Абразія берегових схилів характерна для берегової лінії Канівського та 

Кременчуцького водосховищ. Береги, що піддаються розмиву, мають 

загальну довжину 123,1 км. Найбільшого розмиву зазнають ділянки 

узбережжя в межах Канівського і Черкаського районів, де середня 

інтенсивність берегоруйнування у 2015 році становила 0,3 м. Зокрема 

інтенсивно руйнуються береги в районі очисних споруд м. Канева поблизу с. 

Пекарі [8]. 

Для всіх водних об’єктів Канівського Подніпров’я характерним є 

«цвітіння» води влітку. Це відбувається через забруднення водойм 

мінеральними добривами, внаслідок чого масово розвивається фітопланктон, 

погіршуючи якість води. Наприклад, цей процес охоплює 70% площі 

Кременчуцького водосховища, особливо у південній частині та затоках. 
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Існують також проблеми забруднення вод річки Росави стоками з місцевих 

підприємств та обміління річки Вільшанки. 

 

2.3. Традиційна культура 

 

Етнічна однорідність формувалась протягом тривалої історії  в процесі 

освоєння певного ландшафту. Саме природними особливостями обумовлені 

основні елементи матеріальної культури: знаряддя праці, наприклад, 

сільськогосподарської, обумовлені особливостями механічного складу 

грунтів, технології їх використання враховують переважаючи форми рельєфу 

і т.д.; будівництво житла, від будівельних матеріалів (дерево, глина, камінь 

тощо), які переважно використовуються, до технологій їх використання 

(зрубна, саманна і т.ін.), також обумовлені місцевими природними умовами, 

наприклад, форма даху залежить від кількості опадів, вікна переважно 

зорієнтовані на схід і південь в районах помірної зони з її умовами інсоляції; 

матеріали, які використовували при виготовленні одягу, також орієнтовані на 

місцеві ресурсні можливості і кліматичні умови і таке інше. Тобто, 

матеріальна культура кожного етносу в своїй основі є адаптивною – 

результатом адаптації певного етносу до умов конкретного ландшафту. Тому, 

чим різноманітнішими були ці ландшафтні умови, тим різноманітніші 

можливості вони надавали для розвитку матеріальної культури. Духовна 

культура є результатом осягнення етносом того довкілля, в якому він 

розвивається, задля розуміння свого місця у соціумі, суспільстві, у всесвіті, 

розуміння своїх духовних потреб. Духовна культура тісно пов’язана з 

релігією, яка притаманна певному етносу, становить етноконсолідуючу його 

основу. В таких елементах духовної культури як прикмети, обряди, медичні 

знання, образотворче мистецтво чітко прослідковуються зв’язки з 

середовищем, в якому розвивається етнос, тобто відбиваються певні 

ландшафтні особливості. З іншого боку, опановуючи певні ландшафтні 

умови (в матеріальному і духовному сенсі), людина змінює ландшафт 

відповідно до своїх уявлень – свого культурного розвитку, перетворюючи 
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його у довкілля, комфортне в усіх проявах для життєдіяльності. Так 

формується традиційна (етнічна) культура, де традиція, як зв’язок минулого з 

сучасним, є результатом акумуляції, селекції і просторово-часової передачі 

життєвого досвіду від минулих поколінь до майбутніх, яке закріплюється в 

певних стереотипах побутової поведінки і системах господарювання 

(навичках виготовлення і використання певних знарядь праці, домашнього 

начиння, в правилах поведінки, ритуалах, звичаях тощо). Подальший 

розвиток і трансформації (в т.ч. запозичення під впливом культурних дифузій 

або загально цивілізаційного поступу) етнічної або традиційної культури все 

одно не нівелює її самобутність. Традиційна культура консолідує людські 

спільноти і локалізує їх в певних ареалах, що робить людство культурно 

дискретним при всіх впливах дифузій, міксацій і глобалізації. Традиційна 

культура, в якій виховалась людина, формує її картину світу, тип мислення, 

сприйняття і т.п., тобто формує певну ментальність особистості, яка буде 

позначена на всій її діяльності, не залежно від того, в якому місці/суспільстві 

вона потім буде жити. 

Зважаючи на те, що культура є надбанням певного етносу в процесі 

розвитку і адаптації до умов конкретного природного середовища, можна 

поділити традиційні культури на землеробські, скотарські, ремісничі і т.д., а 

врахування природних умов і сформованого культурного комплексу 

(поєднання елементів матеріальної і духовної культури) дало можливість 

науковцям об’єднати їх в господарсько-культурні типи.  

Етнологи стверджують, що основні риси традиційної культури варто 

фіксувати до початку індустріального часу в історії того чи іншого 

суспільства. Для України – це середина ХІХ ст. В цей час переходу до 

капіталізму одночасно пожвавився національно-визвольний рух, помітно 

піднесення українознавства, що знайшло своє відображення в краєзнавчій, 

етнографічній діяльності видатних науковців, громадських діячів, 

літераторів: М.Максимович, М.Костомаров, П.Куліш, І.Срезневський, 

Г.Квітка-Основ’яненко, викладачі Університету Святого Володимира 
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М.Бунге, П.Павлов, А.Метлинський та інші, нарешті, члени Кирило-

Мефодіївського товариства та Південно-Західного відділення Руського 

географічного товариства (П.Чубинський, П.Тутковський) здійснювали 

експедиції по селах, збирали і поширювали відомості про природу, мову, 

пісні, звичаї та обряди українського народу. Тарас Шевченко, який 1845 р. 

переїхав до Києва і працював в археографічній експедиції Університету, 

працював одночасно над мистецько-народознавчим альбомом «Живописна 

Україна». Саме тому сьогодні ми маємо досить докладні відомості про 

традиційну українську культуру і її різновиди.  

Загальними рисами традиційної української культури є те, що це 

культура орних землеробів помірного поясу з переважно християнською 

картиною світу (до цього прив’язані календарні свята, обрядовість), 

диференційована в межах свого ареалу розселення залежно від історико-

географічних умов розвитку. 

Складна ландшафтна структура Середнього Подніпров’я сформувала 

притаманну цій території традиційну культуру, яка зберегла багато архаїчних 

рис, особливо в домашньому господарстві (землеробстві, скотарстві), в 

домашніх промислах, ремеслах. Аж до початку ХХ ст.. тут зберігалися давні 

риси планування поселень з чіткою прив’язкою до рельєфу місцевості, коли 

будівлі ніби «в’ються» по балках; будівництва житла з використанням 

деревини, глини, лесу, соломи, очерету, з яких будували хати-мазанки 

(переважно трикамерні: «хата – сіни – комора»), дещо заглиблені в садиби, 

оточені садками і квітами, обов’язково побілені. У традиційному одязі, який 

шили з власноруч виготовлених матеріалів (сіяли коноплі, використовували 

вовну кіз і овець) переважала світла колористика. За свідченнями Д.П.Де ля 

Фліза, незаможна селянська родина «у якої немає ні волів, ні коней, має, 

звичайно, для себе три зміни орної землі, що становить приблизно чотири з 

половиною десятини. Щороку вони засівають півтори десятини озиминою і 

стільки ж яровиною, з них у звичайний рік збирають від 20 до 24 кіп, з яких, 

як правило, намолочують 12 - 15четвертин (не беручи до уваги неврожайні 
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роки). Такої кількості хліба достатньо, щоб годувати родину протягом року. 

Солома ярових служить пашею для худоби (якщо вона є у господарстві), а 

солома озимих іде на паливо. Окрім цього, кожна родина має на своїй землі 

сад-город, де вирощують різні овочі й садять достатню кількість картоплі, 

яку вживають щоденно. Сіють також коноплі, з яких майже кожна родина тче 

полотно для своїх потреб. Майже кожна сім’я тримає декілька свиней, з яких 

мають м’ясо й сало для домашніх потреб; дехто тримає кілька корів і овець, 

які дають молоко, масло, вовну та ін.» [14, с.162].  

Етнічна структура населення Канівського повіту, за переписом 1897 р., 

була досить однорідною (таблиця 2.3), переважало українське населення. 

Таблиця 2.3. 

Етнічна структура населення Канівського повіту, 1897 р. (%) 

територія українці євреї росіяни поляки німці білоруси чехи татари 

сільське 

населення 

89,49 9,02 0,89 0,49 0,03 0,04 0 0 

м.Канів 65,16 30,6 3,42 0,54 0,12 0,01 0,01 0,02 

* складено за [15, с.12-13] 

З інших етносів превалювали євреї (межа осілості), досить небагато 

було росіян, білорусів, поляків, німців. У Каневі українців проживало менше, 

але значною була частка єврейського населення, задіяного переважно в 

ремісництві і торгівлі, в цих же сферах діяльності були зайняті й інші етноси. 

Серед купців 3-ої гільдії кількість купців єврейського походження була 

втричі більшою за купців християнського походження [5, с.428]. Незважаючи 

на порівняно значну частку населення, євреї не формували окремішніх 

поселень або кварталів в місті із самоврядуванням, але їхня культурна 

спадщина, переважно сакральна, залишилась в сучасній архітектурно-

планувальній структурі (Канів). В Каневі на середину ХІХ ст. практично 

порівно нараховувалось православних і іудеїв і було тільки 20 римо-

католиків [5, с.428]. На початку ХХІ ст., згідно з  даними Всеукраїнського 

перепису населення 2001 р. [2], Черкаська область, і, треба думати, 

Канівський район, як і інші території практики, є практично моноетнічними: 
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91,3% становлять українці, хоча в області проживають представники 130 

національностей. Серед етнічних меншин численною є росіяни (5,4%), інші 

(білоруси, вірмени, молдовани, євреї, цигани) становлять менше 0,1 %. 

Традиційна культура населення є тим тлом, на якому розвивається 

сучасна культура, яка закарбована в пейзажних особливостях місцевості, 

незважаючи на всі катаклізми ХХ ст. (війни, революції, «перебудови»), в 

ментальності місцевого населення і створює особливе сприйняття Канівщини 

як етнокультурного району Середнього Подніпров’я. 

 

2.4. Демографічна ситуація 

 

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення Черкаської 

області становила 1242965 осіб, де 44177 осіб припадає на Канівський район 

разом з його адміністративним центром. 

Динаміка зміни населення показана на графіках (рис. 2.2, 2.3): 
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Рис. 2.2.Чисельність наявного населення у місті Каневі 



 52 

Чисельність наявного населення

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

1

рік

о
с

іб

Канівський р-н

 
Рис. 2.3.Чисельність наявного населення по Канівському районі 

 

Як видно з графіку, за часи незалежності України спостерігається 

тенденція  до зниження кількіості населення Канівщини. Населення міста 

Канева зменшилось майже на 5%, а району - на 14%. Найбільший відтік 

населення з міста спостерігався у 2012 (144 особи) та 2015 (261 особа) роках. 

Для району аналогічна ситуація характерна для  2013 (326 осіб) і 2014 (358 

осіб) років. Причинами міграції можна вважати нестабільність політичної  і 

економічної ситуації, невисокий рівень життя. В силу несприятливих 

демографічних процесів - старіння населення і зниження народжуваності, 

чисельність наявного населення області постійно зменшується. 

Кількість народжених містян становить лише 2% від загального 

показника по Черкаській області. Народжуваність у місті переважає над 

народжуваністю у сільській місцевості (рис. 2.4). Загальні тенденції 

коливання народжуваності збігаються як в місті, так і в сільській місцевості. 

Найвищі показники зафіксовані у 2010 і 2012 років. Станом на 2015 р. 

народжуваність має тенденцію до спаду. 
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 Рис. 2.4. Народжуваність по Канівському району 

 

 Таблиця 2.4  

Кількість народжених осіб в розрізі міст Черкаської області 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Черкаська область 10428 12462 12473 12798 12100 12351 11508 

Черкаси (міськрада) 2290 2721 2711 2831 2759 2809 2663 

Ватутіне (міськрада) 107 137 150 142 124 125 113 

Золотоноша (міськрада) 264 322 290 345 300 298 270 

м.Канів 221 288 247 263 233 232 245 

Сміла (міськрада) 508 575 641 660 674 611 610 

м.Умань 817 912 864 861 823 789 734 

 

Офіційні статистичні дані показують, що серед міст області за 

показником кількості народжуваних Канів має один із найнижчих показників 

– 245 осіб, це лише 2% від кількіості народжених у Черкаській області. 

Аналогічно низькі показники мають такі міста як Ватутіне та Золотоноша. 

Можна сказати, що міста із найменшою кількістю населення відповідно 

мають нижчий рівень народжуваності. А ось за коефіцієнтом народжуваності 

на 1000 осіб місто Канів займає перше місце як серед вище зазначених міст, 
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так і по області в цілому (рис. 2.5). Найвищий коефіцієнт народжуваності для 

міста Канева зафіксований у 2010 році із значенням в 11,2. На сьогодні цей 

показник досяг рівня 2011 року і становиь 9,7. По Канівському району цей 

коефіцієнт має також досить високе значення – 9,8 при максимальному 10. 

коефіцієнти народжуваності на 1000 осіб
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Рис. 2.5.Коефіцієнт народжуваності на 1000 осіб 

 

За показником кількості померлих Канів має один із найнижчих 

показників поміж міст Черкаської області – 341 при максимальному значенні 

у 3314 (табл. 2.5). За останні роки цей показник має тенденцію до невеликого 

зростання. Аналогічну картину бачимо і в розрізі районів, де Канівський 

разом з Катеринопільським і Лисянським мають найнижчі поканики. Проте 

якщо казати за коефіцієнт смертності на 1000 осіб, то і по Каневу і по 

Канівському району він має середнє значення серед міст і районів області. 
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Таблиця.2.5 

 Кількість померлих (осіб) 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Черкаська область 25090 21820 20848 20667 20477 20800 20171 

Черкаси (міськрада) 3424 3259 3067 3206 3208 3287 3314 

Ватутіне (міськрада) 313 290 295 283 274 254 295 

Золотоноша 

(міськрада) 508 425 409 404 439 454 407 

м.Канів 371 340 314 369 355 338 341 

Сміла (міськрада) 1117 941 926 882 868 902 866 

м.Умань 954 945 870 965 908 940 909 

 

Нажаль, для Канівщини характерне природне скорочення населення. Для 

Канева цей показник становить (-137) осіб, а для району (-280). Для міста 

тенденція невпинно збільшується в бік скорочення населення, проте для 

району даний показник носить стрибкоподібний характер (таблиця 2.6).  

Таблиця 2.6  

Природний приріст (скорочення) населення   (осіб)                                                                                                                                                                                

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Черкаська область  –14662 –9358 –8375 –7869 –8377 –8449 –8663 

Черкаси (міськрада) –1134 –538 –356 –375 –449 –478 –651 

Ватутіне (міськрада)  –206 –153 –145 –141 –150 –129 –182 

Золотоноша (міськрада)  –244 –103 –119 –59 –139 –156 –96 

м.Канів  –150 –52 –67 –106 –122 –106 –137 

Сміла (міськрада)  –609 –366 –285 –222 –194 –291 –256 

м.Умань  –137 –33 –6 –104 –85 –151 –175 

   райони        

Городищенський  –704 –498 –438 –411 –396 –357 –414 

Драбівський  –682 –503 –396 –412 –461 –430 –428 

Жашківський  –566 –374 –370 –293 –368 –409 –394 

Звенигородський  –718 –552 –504 –463 –423 –451 –416 

Золотоніський  –773 –541 –440 –421 –436 –422 –472 

Кам’янський  –463 –365 –357 –285 –310 –302 –270 
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Канівський  –559 –249 –304 –276 –331 –252 –280 

Катеринопільський  –360 –143 –209 –167 –199 –174 –187 

Корсунь-          

Шевченківський  –679 –442 –397 –481 –476 –446 –453 

Лисянський  –371 –238 –210 –163 –280 –229 –211 

Маньківський  –421 –271 –272 –232 –245 –275 –249 

Монастирищенський  –368 –226 –163 –172 –255 –295 –273 

Смілянський  –572 –418 –366 –323 –360 –320 –385 

Тальнівський  –526 –352 –298 –336 –341 –282 –363 

Уманський  –678 –462 –450 –397 –421 –364 –412 

Христинівський  –486 –300 –233 –237 –268 –276 –242 

Черкаський –1074 –715 –631 –544 –472 –544 –495 

Чорнобаївський  –812 –613 –511 –478 –455 –438 –506 

Чигиринський  –675 –407 –383 –373 –313 –401 –343 

Шполянський  –695 –444 –465 –398 –428 –471 –373 

 

Щодо кількості шлюбів, то ситуація наступна: по Каневу до 2011 року 

їхня кількість зростала і з 2013 року знову почався підйом. На 2015 р. ця 

цифря сягала 283. У районі теж до 2011 року кількість шлюбів 

збільшувалася, а зараз тенденція зберігає спадний напрям і кількість 

укладених шлюбів сягає 53, що навіть не досягає рівня 2011 року (61). Проте 

коефіцієнт шлюбності найвищий  у міста Канева серед міст Черкаської 

області і становить 11,2 ( у Черкасах - 10,7), а ось по району, навпаки, 

найнижчий – 2,8.  

Загальний коефіцієт розлучуваності (рис. 2.6) у місті Каневі один із 

найвищих показників по містах області і становить 1,2 (найвищий у Черкасах 

- 1,4). Як видно з діаграми, тендненція по Канівщини поступово скорочується 

щодо кількості розлучень. У місті рівень розлучуваності вищий за сільську 

місцевість. 
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Загальні коефіцієнти розлучуваності на 1000 осіб
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Рис. 2.6.ЧисельЗагальні коефіцієнти розлучуваності на 1000 осіб  

 

Коефіцієнти демографічного навантаження - це співвідношення 

чисельності осіб у непрацездатному віці до чисельності населення в 

працездатному віці. Коефіцієнт демографічного навантаження дітьми по 

Каневу на 2016 рік становить приблизно однакове значення - 213 осіб на 1000 

осіб економічно активного населення і 215 по Канівському району. 

Коефіцієнт демографічного навантаження пенсіонерами становить 221 осіб 

на 1000 осіб економічно активного населення і 397 по Канівському району. 

За статевою структурою ситуація, що склалася на Канівщині, відображає 

загальну ситуацію по Україні – жінки кількісно переважають наад 

чоловіками. На 2013 р. ситуація була наступною (рис. 2.7; 2.8): 
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 Рис. 2.7.Розподіл наявного населення за статтю (осіб)у 2006 році 
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Рис. 2.8.Розподіл наявного населення за статтю (осіб)у 2016 році 

За останні 10 років чоловіче населення м. Канева зменшилося на 4,2 %, 

жіноче – на 4%, в цілому по району ці показники становили: для чоловічого 

населення майже 12%, для жіночого – 15,5%. У загальному, кількість жінок, 

що припадає на 1000 чоловіків з 2006 по 2016 рік практично не змінилася і 

становить на 2016 рік 1220 осіб (на 2006 рік – 1217 осіб). А ось за 

аналогічний період по Канівському району ситуація зворотня – кількість 
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жінок, що припадає на 1000 чоловіків знизилася на 49 осіб ( з 1221 до 1172 

осіб). 

 Чисельність постійного міського населення з 2006 р. до 2017 року 

зменшилася на 4,2 % і становить 25155 осіб, а сільській місцевості 

зменшилась на 13,8% і сягає 19300 осіб. 

Якщо казати за розподіл постійного населення у місіті за віковими 

групами, то більшість становить вікова група 15-64 роки (69,7%), частка 

населення віком 0-14 і старше 65 років приблизно однакова – 14,9 % і 15,4% 

відповідно. По району тенденція приблизно та ж сама: більша частка 

населення у віці 15-64 роки (62%), решта віком 0-14 (13,4 %) та старше 65 

років (24,6%). 

Діаграма (рис. 2.9) ілюструє ситуацію із середнім віком населення. 

Позитивна динаміка спостерігається для адміністративного центру району – 

середній вік з кожним роком збільшується і наразі становить 41,7 проти 39,1 

у 2006 році. Зовсім інша ситуація характерна для району – середній вік 

населення повільно, але зменшується. Даний показник змінився із 46 років у 

2006 році до 45 у 2016 році. 
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Рис. 2.9. Середній вік населення 
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Міграційні процеси притаманні як для всієї Черкаської області, так і для 

Канівського району і в цілому характеризуються коливаннями. Коефіцієнт 

міграції (на 1000 чоловік) на 2016 рік характеризує відтік населення із міста 

та приріст населення в районі. Найбільш вдалими роками для приросту 

населення виявилися 2011 і 2014 роки (для Канева) та 2012 і 2015 роки для 

району. Відповідно, прослідковується чітка закономірність: в роки відтоку 

населення із міста спостеріргається притік населення до сільської місцевості, 

але це не свідчить про переселення міського населення в сільську місцевість 

району (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10.Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення на 100 осіб 

 

 Розселення населення або розміщення населення по населених пунктах 

характеризує заселеність, освоєність території. Станом на 1 січня 2016 року 

Канівський район налічує 1 місто Канів та 29  сільських рад, до яких входять 

60 сільських населених пунктів (56 сіл та 4 селища). Чисельність населення у 

місті Каневі на початок 2016 року становила 25032 осіб. 

Сільські населені пункти Канівщини можна групувати за людністю 

наступним чином (таблиця 2.7) : 
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Таблиця 2.7. 

Розподіл поселень Канівського району за людністю 

Градація (к-ть мешканців) Кількість поселень Назви поселень 

до 500 осіб 45 населені пункти 

Межиріцької, Беркозівської, 

Бобрицької, Горобіївської, 

Григорівської, Козарівської, 

Конончанської, 

Копіюватської, 

Курилівської, Литвинецької, 

Мартинівської, 

Мельниківської, 

Озерищанської, Павлівської, 

Полствинської, Попівської, 

Потапцівської, 

Прохорівської, 

Пшеничницької, 

Степанецької, 

Таганчанської, 

Тростянецької, 

Хмільнянської, 

Чернишівської, 

Яблунівської сільських рад 

501 - 1000 9 с. Межиріч Межиріцької, с. 

Беркозівка Беркозівської, с. 

Грищинці Грищинецької, с. 

Копіювата Копіюватської, с. 

Литвинець Литвинецької, с. 

Мельники Мельниківської, 

с. Пекарі Пекарівської, с. 

Сушки Прохорівської,  с. 

Хмільна Хмільнянської 

сільських рад 

1001 - 1500 4 с. Бобриця Бобрицької, с. 

Келеберда Келебердянської, 

с. Мартинівка 

Мартинівської, с.Таганча 

Таганчанської сільських рад 

1501 - 2000 1 с. Ліпляве Ліплявської 

сільської ради). 

понад 2000 1 с. Степанці Степанецької 

сільської ради 

 

Густота населення по місту Каневу становить 19,51 чол/км². На відміну 

від адміністративного центру, показник густоти населення в селах і селищах 

в рази менший і становить від 0,1 до 2,16 чол/км². Такі низькі показники 
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густоти пов´язані з напрочуд малою чисельністю населення в даних 

населених пунктах ( від 9 осіб), економічними чинниками. 

Розміщення поселень Канівського району типове дляя поселень 

Лісостепу: вздовж річкових долин і балок, вздовж Дніпра та інших значних 

водних артерій. Ця картина відтворює тривалу історію формування 

поселенської мережі Канівського Подніпров’я. Багато з поселень  (Канів, 

Трахтемирів, Кумейки, Мошни та ін..) відігравали в певний історичний час 

значну роль як політичні, економічні, торговельні центри, але з часом 

втратили таке значення. Однак їх роль в історико-культурній спадщині 

Канівського Подніпров’я і України не зникла і не зменшилась.  

2.5. Господарство 

 

Промисловість Черкащини – це потужний виробничий комплекс з 

розвиненою харчовою, хімічною, машинобудівною та енергетичною 

галузями, представлений понад 550 підприємствами. В області виробляється 

майже третина (32%) від загальнодержавних обсягів м’яса птиці, майже 44% 

– лікеро-горілчаних виробів, 13% – сирів жирних. 

У січні–липні 2016р. підприємствами Черкаської області реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на 29643,4 млн.грн, що становить 

3,2% від загального обсягу реалізації продукції промисловості по Україні. 

За січень-серпень 2014 р. промисловими підприємствами Канівського 

району  вироблено 126,6 тис.т м’яса свійської птиці свіжого чи 

охолодженого, 113 т овочів консервованих натуральних, 3,7 тис.т овочів, 

фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту. 

      За січень-серпень 2014р. промисловими підприємствами реалізовано 

продукції, робіт, послуг на 2552,2 млн.грн., що становить 12,4% до підсумку 

по Черкаській області. 

Станом на 2015 р. обсяг і структура реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) становило 1749,6 млн.грн. і це - 3,9 % у підсумку по 

Черкаській області. Цей же самий показник по Канівському району становив 

6240,8 млн.грн. 
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Передові позиції в промисловості району займають підприємства 

харчової й агропереробної галузей, однак традиційно для Канівського 

району, розвивається машинобудування (приладобудування). Основними 

підприємствами міста Канева є наступні: 

 Канівський «Маслосирзавод» - перероблення молока та 

виробництво сиру, масла, сухого молока; 

 ЗАТ «Агроекопродукт» - виробництво плодоовочевих консервів. 

У Каневі та селах району розміщені кілька переробних заводів цього 

підприємств; 

 У кількох селах району працюють ферми фірми «Наша ряба» - 

вирощування та переробка бройлерів; 

 ПрАТ «Миронівська птахофабрика» - м’ясо свійської птиці свіже 

чи охолоджене ( с. Степанці); 

 ТОВ «Магнітприлад» ; 

 ПАТ «Закордоненерго- комплектбуд» -  електромагнітні прилади; 

 Філія «Канівська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» - конструкції та їх 

частини з чорних металів ; 

 ТОВ «Дукат-С» - пральні машини; 

 ТОВ «Ергопак» - товари домашнього вжитку (пакети для сміття, 

губки поролонові). 

Канівщина вносить вагомий внесок у виробництво 

сільськогосподарської продукції, яка тільки за період 2010- 2015 рр. зросла 

на 11%, а за обсягом виробництва м’яса займає 1 місце. 

За питомою вагою районів в загальному обсязі продукції сільського 

господарства на Канівщину припадає 25,8% від Черкаській області, зокрема, 

спостерігається переважання продукції тваринництва над рослинництвом. 

На Канівщині налічується 72 одиниці діючих господарюючих суб`єктів у 

сільському господарстві, що становить 3,8% по Черкаській області. З них 

більшість (56 од.) – це фермерські господарства і господарські товариства (13 
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од.). У володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств площа 

сільськогосподарських угідь становить 32, 5 тис. га.   

У сільському господарстві переважають вирощування зернових та 

зернобобових культур, картоплі, овочів, плодоягідних культур. 

У тваринництві переважає розведення птиці та виробництво м´яса. 

На лісове господарство припадає 3,5% від загальної частки по 

Черкаській області. 

Незначна частка вилову риби характерна для Канівщини і становить 

лише 0,3% по Черкаській області. 

 

2.6.  Інфраструктура 

Транспортна інфраструктура. 

Черкащина, як область центральної України, є перехрестям доріг, які 

сполучають північ і південь, захід і схід і має розвинену транспортну 

систему. 

Забезпеченість автодорогами на 100 м² території по області становить 

293,6 км, при середньому показнику по Україні 280,5 км. Показник щільності 

автомобільних доріг в області становить 0,29 км на 1 км² площі, що набагато 

менше, ніж у європейських країнах (у Німеччині – 2,0, Франції – 1,46, 

Польщі – 1,15 ), але більше ніж в середньому по Україні (0,28 км на 1 км² 

площі). Структура мережі автомобільних доріг Черкаської області 

складається із автодоріг загального користування, відомчих автодоріг (всіх 

форм власності) та вуличної мережі, загальна протяжність яких 19 286,6 км.  

Мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 

сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти Черкаської 

області забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення 

у сільській місцевості дорогами загального користування забезпечує 

доступність сіл до районних центів та центрів сільських рад.  

Канівщиною проходять автомобільні дороги регіонального ті місцевого 

значення. До регіональних належать: 
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1. Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук (з під’їздом с. Суботів) – 

161,1 км; 

2. Р-19 Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів– Канів (під’їзд 

до м. Канів) – 26,6 км. 

На початок 2016 року  протяжність доріг з твердим покриттям у 

Черкаській області складала 5931,6 км, із них 341,9 км припадала на 

Канівський район і це становить лише 5,76 %. На дороги з грунтовим 

покриттям припадає 11,8 км або 6,79%  від загальної протяжності доріг із 

грунтовим покриттям області. 

Наявна дорожня інфраструктура потребує реалізації заходів з їх 

збереження, розвитку, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та 

комфортності перевезень. Основними проблемами доріг загального 

користування на даний час є природне старіння органічних в’яжучих 

(бітумів), в результаті чого дорожнє покриття значної частини доріг втрачає 

несучу здатність, з’являються чисельні вибоїни, колійність та напливи, тобто 

стан автодоріг, в тому числі державного значення, які проходять територією 

Канівського району, є незадовільним і потребує постійного ремонту і 

оновлення. 

Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами за 2015 рік 

становило 50,8 тис.т (рис.2.11). Наразі, цей показник знаходиться на рівні 

2010 року, пік перевезень припав на 2012 рік. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

тис.т

2005 2010 2012 2013 2014 2015

рік

м.Канів

м.Канів

 

Рис.2.11. Обсяг перевезень вантажів автотранспортними підприємствами 
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Відповідно, вантажообіг «впав» пропорційно до перевезень і на 2015 рік 

становив лише 4,7 млн. т-км ( для порівняння: у 2012 році цей показник сягав 

15,1 млн. т-км). Середня відстань перевезення однієї тони вантажу 

автотранспортними підприємствами становила 93 км. 

Основними причинами спаду перевезень вантажів автотранспортними 

підприємствами стали: спад промислового виробництва, відставання у 

розбудові мережі автодоріг та невідповідність темпів їх розбудови темпам 

автомобілізації.  

У районі курсуюсь автобуси різних маршрутів, таксі. Потреби в 

міжміському сполученні задовільняє  автовокзал м. Канева «Авто-ріка»  – це 

сучасна споруда,  обладнана всім необхідним для використання послуг 

міжміських перевезень пасажирськими автобусами. Основні рейси 

здійснюються в межах області, також є рейси до Киева та Дніпра. 

Перевезення пасажирів автотранспортними підприємствами у 2015 році 

становило 1478,3 тис.осіб, що на 939,4 тис.осіб менше за 2014 рік. Це є 

найменшим показником з 2010 року. Пасажирообіг становив 15,8 млн. 

пасажиро-км і це в 10 разів менше за період 2012 року. Основні причини 

спаду перевезень пасажирів можна визначити наступні - відставання у 

розбудові мережі автодоріг, скорочення чисельності населення в області, 

зниження рівня доходів громадян. 

 Залізниця в Каневі відсутня (після підриву мосту під час війни у 1943 

році). Найближча станція – Миронівка. 

Річковий транспорт є важливою галуззю економіки та має великі 

потенційні можливості в області. На Черкащині протікає біля 1 037 річок, 

найбільша з них Дніпро – головна водна артерія України, третя за довжиною 

й площею басейну річка Європи, що обумовлює сучасний розвиток галузі у 

форматі туризму та вантажних перевезень. Одним з пріоритетних напрямків 

роботи річкового транспорту є забезпечення прийому гостей, як вітчизняних 

так і іноземних, через річкові ворота області. Річковий транспорт 

представлений підприємствами та інфраструктурою: відокремлений 
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підрозділ «Канівський судноплавний шлюз» ДП «Укрводшлях», ДП «Авто-

Ріка» м. Канева, пристань «Тарасова гора» м. Канева. Колись курсували 

теплоходи-ракети «Полісся», «Ракета» та «Метеор» по Дніпру як звичайний 

міжміський транспорт. І лише у 2016 році, після тривалої перерви, запустили 

пасажирський рейс Київ-Канев. Він став екскурсійним маршрутом, який 

включає в себе проїзд в обидві сторони, відвідування музеїв, Тарасової гори 

та екскурсійні послуги. 

Соціальна інфраструктура. 

У зростанні добробуту народу, підвищенні рівня його життя одне з 

центральних місць належить соціальному комплексу. Соціальний комплекс 

являє собою сукупність галузей та видів діяльності, спрямованих на 

задоволення потреб людини і суспільства в цілому у формуванні і 

вдосконаленні фізичних, культурних, духовних, інтелектуальних якостей, 

створенні належних матеріально-побутових умов життєдіяльності [3].  

До складу соціального комплексу входять як галузі матеріального 

виробництва, так і невиробничої сфери. До соціального комплексу належать: 

освіта, наука, культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт, 

соціальне забезпечення, рекреаційне господарство, кредитування, 

страхування, торгівля, громадське харчування, житлово-комунальне 

господарство, побутове обслуговування, транспорт і зв’язок з 

обслуговування населення. 

Залежно від економічної природи і цільового призначення галузей, в 

межах соціального комплексу виділяють три підкомплекси: матеріально-

побутовий, який охоплює житлово-комунальне господарство та побутове 

обслуговування населення, торгівлю і громадське харчування, кредитування, 

соціальне забезпечення, культурно-освітній та науковий, який включає 

систему освіти, науки, культури та рекреаційно-оздоровчий, до складу якого 

входять охорона здоров’я, фізична культура і спорт, лікувально-оздоровча і 

рекреаційна діяльність [3]. 
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Соціальний комплекс можна визначити також як сукупність 

підприємств і установ, що створюють особливі споживчі вартості - у формі 

матеріальних і нематеріальних послуг.  

Незважаючи на широку вживаність у науковій літературі, термін 

„соціальний комплекс” ще не отримав однозначного трактування. Він часто 

підміняється таким поняттям як „соціальна інфраструктура”.  

Поняття „соціальна інфраструктура” більше стосується матеріально-

речової бази соціального комплексу – сукупності споруд, мереж, систем, 

необхідних для забезпечення повсякденного життя людей – тобто лише 

однієї із сторін складного процесу обслуговування.  

Житловий фонд за останні 7 років досить стабільний і становить в місті 

Каневі 737 тис. м² загальної площі (2015 р.). По району аналогічний показник 

за 5 років зріс трохи більше, ніж на  100 тис. м² загальної площі (з 671 тис. м² 

у 2010 р. до 780 тис. м² у 2015 році). У середньому на одну особу у місті 

припадає 29,3 м² загальної площі, по району ця цифра трохи вища і становить 

40, 4 м². 

 Система роздільного збирання відходів запроваджена в шести містах 

області: Черкаси, Сміла, Канів, Ватутіне, Умань, Золотоноша. 

Забезпеченість населення мережею роздрібної торгівлі по місту Каневу 

становить 12 одиниць на 10000 осіб, а по району – лише 8/10000 осіб.  

Забезпченість населення магазинами становить 8/10000 осіб. Такі статистичні 

дані наведені станом на 2015 рік. 

 В районі у 2015 році функціонували 26 дошкільних закладів освіти (8 у 

м. Каневі і 18 у Канівському районі) та 26 загальноосвітніх навчальних 

закладів (6 у м. Каневі і 20 у Канівському районі). 

До закладів культури відносяться: театри, концертні організації, музеї, 

бібліотеки, демонстратори фільмів, клубні заклади тощо. У Каневі 

нараховуються 4, а у районі – 36 бібліотек. Щодо демонстраторів фільмів , то 

їх кількість незначна – лише 2 одиниці. 



 69 

 Комунальний заклад "Канівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Канівської районної ради, надає первинну медико-санітарну 

допомогу населенню міста Канів та Канівського  району.  

Система охорони здоров’я Канівщини представлена: Комунальним 

закладом "Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Канівської районної ради (надає первинну медико-санітарну допомогу 

населенню міста Канів та Канівського  району), Канівською центральної 

районною лікарнею та шістьма амбулаторіями загальної практики сімейної 

медицини (с. Мартинівка, с.Таганча, с.Степанці, с.Прохорівка, с. Межиріч та 

с.Ліпляве). 
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ІІІ. ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИЙ РОЗВИТОК ЛАНДШАФТІВ 

КАНІВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я 

3.1. Ландшафти Канівщини в плейстоцені 

Краєзнавчий аналіз району практики (Канівського Подніпров’я) по 

великому рахунку полягає у дослідженні багатотисячолітньої історії 

гуманізації природного середовища та її  результатів у вигляді культурних та 

етнокультурних ландшафтів, насичених пам’ятками історії та культури, 

слідами стародавнього і сучасного природокористування і його наслідками. 

Сучасна ландшафтна структура Середнього Подніпров’я сформована 

спільною дією тектонічних, кріогенних, флювіальних, біотичних і 

антропогенних чинників, що тривала сотні тисяч років. На різних етапах 

переважали ті чи інші чинники в залежності від глобальної кліматичної 

ритміки. Антропогенний чинник виявився вирішальним у голоценовий час – 

час узгодження природних компонентів в умовах сучасного клімату під 

постійним впливом людини. Однак загальні закономірності будови поверхні 

(макрорельєф та четвертинні відклади) склались у доголоценовий час. 

Історія «гуманізації» Канівського Подніпров’я починається від першої 

появи в регіоні людини сучасного типу Homo sapiens (давньокам’яної доби), 

приблизно 17-13 тис. років тому (завершення льодовикового періоду). До 

цього проміжку часу належать всесвітньо відомі поселення межиріцької 

культури (Межирич, Добранічівка) та залишки культурних шарів біля сіл 

Студенець, Селища і Трощин. 

На момент появи людини, в Канівському Подніпров’ї його 

геоморфологічна структура вже була практично сформована. Завершувались 

процеси лесонакопичення та делювіального перерозподілу лесовидних 

суглинків на схилах. Відбувалось перезаглиблення заплав та еолова 

переробка відкритих ділянок  піщаних масивів терас. Попередня, чисто 

природна, історія краю пов’язана з його розташуванням на схилі 

Українського кристалічного щита до Дніпровсько-Донецької западини. 

Кристалічні породи на півдні Канівського Подніпров’я виходять на поверхню 
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в долині Росі і занурюються в північно-східному напрямку (від +100 м від 

рівня моря біля Корсуня-Шевченківського до (-500 м) в районі Переяслав-

Хмельницького). Цей схил щита розбитий на окремі блоки сіткою глибинних 

розломів. Не узгоджені тектонічні рухи цих блоків на фоні епейрогенічних 

коливань призвели до неузгоджень у накопиченні і заляганні осадових порід 

та значної диференціації у висотних рівнях сучасної денної поверхні в межах 

регіону [22].  

Неотектонічний кайнозойський етап визначив початок 

континентального періоду формування рельєфу території. На фоні загального 

підняття відбуваються коливальні рухи окремих блоків.  Трахтомирів-

Бучацький, Канівський та Мошногірський блоки остаточно виокремлюються 

як горсти, Трощинський та Переяслівсько-Черкаський блоки – як грабени. 

Останній був опущений у передльодовиковий час, утворивши Переяслівсько-

Черкаську депресію, виповнену потужною товщею антропогенових відкладів 

[22].     

На неотектонічному етапі сформувалась одна з найцікавіших структур 

регіону – Канівська смуга дислокацій, яка охопила відклади мезозойського та 

кайнозойського структурних поверхів загальною потужністю до 200 м. За 

структурним положенням та тектонічними особливостями Канівські 

дислокації можуть бути виокремлені в окремий дрібнофалдований 

накладений поверх. Основним типом дислокаційних форм регіону є складки-

підкиди, зібрані в серії лускуватих структур. Зустрічаються й інші генетичні 

типи складок: похилі, перевернуті, лежачі, діапірові тощо [22].  

Така будова підвищеної розчленованої території вздовж Дніпра від 

Трахтимирова до Хмільної та Мошногірського пасма, яка має назву 

«Канівських гір», «Канівських дислокацій» або «Дніпрових гір» (у 

Т.Шевченка), є унікальною щодо Канівського Подніпров’я та Середнього 

Подніпров’я і України в цілому. Тому вже півтори сотні років тривають 

дискусії щодо механізму утворення цього феномену. Значна частина 

дослідників віддавала і віддає перевагу ендогенним тектонічним чинникам. 
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Прибічники екзогенних чинників Канівських дислокацій віддавали перевагу 

гляціальній гіпотезі (діяльності Дніпровського льодовика), завдяки чому 

Канівські дислокації стали називати гляціодислокаціями. Дослідники 

віддавали належне зсувним і флювіогляціальним процесам утворення 

дислокацій. З’явилась гіпотеза катастрофічних хвиль (типу потужних 

цунамі), що виникали після прориву природних дамб прильодовикових озер. 

Ознаки дії перерахованих чинників можна знайти в районі дислокацій, але в 

даний час треба віддати першість як за часом так і за обсягом переміщених 

порід тектонічним рухам у дольодовиковий час [22]. Однак жодна з гіпотез 

не пояснює вичерпно всі особливості будови Канівських дислокацій. 

Дислокації, які є візитівкою Канівського Подніпров’я займають лише 

біля 10% визначеного району практики. Однак це найвища, найпомітніша і 

наймальовничіша частина регіону завдяки її густому і глибокому 

розчленуванню мережею балок і ярів. Багато відслонень в ярах у урвищах є 

еталонними і мають статус пам’яток природи [5]. Величність Канівських гір 

підкреслюється облямуванням глибокими долинами Дніпра, Росі і Росави та 

водосховищами. Найвищі точки Канівських гір: 255 м. (південніше Канева) 

та 242 м. (біля Григорівки),  а пересічні максимуми становлять близько 220 

м, що обумовило глибини врізу ярів до 100 м і більше. 

Більше половини правобережної частини регіону (на південний захід 

від району дислокацій) займає пластова ранньоантропогенова рівнина, яка 

охоплює вододіли Дніпро - Росава, Росава - Рось, Рось - Вільшанка 

(південніше Фоси). Абсолютні відмітки рівнини 180-200 м. Потужність 

континентальних відкладів 60-70 м. На ділянках вздовж Дніпра і Росі, 

завдяки потужному лесовому покриву і значному базису ерозії, 

розчленованість території може сягати 70-100 м глибини. За давньою 

науковою традицією ця рівнина ще має назву плато, поняття для визначення 

рівнинної ділянки Придніпровської височини [22]. 

Наступні структури пов’язані з флювіальними процесами в долинах 

Прадніпра та його допливів у дольодовиковий і льодовиковий час. 
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Завдячуючи цим процесам утворились чотири терасові рівні ( не рахуючи 

заплав ), з яких ІІ, ІІІ і ІV надзаплавні тераси - з лесовим покривом, а І 

надзаплавна складена з поверхні пісками та супісками давнього алювія.  

За визначенням «Подніпров’я» означає територію, композиційною 

віссю якої є річище і днище долини Дніпра (Прадніпра). До Подніпров’я 

належать, вочевидь, смуги обох берегів Дніпра. Ширина цих смуг є 

дискусійною, але сягає як мінімум кількох десятків кілометрів. У середній 

течії Дніпра його долина, як і більшість долин рівнинних річок північної 

півкулі, має терасовий характер лівого берега (від заплавної та  

давньоалювіальної борової до кількох лесових терас). Правобережна смуга як 

правило підвищена, платоподібна, розчленована балками та ярами та не 

містить алювіальних відкладів. 

Особливістю Канівського Подніпров’я і підставою для його 

виокремлення у складі Середнього Подніпров’я є поширення терасових 

рівнин також у правобережній смузі регіону. Серед фахівців побутувало 

жартівливе визначення цього феномену: «Лівобережжя, яке заблукало». 

Один з найбільших масивів низьких терас (перша і друга надзаплавні), 

площею біля 400 км
2
, знаходиться у межиріччі Росі, Вільшанки, Фоси і 

Дніпра. Цей масив переважно складений давнім алювієм в середині 

макромеандри Прадніпра. Аналогічний терасовий масив охоплює територію 

Черкаського бору, облямованого Ірдинським болотом. Обидви масиви 

виникли завдяки опусканню блоків кристалічного фундаменту Українського 

щита.  

Лесові тераси переважно розташовані на лівому березі Дніпра у вигляді 

послідовних сходинок, що мають середні рівні: 95-100 м; 115-120 м; 125-130 

м (іноді досягаючи 140 м.) Остання тераса має ширину кілька десятків 

кілометрів і виходить за межі району практики. Друга надзаплавна тераса 

відома під назвою «однолесової», розташована на обох бортах долини 

Дніпра. На правому березі тераса розташована в межах Трощинського 

грабена біля с.Бобриця, також на правобережжі між селами Кумейки, 



 74 

Мошни, Байбузи, Білозір’я. На лівому березі друга надзаплавна тераса 

розташована північніше Бубнівської Слобідки, Домантова, Циблів біля 

Переяслава. Масиви лесових терас простежуються й у долині Росави [22]. 

Майже скрізь лесові тераси відділені від заплав Дніпра та його допливів 

першими надзаплавними терасами у вигляді широких давньоалювіальних 

пасм або їх фрагментів серед заплав (переважно з еоловим рельєфом). На них 

зустрічаються дюни заввишки до 20 м. На межі з другою надзаплавною 

терасою еолові піски в свій час переміщались  під дією західних вітрів на 

схил і поверхню останньої,  іноді на кілька кілометрів вглиб території.  

Найнижчі і наймолодші частини долин формувались наприкінці 

плейстоцену – на початку голоцену, переважно під час водопіль. 

Водопільний режим дав загальну назву цих територій – «заплави». Можливо, 

під час проривів прильодовикових озер фінальної фази останнього 

зледеніння найбільші трансформації припадали на заплави. Однак,  в заплаві 

Дніпра існують торфовища доголоценового часу, які можуть свідчити про 

певну стабільність флювіальних процесів у цей час.  

Під час пізньої фази пізнього палеоліту в умовах сухого і прохолодного 

клімату на цій території чергувались, в залежності від характеру відкладів і 

положення в рельєфі, ксерофітно-різнотравно-полинові та чагарниково-

березові рідколісся з поодинокими представниками інших деревних порід. Ця 

рослинність створювала кормову базу для мамонтової фауни, яка стала 

об’єктом споживання для первісних мисливців. За І.Підоплічком [23], в 

районі Межиріцького поселення-стійбища (недалеко від злиття Росі і Росави, 

яке розташовувалось на мису першої надзаплавної тераси), існували 

різноманітні рослинні угруповання: на привододільних ділянках плато 

панувала степова рослинність; у від’ємних формах рельєфу – лісова 

рослинність з участю дубу, сосни та інших властивих і для нашого часу 

порід; на заплавах були поширені так звані «мамонтові зарості», в яких 

паслись мамонти. Фоновими рослинами «мамонтових заростей» були верби, 

що не досягали розміру справжніх дерев, але створювали непрохідні для 
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людини зарості, сплутані виткими рослинами та ділянками кропиви, очерету 

тощо [23]. Така картина характерна і для ландшафту навколо інших 

палеолітичних місцезнаходжень Канівщини (Добранічівка на Супої та 

Студенець-Селище-Трощин у краєвих частинах дислокації і широких 

балках). Однак не можна переоцінювати щільність і продуктивність 

рослинного покриву в той час, принаймні на плато і його схилах. Культурні 

шари цих об’єктів були поховані делювіальними лесовими суглинками 

потужністю кілька метрів без ознак гумусованості.  

На основі кісткових залишків Межирічського поселення було 

визначено склад фауни і головні об’єкти полювання у його ресурсній зоні. 

Головним об’єктом полювання був мамонт (визначено 110 особин), інші 

види, крім зайця ( 73 особини), представлені кількома екземплярами кожен. 

Виняток становлять північний олень і вовк. За думкою І. Підоплічка, олень 

був об’єктом полювання у зимовий сезон [23]. Кількість впольованих  

мамонтів визначили за кількістю нижніх щелеп, які були конструктивними 

елементами кількох жител типу відомих етнографам чукотських яранг [28]. 

Одне з них реконструйоване і експонується у природничому музеї 

Національної Академії наук України, інші залишились законсервованими на 

місці (Межиріч) та музеєфіковані теж на місці (Добранічівка). 

Щодо впливу мисливського суспільства на природне середовище, то 

він був досить обмеженим, стосувався фактично тільки локально біотичного 

компоненту ландшафту. Вимирання мамонтів навряд чи є результатом тільки 

антропогенного чинника. Глобальні кліматичні чинники змінили природне 

середовище тотально і докорінним чином. Після мешканців пізнього 

палеоліту залишились в ландшафті лише поховані культурні шари та окремі 

знахідки з розмитих і зруйнованих культурних шарів в алювіальних 

відкладах. 

І. Підоплічко вважав, що мисливський побут часів палеоліту залишив 

специфічний лексичний шар в сучасній мові. Врешті-решт припускав, що 
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мамонт в ті часи мав назву «Рось», що й дало назву річці, вздовж якої 

мігрували мамонти [23]. 

 

2.2. Голоценові ландшафти від мезоліту до Київської Русі 

Близько 12 тис. років тому в зв’язку з кліматичними чинниками 

намітилась тенденція до танення льодового щита в Скандинавії. Протягом 2 

тис. років льодовиковий період змінився новим періодом ландшафтогенезу з 

кліматом, подібним до сучасного. Тобто, сухий і холодний клімат змінився 

теплим і вологим, сприятливим для флори і фауни, яка нам відома в історичні 

часи. Таким чином, 10 тис. років тому почалось активне формування 

біотичного компоненту нового типу, що врешті-решт призвело до стабілізації 

денудаційних процесів і формуванню сучасного грунтового покриву. 

Розподіл тепла і вологи, річна сезонність зумовлюють можливість існування 

рослинності того чи іншого типу, але їх реалізація залежить від складу 

поверхневих відкладів, рівня грунтових вод, експозиції схилів тощо. 

Рослинність кожного типу має свій склад біомаси, яка після відмирання 

засвоюється грунтом. У зв’язку з цим формуються грунти бідні чи багаті на 

гумус і з різними ознаками дії органічних кислот та інших особливостей 

грунтового профілю, що дозволяє в наш час, за відсутності природної 

рослинності, визначати якою вона була під час формування грунтів. Отже, 

грунти певних типів відповідають певним типам рослинності і іншим 

природним компонентам, що дає можливість покласти грунтово-рослинний 

покрив в основу типології ландшафтів. Назви типів ландшафтів відповідають 

типам рослинності, але характеризують повний комплекс ландшафтних 

компонентів (рис. 3.1) 

Мішано-лісові ландшафти з настанням сприятливого клімату почали 

формуватись в межах давньоалювіальних рівнин – перших надзаплавних 

терас (так званих борових). Під борами, суборами і частково судібровами 

відбувалось формування дерново-підзолистих грунтів легкого механічного  
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Рис. 3.1 Ландшафти Канівського Подніпров’я  (С.П.Романчук) 



 78 

 

 

 
Умовні знаки 

 

 

Автошляхи з твердим покриттям 

 

 

Автошляхи без твердого покриття 

 

 

Території населених пунктів: 

        Пішки Села 

 
               Стеблів Селища міського типу 

 
           Канів  

Міста 

 

 

 

 

Водні об’єкти 

 

 

База практики (адміністративно-господарська частина Канівського 

природного заповідника) 

 Ландшафти : 

 

 

Дислоковані підвищені лесові рівнини з горбами і пасмами, розчленовані 

балками і ярами з сірими лісовими ґрунтами, що сформувались на лесах під 

дібровами різного складу. 

 

 Пластові лесові рівнини (плато) розчленовані балками і ярами з сірими 

лісовими ґрунтами, що сформувались під дібровами різного складу 

 

 Лесові рівнини (плато і тераси) нерозчленовані з чорноземними ґрунтами, які 

сформувались під лучно-степовою рослинністю. В контактній зоні з 

боровими терасами мають лісові ґрунти. 

 

 Давньоалювіальні перші надзаплавні борові тераси з еоловими формами та 

крайові частини лесових терас з навіяними пісками,на яких під борами і 

суборами сформувались дерново-підзолисті ґрунти. 

 

 Алювіальні рівнини (заплави) з лучними, дерновими, лучно-болотними, 

болотними ґрунтами та торфовищами низинними. З окремими урочищами 

псевдотерас пролювіального походження (заплава Дніпра має «острови» 

борових терас) 
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складу. Аналогічні процеси відбувались на навіяних еолових пісках в межах 

другої надзаплавної тераси. 

Мішано-лісові ландшафти були придатні для більшості господарських 

функцій традиційних суспільств – полювання, збиральництво, бортництво, 

лісові промисли. На супіщаних грунтах судібровного підтипу могло існувати 

екстенсивне землеробство і тваринництво. Однак їх продуктивність щодо 

промислових тварин значно поступається всім іншим природним 

ландшафтам Канівського Подніпров’я. Грунти містять мало поживних 

речовин, особливо слабо- і прихованопідзолисті піщані грунти борів. Пізніше 

ці ландшафти цінувались як джерело лісоматеріалів. 

Ландшафти з лесовим покривом (половожовті карбонатні суглинки  

еолово-делювіального походження) з початком голоцену  

(післяльодовикового періоду) почали розвиватись за різними сценаріями в 

залежності від висотних рівнів і ступенів розчленування території. Другий 

чинник залежить від першого через збільшення кількості опадів з висотою та 

від базису ерозії, які сприяють прискореним ерозійним процесам. 

Підвищений ступінь розчленованості території сприяє її опануванню лісовою 

рослинністю. У від’ємних формах рельєфу (балках, долинах струмків) вплив 

посух та суворих зим нейтралізується підвищеною зволоженістю та 

пом’якшеним вітровим режимом. Таким чином, від’ємні форми рельєфу є 

локальними осередками розселення деревної рослинності, а розчленовані 

території – регіональними центрами розселення, що спостерігалось вже 

наприкінці плейстоцену. 

Крім того, розчленованість території виступає регулятором степових 

пожеж, що виникали як природним чином, так і в результаті антропогенної 

діяльності. Яр, балка, долина струмка виступають перешкодою для пожежі, 

яка, за їх відсутності, поширюється на десятки кілометрів. Як відомо, степові 

пожежі є стримуючим чинником для розселення лісової рослинності (гине 

підріст на узліссі). Таким чином, привододільні простори залежно від 

розчленування мають не однакові передумови для поширення на них лісової 
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рослинності. Тим паче, розчленованість території є чинником, що регулює 

шляхи міграції стад копитних тварин. За аналогією з Північною Америкою та 

за даними палеонтолгів, істориків, біологів територією доісторичної України 

мігрували численні гурти копитних тварин. Роль стадних тварин у підтримці 

безлісся степових ділянок добре відома (витоптування та поїдання підросту 

дерев, особливо на узліссях та шляхах сезонних міграцій). Ці шляхи тисячі 

років тяжіли до найменш розчленованих територій, сприятливих для 

проходження великих стад широким фронтом, для харчування під час руху. 

Ця закономірність була використана проектувальниками перших 

трансконтинентальних залізниць США. Їх без зайвих витрат проклали по 

шляхах міграції бізонів [25].  Те саме відбувалось в Україні, коли шляхи 

міграції повсюдно стали шляхами кочовиків, чумаків, військових загонів, а 

потім трасами шосе і залізниць. 

Отже, вже у ранньому голоцені виникла помітна диференціація типів 

ландшафтів у Канівському Подніпров’ї в межах лесових рівнин (лісовій та 

степовій), які в атлантичний час остаточно стали широколистяно-лісовими та 

лучно-степовими. Широколистяно-лісові ландшафти з ясно-сірими, темно-

сірими грунтами та черноземами опідзоленими сформувались в межах 

підвищених розчленованих ділянок плато (вздовж Дніпра на ділянці Ходорів 

– Ржищів, окремими великими масивами в басейні Росі та краєвих смугах 

лівобережних лесових терас). Однак, найбільш помітними ландшафтами 

широколистяно-лісового типу (щодо розмірності, виразності, 

розчленованості) є територія Канівських дислокацій (від Трахтемирова до 

Хмельної) та Мошногір’я.  Окремим не репрезентативним масивом 

ландшафту цього типу є ділянка другої надзаплавної тераси між Кумейками і 

Мошнами, яка не вирізняється глибоким розчленуванням, але оточена 

масивами борової тераси та заплавами, має полегшений механічний склад 

грунту, що й визначило її лісовий характер. Широколистяно-лісові 

ландшафти сприятливі для всіх видів природокористування, але значно 

багатші ресурсами, ніж мішано-лісові. На одиницю площі у них значно 
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більша первинна продуктивність біомаси, об’єктів збиральництва та 

полювання. Рослинні ресурси для заготівель: дикі фрукти, ліщина, гриби, 

ягоди, мед. Діброви продукували врожай жолудів, які не поступались 

екстенсивному землеробству на одиницю площі. Фауністична 

продуктивність дібров у кілька разів перевищує продуктивність борів. 

Грунти ланшафтів широколистяного типу сприятливі для підсічного та 

орного землеробства. Трав’яний покрив, підріст дерев та гілки дозволяють 

випасати худобу безпосередньо в лісі.  

Аналіз географії чорноземних грунтів доводить, що вони тяжіють до 

слаборозчленованих рівнин (терас та плато). Черноземи типові, карбонатні, 

вилуговані та лучно-чорноземні грунти сформувались за багато тисяч років 

під лучно-степовою рослинністю. Існування ландшафтів такого типу 

завдячує стійкістю степових рослин до помірного випасу і періодичних 

пожеж. Як виявилось, без цих чинників степові ділянки деградують, 

вкриваються кущами і піддаються експансії лісу з долин і балок. Ландшафти 

лучно-степового типу займають найбільші площі в Канівському Подніпров’ї. 

Сформувались вони на слаборозчленованих просторах лівобережних лесових 

терас Дніпра, правобережних терасових рівнин Росі та Росави і пластових 

плато у межиріччях Дніпра - Росави, Росави - Росі.  До району практики 

також належать ділянки другої надзаплавної тераси в межиріччі Дніпра - 

Тясмина на схід від Черкаського бору, на якій сформувалась складна мозаїка 

широколистяно-лісових та лучно-степових ландшафтів.  Різноманітності цим 

степовим масивам надають на правому березі розгалужені річкові долини. На 

лівому березі долини Трубіжу та Супою розділяють ландшафти цього типу 

на окремі масиви. Крім того, на обох берегах Дніпра пласкі вододіли вкриті 

так званими «степовими блюдцями» (округлими западинами) - результат 

просадки лесів. Западини після сніготанення та злив перетворюються на 

степові озерця. Ще одним елементом лучно-степових ландшафтів є давні 

могили-кургани, про які мова попереду. Лучно-степові ландшафти були 

найкращими природними кормовими угіддями для диких (тури, зубри, 
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тарпани, сайгаки тощо), а пізніше – свійських копитних тварин. Вони 

придатні для відгінного та кочового тваринництва більшу частину року. 

Заснування поселень серед степу невигідне і небезпечне аж до новітніх часів 

(відсутність палива, безводдя, спека або пронизливі вітри, загроза пожеж і 

наїздів). З тих самих причин, а також «технологічних», землеробство 

з’явилось у степових ландшафтах в останню чергу, хоча  з землеробського 

погляду чорноземи є найбільш продуктивними грунтами. 

Заплави річок в Канівському Подніпров’ї становлять лише кілька 

відсотків від загальної площі, але ці ландшафти відігравали надзвичайно 

велику роль у заселенні і господарському використанні краю, починаючи від 

мисливського господарювання і риболовлі до наступних 

сільськогосподарських функцій. Дуже складна і динамічна структура заплав 

обумовлена постійним меандруванням річищ, підмиванням берегів і 

перевідкладенням алювію, проривами меандр та утворенням заплавних озер. 

Водопільний процес ускладнює цю картину формуванням прируслових валів 

відкладами диференційованих за механічним складом зважених часток на 

заплаві, формуванням мілин і кіс. У першу чергу, в залежності від рівня 

грунтових вод, рослинність диференційовано заселяє ці оселища, проходячи 

певні сукцесії до відносної стабільності. Водопілля призводять до коливання 

рівнів грунтових вод та нарощування рівня денної поверхні заплави.  Цей 

заплавний режим створює значну різноманітність рослинно-грунтового 

покриву. Старичні озера поступово міліють, заростають рогозом, комишем, 

очеретом, перетворюються на болота, а потім торфовища. В умовах 

перезволоження під  чорновільховими лісами притерасних знижень 

формуються торфово-болотяні грунти. На заплавах середнього та високого 

рівня переважають осока, верба, шелюжники, у меншій мірі - заплавні 

діброви. В межах заплави трапляються дюни і острови розмитої борової 

тераси, іноді з сосняками. 

Така різноманітність заплавного ландшафту створювала багаточисельні 

екологічні ніші для звірів і птахів – об’єктів полювання. Цінні хутрові звірі 
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(бобер, видра) перебували у заплаві майже цілий рік. Після водопілля на 

заплаві непогано себе почували кабани, лосі, з’являлись хижаки, яких 

приваблювали неймовірно багаті нерестилища та гніздування різноманітних 

видів водоплавних птахів.  Для людей, які цінували їстівні ресурси, 

привабливими були не тільки риба, птахи та звірі, а й продукти 

збиральництва: яйця з гнізд, молюски, корневища латаття, водяний горіх 

тощо. Річка також була зручним шляхом сполучення як влітку, так і взимку. 

На берегах було зручно полювати під час міграцій стадних тварин.  

Таким чином, в епоху мезоліту та неоліту  (перші тисячоліття 

голоцену) заплави були найпривабливішими ландшафтами регіону і саме 

вздовж них концентрувалось населення краю. Мезолітична доба – це час, 

коли техніка кам’яної індустрії пристосовувалась до нової тактики 

полювання (переважно індивідуального) з використанням нової зброї для 

полювання і війни. Саме у мезоліті з’явився лук (за деякими даними ще 

бумеранг і бола), що дозволяло перейти до спеціалізованого індивідуального 

полювання. Це в нових ландшафтних умовах мусило збільшити щільність 

населення майже до межі демографічної ємності ландшафту за мисливсько-

збиральницького господарювання. Луки мезолітичної доби, які добре 

збереглися в торфовищах Європи, виявились доскональнішими порівяно із 

знаменитими англійськими луками «доби Робін Гуда». Мікролітичні вістря 

стріл спричиняли різані рани і кровотечу поранених тварин, які майже 

завжди ставали здобиччю мисливців, особливо з появою мисливських собак. 

Збільшення населення неодмінно повинно було збільшити кількість 

пожеж природної рослинності, переважно на весні в трав’яних біоценозах, і 

відповідно, стримувати наступ деревної рослинності на степ. Пірогенними  

(породженими вогнем) можна вважати ділянки еолового рельєфу в сухих 

борах першої надзаплавної тераси. 

За доби неоліту (нової кам’яної доби), як вважають фахівці, нові 

досягнення в техніці обробки кам’яних знарядь (шліфування, свердлення, 

віджим довгих пластин кременю, ретуш їх ріжучих  країв тощо) 
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удосконалили можливості полювання і обробки впольованого, а також 

обробки деревини. Крім того, вдосконалювались засоби риболовства (човни, 

сіті, остроги, гарпуни). Взимку застосовувались снігоступи, лижі, 

різноманітні пастки, петлі тощо. Такий стан речей призвів до того, що 

демографічна ємність ландшафту не тільки була досягнута, а раз у раз була 

перевищена. Це означало надмірний тиск на мисливські ресурси і зменшення 

поголів’я диких тварин, що призводило до періодичних голодувань 

мисливських племен у зимово-весняний період і депопуляції окремих груп. 

Відновлення популяції в такій ситуації справа не одного десятка років. 

Тобто, з’явилась кризова ситуація, яка підготувала грунт для сприйняття 

нових небачених способів життєзабезпечення: землеробства і тваринництва 

[26]. 

Канівське Подніпров’я повністю знаходилось в ареалі, характерної для 

всього Середнього Подніпров’я, Дніпро-Донецької неолітичної культури 

(києво-черкаська група) [10]. Ця культура досить пізно познайомилась з 

відтворюючими формами господарювання (здобутками так званої 

«неолітичної революції»), запозичивши їх із південно-заходу Буго-

Дністровської та Трипільської культури. Відомі кістки свійських тварин і 

відбитки зерен культурних злаків на уламках кераміки. Однак, мисливство і 

рибальство продовжувало існувати і становило значну частину 

життєзабезпечення. За своїми впливами на ландшафт ця епоха не набагато 

відрізняється у Канівському Подніпров’ї від  мезолітичної (крім незначних 

тимчасових посівних ділянок сільськогосподарського призначення). 

Щодо пам’яток епохи неоліту, то відомі тільки їх залишки у 

правобережному алювії Дніпра. Найбільша концентрація знахідок виявлена 

на ділянці від Канева до Пекарів (переважно в Канівському заповіднику). 

Було знайдено значну кількість кісток диких тварин, деякі зі слідами 

обробки, знаряддя з кісток, уламки глиняного посуду, крем’яні вироби і 

відщепи тощо [2].  
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Наступний етап природокористування у Канівському Подніпров’ї 

пов’язаний з племенами енеоліту (мідно-кам’яної доби) так званої 

Трипільської культури. На Канівщину трипільська культура поширилась із 

заходу у 4 тис. до Р.Х. і існувала тут кілька сотень років. В кліматичному 

відношенні цей час був дуже сприятливим для поширення лісів (переважно 

дібров) та ведення сільського господарства. Коротко цей кліматичний період 

можна охарактеризувати як теплий і вологий [4; 10]. Палеогеографи 

вважають, що середні температури були вищими за сучасні, так само як 

опади більшими. Тому цей період називають «атлантичним» або 

голоценовим оптимумом. Тобто, в цей період сполучались протилежні 

процеси розвитку ландшафту. Природний процес просування лісу на степові 

ділянки та формування лісових грунтів і, викликаний господарською 

діяльністю, процес знеліснення ландшафту навколо поселень цієї культури. 

Тобто, процес формування своєрідного культурного ландшафту у вигляді 

островів серед природного ландшафту, які становили не більше 20 % 

території [26]. 

Ліс – це матеріал для каркасів великих трипільських будівель і 

різноманітних виробів, це – енергетичний ресурс для керамічного 

виробництва, металообробки, домашнього господарства. Широколистяний 

ліс – це база для збиральництва і полювання, пасовища для свійських тварин, 

це можливість для застосування підсічного землеробства. Лучно-степові 

ділянки мало придатні для обробітку ручними знаряддями, найкращим чином 

вони виконували роль природних пасовищ в умовах м’якого клімату майже 

цілорічно. Незмінно високо цінувались ландшафти річкових долин. Тому 

найбільша концентрація окультурених ландшафтів спостерігається в краєвій 

смузі Канівських дислокацій вздовж Дніпра і Росі, вкритих переважно 

дібровами різного складу. Майже аналогічні ландшафти плато (підвищенні 

лесові розчленовані заліснені) вздовж Дніпра і Росі теж були заселені 

трипільцями. На лівому березі небагаточисельні поселення трипільців тяжіли 
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до екотону між лесовою, боровою та заплавною терасами (дуже зручною для 

тваринництва, полювання, риболовлі). 

Складовими трипільського культурного ландшафту були селища з 

коловим плануванням, розташовані на відносно рівних ділянках згаданих 

ландшафтів. Селища були оточені сільськогосподарськими угіддями в тих же 

ландшафтах. Таким чином, в умовах розчленованого рельєфу землеробські 

угіддя були фрагментовані на невеличкі ділянки між балками і ярами. Ця 

особливість збереглась і в наступні тисячоліття існування землеробських 

культур і започаткувала площинну і лінійну ерозію підвищених лесових 

широколистяно-лісових ландшафтів регіону.   Однак сільськогосподарські 

угіддя разом із селищами становили окремі «опілля» серед лісів.  Після 50-70 

років виснажування ресурсної зони відбулось переселення. Покинуте і 

спалене селище перетворювалось на археологічну пам’ятку, а ландшафти 

поступово відновлювалися природним чином. В середині 4 тис. до Р.Х 

трипільці покинули Канівське Подніпров’я (можливо, витіснені племенами 

тваринників) [4 ; 27].  

Тваринники енеоліту і бронзи тяжіли до природних кормових угідь – 

лучно-степових відкритих ландшафтів лесових терасових рівнин, де 

залишили після себе безліч поховальних курганів (могил), створивши 

неповторний культурний ландшафт. Лісові ландшафти використовувались в 

меншій мірі, але деревина  була потрібна, а збиральництво і підсічне 

землеробство продовжували існувати. Тому, в умовах посушливого періоду 

3-2 тис. до Р.Х. могли скорочуватись лісові масиви на контакті із степом 

(особливо бори), про що свідчать еолові форми рельєфу на перших 

надзаплавних терасах з похованими грунтами під  кучугурами і 

зруйнованими грунтами у від’ємних формах рельєфу. 

Всі останні століття 2 тис. до Р.Х. разом з більш сприятливою для 

землеробства кліматичною фазою в Канівському Подніпров’ї з’являються 

землеробські племена так званої білогрудівської культури (останній етап 

доби бронзи). Їх нащадки – осілі хлібороби Правобережжя – представлені 
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чорнолісською культурою ХІІ-ІХ ст. до Р.Х. (кімерійська доба) [1; 10; 17]. 

Цю добу називають передскіфським періодом раннього залізного віку. 

Войовничі кімерійці, які володіли степовою зоною у згаданий період, 

здійснювали періодично набіги на територію землеробів. Останні змушені 

були обирати осередки для поселень не тільки з огляду на ресурсний 

потенціал ландшафтів, а враховуючи їх придатність для оборони, побудови 

городищ (укріплених поселень). Найзручнішими були розчленовані 

території, які без надмірних зусиль могли бути перетворені на укріплені 

райони. З часів чорнолісської культури городища засновують на високих 

мисах або останцях, що виходили на річкову заплаву між двох балок або 

ярів. Це були перші белігеративні ландшафти в регіоні (див. відповідний 

розділ). Однак, ці оборонні споруди не завжди були ефективними проти 

війська, яке мало досвід успішної облоги фортець Передньої Азії і грабунку 

держав стародавнього Сходу. 

Таким чином, культурний ландшафт часів чорнолісської культури 

складався у більшості випадків з природного ландшафту широколистяно-

лісового типу, підвищеного і розчленованого біля річкових долин, 

перетвореного господарською діяльністю. Городище, побудоване у зручному 

для оборони місці, було оточене сільськогосподарськими угіддями, а далі - 

майже не змінені дібровні ліси і заплави. Загальна сільськогосподарська 

освоєність може сягати 30% [25]. 

У VІІІ ст. до Р.Х. кімерійців у степу витісняють та асимілюють кочові 

скіфи. Вплив кочової культури на племена лісостепу і їх входження до 

складу Великої Скіфії призвели до запозичення (принаймні племінною 

верхівкою) курганного обряду поховання, озброєння, прикрас і смаків щодо 

грецьких товарів, напоїв та наїдків. Ці племена Середнього Подніпров’я 

скіфського часу, будучи прямими нащадками чорнолісьців, завдяки новим 

культурним ознакам отримали назву «скіфів-орачів», які, за Герадотом, сіють 

хліб не для власного споживання, а на продаж [6; 9]. 
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Не вірогідно, щоб орачі відмовились вживати хлібні продукти, тобто 

вони вирощували зерно і для себе, і на продаж, а це означає, що посівні 

площі мали бути більшими, ніж при натуральному господарюванні. Кількість 

відомих населених пунктів значно численніші, ніж на попередньому етапі і 

вони багатолюдніші. Представлені вони досить великими городищами і 

поселеннями. В районі Канівських дислокацій городища і селища 

розташовані зі сходу над Дніпровською заплавою на мисах високого берега. 

На цій ділянці відомі кілька великих городищ, в т.ч. Трахтемирівське (одне з 

найкраще досліджених у Правобережному лісостепу) ІV ст. до Р.Х площею 

понад 500 га, Григорівське, Велике городище на території заповідника КНУ 

та багато інших об’єктів (Ісковщина, Пекарі, Бобриця тощо). На Росі відомо 

близько 25 поселень, розташованих на відлогих схилах надзаплавних терас, 

на піщаних мисах першої надзаплавної тераси, останцях серед заболоченої 

заплави [2; 9]. 

У басейні Росі досліджено значну кількість курганів VІІ-ІV ст. до Р.Х. 

На лівому березі Дніпра у межиріччі Трубежу та Супою, відомі белігеративні 

споруди скіфського часу та кілька курганних груп (Лепляве, Келеберда, 

Гладковщина, Софіївка, Піщане тощо). 

На досліджених об’єктах виявлені імпортні матеріали з Причорномор’я 

і Греції, переважно амфори і «парадний» посуд, що підтверджує дані 

Геродота про торгівельні зв’язки Півдня з Лісостепом.  

Все це є ознакою значної частки сільськогосподарських угідь в 

ландшафтах Канівського Подніпров’я (35-40%) і може опосередковано 

свідчити про активізацію ерозійних процесів в цей час (один з валів Малого 

Скіфського городища заповідника КНУ проходить по краю першого яру 

Біляшівського) [25]. 

Приблизно у другій половині ІІІ ст. до Р.Х. гегемоном у степовій зоні 

замість скіфів стають сармати. Скіфська культура зникає в межах лісостепу. 

Степові вожді сарматів розглядали своїх північних сусідів перш за все як 

ресурс для грабунку і работоргівлі. Найбільш відомою у цей час у 
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Подніпров’ї і Канівському Подніпров’ї є зарубенецька культура (за назвою с. 

Зарубинці на березі Дніпра між Трахтемировом і Григорівкою), де вперше 

були виявлені могильник і селище цієї культури В. Хвойкою [19]. Деякі 

дослідники досить впевнено зараховують зарубенецьку культуру до 

слов’янської чи праслов’янської. Однак є міркування щодо балтської і 

кельтської присутності у регіоні. У зв’язу з сарматською експансією різко 

зменшилась кількість населення, яке вже не могло захищати великі городища 

скіфської доби. Вони були покинуті і почали заростати лісом, як і колишні 

сільськогосподарські угіддя. Замість них було побудовано багато невеликих 

городищ, однак значно краще облаштованих для оборони як за природною 

локацією, так і щодо найсучасніших на той час фортифікацій. Багато «градів» 

часів Київської Русі були пізніше побудовані на зарубенецьких городищах з 

використаннях давніх укріплень. Найближче до бази практики зарубенецьке 

городище знаходиться на Пилипенковій горі (поруч із Чорнечою), на якому 

чудово збереглись рови, вали і ескарпи. Всі городища розташовані на 

високих прибережних горбах Канівських гір і на виступах плато нижньої 

течії Росі. Невеликі і неукріплені селища (можливо, сезонні) ховались в 

заплаві Дніпра серед проток і боліт. В межах району практики з півночі на 

південь розташовані зарубенецькі місцезнаходження: Ржищів, Балико-

Щучинка, Ходорів, Великий Букрин, Трахтемирів, Монастирок, Зарубинці, 

Бучак (Бабина гора), Селище, Пищальники, Грищинці, Курилівка, 

Тростянець, Канів (гора Московка), Пекарі, хутір Хмільна, Межиріч, 

Сахнівка, Мошни, Свідовок та Лепляве на лівому березі [19; 20]. 

Незначне, порівняно із скіфським, населення цілком могло забезпечити 

себе продуктами хліборобства за рахунок підсічного землеробства з відомим 

ще за трипілля набором зернових (плівчаста пшениця, ячмінь, просо), крім 

того, тваринництво, риболовля, полювання, збиральництво, бортництво. 

Рівень сільськогосподарської освоєності з  часів неоліту: 10 – 20% [25]. 

Таким чином, антропогенний тиск на ландшафти порівняно з 

попереднім періодом значно зменшився. Вже не застосовувалась оранка на 
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ерозійно небезпечних ділянках. Колишні поля заросли лісом, в якому 

застосовувалась досить екологічна підсічна система, при якій незначні 

посівні ділянки чергуються з ділянками лісу різних стадій відновлення і віку. 

В результаті у І ст. зарубенецькі мешканці мусили відступити на північ, а ті, 

хто не схотів -  або загинули, або потрапили на ринок рабів. Ландшафти 

(переважно біотичний компонент) одержали можливість для відновлення 

природного стану (так звана ренатуралізація).  

Наступний етап антропогенних змін ландшафтів Канівщини: доба 

черняхівської культури початку ІІІ –  V ст. За даними археології, населення 

цієї культури поліетнічне і мало в своєму складі елементи попередніх етносів 

лісостепу та пришлих з північного  заходу готів, які визначали політику і з 

тим життя краю. За всіма ознаками ця культура має характер «римської 

провінційної» завдяки широким контактам з імперією. Готська держава 

Германаріха сприйняла римські технології в сільському господарстві, 

виробництві кераміки, металургії тощо. Також астрономічні знання 

(юліанський календар), в торгівлі – міри ваги і назви товарів, та в медицині 

(знайдені хірургічні інструменти). У зв’язку з цим, а також з багатолюдністю 

населення, змінилась оцінка ландшафту як для господарювання, так і для 

оборони [25]. 

Володіючи найдосконалішою (після римської) технікою землеробства 

(колісні плуги з лемехами і череслами), черняхівці могли обробляти 

чорноземні грунти у лучно-степових ландшафтах, раніше недоступних для 

примітивних знарядь. Крім того, багатолюдне і гарно озброєне населення не 

потребувало ні природних, ні штучних фортифікацій, тим паче, що зовнішніх 

небезпек та той час не існувало. А відтак, основним типом поселень 

черняхівської культури стали великі неукріплені селища, витягнуті вздовж 

відлогих схилів південної експозиції на терасах невеликих річок і балок, 

переважно в екотонах широколистяно-лісових та лучно-степових ландшафтів 

лесових терас і плато з заплавами і лісовими масивами. Городища і угіддя 

зарубенецької культури залишаються непотрібними. Вулична забудова 
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черняхівських селищ узгоджена з рельєфом. Схоже, що вже тоді в побут 

увійшло грецьке слово «левада» як заплавна частина садиби. Розвинене 

тваринництво вимагало пасовищ і сінокосів. На Канівщині – це переважно 

лучно-степові ландшафти і частково заплави.  Найбільш густо черняхівські 

селища розташовані вздовж допливів Росі і Росави на їх невисоких терасах 

[2;  18]. На той час мисливські угіддя вже почали поступатись за площею 

сільськогосподарським (до 60%), що видно за фауністичними залишками на 

поселеннях (співвідношення залишків диких і свійських тварин) [25]. На 

даний час відкрито більше 40 селищ черняхівської культури, іноді площею у 

кілька гектарів. Не менше місцезнаходжень окремих знахідок кераміки, 

прикрас, монет римського походження. Однак, немає підстав для висновків 

щодо катастрофічного розвитку ерозійних процесів, викликаних 

господарською діяльністю, адже нетривале існування черняхівської 

культури, здебільшого рівнинне розташування сільськогосподарських угідь 

не могли призвести до незворотніх змін у ландшафтах, крім залишених 

культурних шарів. Занепад та зникнення цієї культури пов’язане з навалою 

гунів (остання чверть ІV ст.). Значна частина населення масово мігрувала в 

межі Римської імперії, частина – влилась у військо гунів (велике переселення 

народів). Для ландшафтів - це черговий період ренатуралізації. Починаючи з 

V ст. і практично до кінця І тис. н. е. історична доля Канівського Подніпров’я 

складалась не кращим чином. Постійні міграції та наїзди кочових і 

напівкочових народів (гунів, аварів, болгар, хазар, печенігів) ускладнювали 

життя місцевим мешканцям, а інколи призводили до запустіння раніше 

залюднених теренів. Слов’янські пам’ятки другої половини І тис. 

представлені на Канівщині залишками поселень, а також окремими 

знахідками, скарбами. Знахідки скарбів свідчать, що їх господарі або 

загинули, або не мали змоги повернутися за ними [2]. 

Селища слов’ян розташовувались на останцях борової тераси серед 

заплави або на краях терас вищого рівня, біля підніжжя підошви Канівських 

гір і плато. Можна згадати селища в районі Зарубинців, Грищинців, Канів, 
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територію заповідника, Хмільну, Сахнівку тощо. Землеробські поселення 

тяжіли переважно до лесових плато з сірими лісовими грунтами. Густа 

розчленованість, глибокий базис ерозії і обмаль відносно рівних ділянок для 

землеробства у кілька кілометрових ресурсних зонах поблизу селищ швидко 

призводили до виснаження грунтів, розвитку ерозійних процесів і періодично 

потребували відпочинку шляхом використання нових ділянок в глибині 

території. Орне землеробство неможливе без розвинутого тваринництва, без 

пасовищ та сіножатей, ніхто не відмовлявся від полювання, збиральництва, 

бортництва, риболовлі, що потребувало відповідних угідь і сполучень 

ландшафтів. 

Освоєність території до Х ст. значно поступалась попередньому 

періоду. Поля і селища черняхівців кілька сотень років заростали природною 

рослинністю. У другій половині ІХ ст. перестає тяжіти хазарська данина, а 

з’являється київська. Починає діяти шлях «із варяг – в греки», який треба 

захищати і забезпечувати фортецями з військовими залогами, причалами 

тощо. Відбуваються походи русів на Візантію і сусідні країни Дніпровським 

шляхом. Вже 907 р. в угоді Олега з греками згадується Переяслав – перше 

літописне місто на окресленій території. Потім з’являються інші міста: 

Родень (Княжа гора), Іван (Ржищів), Чучин (Балико-Щучинка), Корсунь, 

Канів, Заруб (Монастирок). Ці міста засновувались часто на зручних 

городищах скіфського та зарубенецького часу [15; 24]. 

Як свідчить історія, під захистом фортець в усі часи постає мережа 

сільських поселень та й самі «гради-міста» мали аграрну округу. На 

визначеній території відомо біля 100 городищ і поселень часів Київської Русі 

[15; 31] Такі багаточисельні мешканці краю навіть при натуральному 

господарстві, що дуже вірогідно, мусили для задоволення потреб у продуктах 

сільського господарства розорювати значні площі (враховуючи досить 

низьку врожайність). На той час були відомі парові системи землеробства, 

що потребували досконалих орних знарядь. Як виявили археологічні 

розкопки, такі знаряддя були. На Княжій горі виявлено металеві частини 
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плугів, які не  відрізнялись від українських плугів відомих етнографам ХVІІІ-

ХІХ ст. Такі плуги дозволяли при належній кількості тяглових тварин оранку 

в лучно-степових ландшафтах. Чорноземи лучно-степових ландшафтів 

захищені потужною дерниною, для застосування в яких перелогової системи 

землеробства необхідна значна кількість тяглових тварин, як свідчить 

етнографія - іноді до 10-12 пар волів. Перетворення заплав та 

широколистяних лісів на вторинні луки та постійна оранка польових угідь 

мусили суттєво змінити стан ландшафтів, в першу чергу  - водно-теплові їх 

властивості. Переважання в таких умовах прискореного поверхневого стоку 

мусило активізувати ерозійні процеси як площинні, так і лінійні. Початок 

зростання ярів у верхів’ях і на схилах балок призвів до накопичення 

пролювію як на днищах балок, так і на заплавах річок біля виходів ярів і 

балок (конуси виносу). Ці конуси виносу, складені в тому числі уламками 

пісковиків, стали природно-антропогенним захистом берегів від підмивання і 

зсувів, а яри дренували водоносні горизонти, що теж стабілізувало зсуви. 

Конуси виносу на заплавах згодом почали формувати так звані псевдотераси, 

які підвищувались над рівнем водопіль і були зручними теренами для 

поселень [22]. У Києві Х-ХІІ ст. аналогічний конус виносу Глибочиці 

перетворив значну частину Подолу з заплави у псевдотерасу. Тобто, ці 

процеси можна вважати синхронними у схожих ландшафтах всього 

Подніпров’я. Часто рельєф змінювали цілеспрямовано, не тільки для 

споруджень фортифікацій, а для облаштування узвозів і скотопрогонів до 

місць водопою, які ставали зародками ярів тощо.  

З прийняттям християнства найбільш помітними елементами 

культурного ландшафту стали церкви і собори.  І хоч муровані споруди були 

поодинокими (Переяслав, Заруб, Канів), дерев’яні мусили бути і в інших 

градах [12]. Напади печенігів, а потім половців стримували освоєння 

Канівщини. Але тільки монголи знищили більшість населених пунктів, які не 

могли протистояти численним і технічно оснащеним ворогам.  
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3.3. Етнокультурні ландшафти класичної доби українського етносу 

Після подій ХІІІ ст., коли зникла або занепала більшість населених 

пунктів Канівського Подніпров’я, кількість населення досягла мінімуму і, 

відповідно, й сільськогосподарські угіддя почали вкриватися природною 

рослинністю. Перемога над Золотоординськими військами на Синій Воді 

1362 р. не набагато поліпшила ситуацію. Ординської данини вдалося 

позбутися, але грабіжницькі наїзди почастішали. Битва на Ворсклі 1399 р. і 

поразка литовського князя Вітовта закінчилась облогою Києва і знищенням 

поселень Подніпров’я. Великий похід кримського хана Менглі-Гірея 1482 р. , 

підбурюваного московським царем Іваном ІІІ, закінчився спустошенням 

Подніпров’я, пограбуванням Києва і Святої Софії, культові речі з якої були 

надіслані у Москву [1; 17]. Більш дрібні наїзди відбувались щороку, а то й 

кілька разів на рік. За таких обставин ландшафти Канівського Подніпров’я 

змогли поновлювати свій біотичний потенціал  аж до середини ХVІ ст., коли 

почалась інтенсивна козацька колонізація краю, а Канівський замок став 

організаційним центром адміністрування, оборони та торгівлі Канівського 

староства під урядуванням Д.Вишневецького. Після створення реєстрового 

козацтва королем Стефаном Баторієм у 70-80-ті роки ХVІ ст., гетьмани 

реєстровців часто мали м. Канів за резиденцію, а територія, надана 

реєстровим козакам, охоплювала на півночі Трахтемирів, на півдні – 

Корсунь, на південному сході – Мошни, Черкаси і далі до Чигирина включно. 

Про вагомість військового потенціалу Канівського полку і 

залюдненість його території свідчить чисельність козаків – більше 3 тисяч. 

Ще більше було в Корсуньському і Переяслівському полках. На території 

Канівського Подніпров’я традиційно відбувались козацькі ради, наприклад, в 

сотенному містечку Маслів Став (сучасна Маслівка). На карті Крип’якевича 

[13] Канівщина біля 1600 р. вирізняється на фоні Середнього Подніпров’я 

порівняно густою населеністю (градація від 5 до 20 чол. на кв.км). У першій 

половині ХVІІ ст. вже існують майже всі населені пункти, що й на початку 

ХХ ст., але звичайно не такі багатолюдні.  На середину ХVІ ст. культурний 
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ландшафт Канівського Подніпров’я набуває класичних рис українського 

етнічного ландшафту. Класичну добу українського етносу і одночасно 

українського еталонного ландшафту можна окреслити ХVІ-ХVІІІ ст. Це -  

доба появи на європейській арені «козацької нації» (за визначенням 

європейців), доба творення героїчного міфу в історичних піснях і думах, яка 

дала самобутні зразки народної і громадської архітектури, традиційного 

побуту, одягу, народного мистецтва, військової справи, освіти і науки. Це 

доба, коли назва «Україна» стала відома всьому цивілізованому світові, а 

етнічні ландшафти, за свідченням мандрівників, різко контрастували з 

ландшафтами сусідніх етносів [28]. 

У культурному ландшафтознавстві України  докласичний час – об’єкт 

ретроспективного аналізу формування етнічних ландшафтів класичної доби. 

Посткласичний час – діахронний реєстр втрат, руйнувань і трансформацій 

етнічних ландшафтів. 

Мережево ареалу етнічних ландшафтів класичної доби є успадкованим 

від населеного ареалу Київської Русі разом з топонімами та деякими 

монументальними спорудами. Зберігається тісний зв’язок розселення з 

долинними ландшафтами. Найбільш густо розташовані населені пункти 

вздовж долини Дніпра і його допливів кількох наступних порядків. 

Ландшафти переважно селянські, тобто аграрні, оскільки біля 90% 

українського етносу становили землероби, вони ж  зберігали й 

примножували українську етнічність в усіх її проявах [26]. 

Нажаль, немає письмових свідоцтв щодо вигляду ландшафтів 

класичної доби, залишених вітчизняними авторами. Описувати те, що бачили 

кожного дня, тобто буденність, бажаючих не знаходилось. Інша річ – 

іноземці. Для них все було новим, незнайомим і тому достойним опису. Як 

не дивно, але цей незвичний для іноземців ландшафт викликав у них масу 

позитивних емоцій (можливо, за контрастом з попередніми враженнями на 

інших територіях) [3; 33; 36]. Практично всі іноземні мандрівники 

зауважують дбайливу облаштованість ландшафту, затишність, 
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мальовничість, охайність. Ці риси обумовлені розташуванням поселень,  

охайним виглядом житла як ззовні, так і всередині, складною структурою 

забудови садиб, провулків, ускладненою мережею вулиць. В деяких сучасних 

публікаціях таку забудову називають «безсистемною», а насправді – це 

система вищого гатунку, яка враховує й природне підгрунтя, й архетипні 

композиційні смаки, й уявлення етносу, для якого геометричні планувальні 

форми з прямими кутами - щось антиприродне, неживе [28]. 

У Канівському Подніпров’ї природне підгрунтя розміщення і 

планування традиційних поселень цілком обумовлене ландшафтною 

структурою. Так, мережа вулиць і провулків в ландшафті Канівських 

дислокацій пов’язані в першу чергу з балковою мережею, переважно з 

днищами і нижніми частинами схилу. Оскільки велика балка з 

відгалуженнями у плані має вигляд дерева (найменші відгалуження – молоді 

яри), то, відповідно, розташоване в балці село має «дендритне» планування. 

Як вже було згадано, при виході балки на заплаву річки формується конус 

виносу (алювіально-пролювіальна псевдотераса), яка у першому наближенні 

має форму віяла і, відповідно, обумовлює планувальні особливості 

найнижчої частини села. Поля розташовувались на платоподібних, відносно 

рівних підвищеннях, урочищах, між балками і їхніми відгалуженнями: «ой на 

горі та й женці жнуть, а попід горою, яром-долиною, козаки йдуть» (народна 

пісня ХVІІ ст.). Схожі планувальні особливості традиційних сіл 

спостерігаються на розчленованих ділянках пластової рівнини та краєвих 

частинах лесових терас. 

На перших надзаплавних терасах (екотони до заплав) конфігурація 

поселень визначалась дуже складною мозаїкою фрагментів терас з еоловими 

формами та заплави, з її протоками, рукавами, старорічищами, озерами, 

болотами тощо. Однак, окремі частини забудови в цих ландшафтах мають 

виразні «стільникові» форми, комірки якої формувались навколо дюн, 

западин, озер, невеличких боліт. Також трапляються лінійні (вірніше, 

криволінійні) форми заселення і вулиці біля видовжених водних об’єктів та в 
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долинах невеличких струмків. На локальному рівні садиби розташування 

житла та господарських будівель визначалось експозицією схилів і 

конфігурацією топічних форм рельєфу. 

Чудове враження на чужинців справляло поєднання кольорів: зелених 

садків, левад, городів, білих хат з жовтавими та брунатними покрівлями з 

соломи та очерету. Майже в кожному селі висотні домінанти створювали 

церкви та дзвінниці. За свідченням П. Халебського, у середині ХVІI ст. в 

кожному українському селі був штучний став з млином, а вздовж краю 

долини, де гуляє вітер, обрії прикрашали вітряки [36]. Привітне поводження 

людності, мальовничий одяг і звуковий компонент ландшафту, сповнений 

мелосу, створювали стан комфорту. Чужинцям не було потреби ідеалізувати 

український ландшафт. Це було їх щире сприйняття [33]. 

Однак не можна уявляти розвиток етнічних ландшафтів Канівщини як 

безхмарну ідилію. Неодноразово горіли села і гинули люди, як під час 

татарських набігів, під час визвольної війни, так і під час хатніх 

(громадянських) війн. Цей період не дарма названий руїною, яка відбувалась 

і за участі сусідніх держав. Значно погіршило ситуацію Андрусівське 

перемир’я Московії і Польщі 1667 р. (правий берег Канівського Подніпров’я 

відійшов до Польщі). Не змирившись з цим, Канівський полк підтримав 

визвольну боротьбу П.Дорошенка. Хронологія нищення Канівщини виглядає 

наступним чином:  (за Ю.Мициком):  

- 1670-1672рр. постої татарських орд під час польсько-

турецької війни; 

- 1674 р. – наступ московських військ на правий берег (Канів 

послуговує плацдармом); 

- 1677 р. – лівобережні війська проводять депортацію 

населення з правого берега на лівий; 

- 1678 р. – Канів взято турками. Загинули майже всі 

мешканці, в т.ч. єпископ Макарій. Канівщина спустошена; 
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- 1681 р. – за Бахчисарайською угодою про перемир’я на 20 

років всі міста від Стаєк до гирла Тясмину повинні залишатись 

незаселеними; 

- 1686 р. – «вічний мир», Канів та інші згадані міста мусили 

залишатись незаселеними у смузі нічийної землі [21]. 

Проілюструвати стан ландшафту під час руїни на правобережній 

Україні можна цитатою з літопису козацького літописця Самійла Величка: 

«…перед моїми очима постали численні безлюдні міста і замки, порожні 

вали, колись висипані працею людською як гори і горби. Всі вони правили за 

пристановища і поселення для диких звірів… Бачив я окрім того в різних 

місцях багато людських кісток – сухих і голих – їх покривало саме тільки 

небо» [8, с.214]. 

Етнічний український ландшафт почав відновлюватись з поверненням 

депортованого населення з територій Гетьманщини і інших сусідніх теренів 

правого берега лише у ХVІІІ ст. Традиції будівництва, природокористування, 

облаштування садиб не могли загинути в суцільному етнокультурному 

середовищі Київсько-Полтавського регіону, діалект якого став основою 

літературної української мови. Таким чином, на основі Канівського 

Подніпров’я формувалась природно-етнокультурна цілісність, яка, однак, 

виходила за межі унікального правобережного «лівобережжя, яке 

заблукало», охоплюючи прилеглі ландшафти, в т.ч. і лівобережні терасові 

комплекси. Лівобережна смуга Канівського Подніпров’я ніколи не була 

чимось чужим і окремим для мешканців правого берега і навпаки.  

Водосховища з’явились порівняно недавно, знищивши більше 90% заплав 

Дніпра і значну частину борової тераси. До того Дніпро не був перешкодою 

для контактів. Тисячі років діяв Зарубський брід, завдяки існуванню кам’яної 

забори в річищі Дніпра навпроти Переяслава. Періодично існували й інші 

менш відомі броди. На той бік Дніпра звичайним човном на веслах  - всього 

кілька хвилин. Останні століття діяли паромні переправи, взимку взагалі не 
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було проблем. Крім транспортних і торгівельних зв’язків, між берегами 

Дніпра існували етнічні, сакральні і навіть містичні зв’язки.  

У ХVІІІ ст. лучно-степові ландшафти лесових терас і плато з родючими 

чорноземами поступово перетворюються на найбільш цінні 

сільськогосподарські угіддя, а ліси скорочують площу у зв’язку з лісовими 

промислами і використанням деревини як сировини і палива у виробництві 

смоли, вугілля, поташу, скла, селітри, заліза тощо. Цей процес відбився в 

топонімах: буди, рудні, гути, гамарні, бурти тощо. 

Як сприймали свій ландшафт українці? Він був для них буденним 

середовищем. Тільки розлучені з ним з різних причин, перебуваючи на 

чужині, українці усвідомлювали його духовну та художню вартість, 

комфортність. Неперевершені художні образи українських ландшафтів були 

створені Т.Шевченком не в Україні, а прості українські селяни відтворювали 

реалії свого ландшафту, заселяючи Слобожанщину, Кубань, Таврію тощо. 

Така «інтродукція» етнічного ландшафту здійснювалась лише тими 

поколіннями, життя яких змалку і до зрілості відбувалось в утилітарно, 

семантично і символічно освоєному багатьма поколіннями предків етнічному 

ландшафті. Однак, на нових територіях ніколи не вдавалось відтворити усі 

його особливості досконало, зважаючи на новий природний субстрат і нове 

культурне оточення. У нових поколінь формувалось уявлення про новий 

ландшафтний еталон. Його відтворення формувало етнокультурний 

регіональний варіант етнічного ландшафту. Тобто, існує безперервний 

процес відтворення культурного ландшафту етносом та відтворення стилю 

життя етносу ландшафтом. Треба, однак, зауважити, що процес відтворення 

завжди відбувається з певними «мутаціями» і в ментальності, і в ландшафті. 

Саме тому більшість сучасних етносів мають дещо іншу ментальність і інші 

ландшафти, ніж їх предки, але вони усвідомлюють і поважають свою і 

ландшафтну еволюційну спадковість та ідентичність 

 

3.4. Трансформація етнічних ландшафтів у посткласичну добу 
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У Канівському Подніпров’ї перші помітні зміни етнічних ландшафтів 

були започатковані у другій половині ХVІІІ ст. Це була низка сумних для 

України подій: скасування Гетьманату і, відповідно, полкового 

адміністративного устрою; знищення Запорізької Січі і закріплення 

сільського населення за новоявленими поміщиками; конфіскація 

монастирських володінь; закриття монастирів (пізніше вийшла заборона 

побудови сакральних споруд у стилі «козацького бароко»). 

Все це не могло не відбитись на структурі ландшафтів, особливо у 

новостворених поміщицьких селах, розміщення і планування яких не 

враховувало народних традицій. Із запровадженням панщини скрізь 

змінилась структура природокористування, а також стан садиб і осель. За 

браком часу і зубожінням вони не могли підтримуватись в гарному стані. За 

свідченням Т.Шевченка: «повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, 

повалялись, стави бур’яном поросли». У вигляді ландшафту відбивались 

також безнадія і деморалізація колись дбайливих і веселих людей [37, 176]. 

Однак, існували й «заповідники етнічного ландшафту» - старовинні 

козацькі села. Їх мешканці мали статус казенних селян, які не робили 

панщини, а сплачували податки в казну. Саме вони зберегли етнічний 

ландшафт, українську ментальність, побут і традиції, відомі нам за 

етнографічними працями та художніми творами. Забігаючи наперед треба 

підкреслити, що через десятки років після скасування кріпацтва, на початку 

ХХ ст. ці села відрізнялись у кращий бік від колишніх панських, а їх 

мешканці, відповідно, самоповагою, та навіть антропологічно. Вони потім 

стали ядром патріотичних формувань у часи  більшовицько-української 

війни. 

З 60-тих років ХІХ ст. і до Першої світової війни селянський ландшафт 

змінювався під знаком аграрної перенаселеності: переділами угідь і садиб, 

зменшенням частки пасовищ, сінокосів, лісів за рахунок ріллі, зростанням 

ерозійних процесів та яружної мережі. Аграрна перенаселеність була 

особливо небезпечною для ландшафтів підвищених дислокованих і 



 101 

розчленованих височин. Суцільна розораність перетворила кожне 

сніготанення, кожну зливу в чинник катастрофічних ерозійних процесів. 

Особливо загострилась ця проблема після реформи 1861р. Одержавши волю і 

наділи, які треба було викупити, селяни експлуатували їх нещадно. Ліси 

вирубували на продаж, схили розорювали. Яри стрімко зростали, а 

гумусовий шар переміщався вниз по схилах. Результати цих процесів видно у 

найближчому довкіллі бази практики (сліди наораних терас і бровок на 

схилах, змитість грунтів, гумусовані делювіальні відклади на нижній терасі в 

районі метеостанції, «Фінляндії» тощо). Яри з боку Дніпра і Росі «з’їли» 

майже половину площі кількакілометрової смуги вздовж дислокацій (рис. 

3.2; 3.3; 3.4).  

Рис. 3.2 Лесовий «бедленд» у Великому Пекарському яру, 1965 р. (з архіву автора) 
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Рис. 3.3 Яружно-балкова місцевість на південь від Канева (з архіву автора) 

Рис. 3.4 Річка Рось на військовій топографічній карті 1868 р. 
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На заплаві Росі з боку дислокацій почала формуватись алювіально-

пролювіальна псевдотераса (від Пекарів до хутора Хмельна). Нарешті 1906 

р., після катастрофічної зливи, Хмільнянський (чи не найбільший в Європі) 

яр викинув у бік Росі подібний до селю потік пролювію, який повністю 

перекрив Рось. Нижче природно-антропогенної греблі русло Росі зміліло, а 

вище – заплава перетворилась на озеро, площею до кількох сотень гектарів. 

Меліоратори до 1910 р. проклали нове русло для Росі і тепер вона вливається 

у Дніпро (водосховище) на багато кілометрів південніше [14; 22]. 

На початку  ХХ ст. по селах де-не-де з’явились будинки з 

нетрадиційних матеріалів (цегла, залізо), ландшафт ускладнився технічними 

елементами, а побут – здобутками міської цивілізації. Однак, ландшафт ще 

був насичений традиційною забудовою, а деякі споруди збереглися ще з 

класичної доби. Майже без змін відтворювались транспортні засоби (вози, 

сани, човни), традиційний святковий одяг, кераміка, інвентар, музичні 

інструменти. Ще були живими історичні думи та обрядові пісні.  

Докорінних змін і втрат зазнав історичний ландшафт Наддніпрянщини 

за тоталітарного режиму. У 20-30 роки ХХ ст. практично було покінчено з 

сакральними спорудами – домінантами етнічного ландшафту. Ліквідовано 

хутори як осередки куркульства. Після каральних акцій, репресій, виселень, 

розкуркулень, колективізації, голодомору залишилось багато зруйнованих і 

напівзруйнованих садиб. Зник пісенний супровід селянського життя як 

елемент звукового ландшафту. Фізично знищене кобзарство. Замість 

стародавніх, зарясніли нові більшовицькі топоніми. Фактично настали часи, 

гірші за кріпацькі. Шевченківський опис: «там неволя, робота тяжкая, ніколи 

і помолитись не дають» не можна порівняти з реаліями колгоспного життя 

1930-х і більш пізніх років [37, c. 207]. 

У 1940-50-ті роки сільські хати ще відтворювались із традиційних 

матеріалів і за традиційними технологіями. Крім дерева, глини і соломи на 

Наддніпрянщині традиційно використовувався очерет як доступний, 

практичний, довговічний матеріал для покрівель і заповнення каркасу стін. 
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Народний одяг в цей час поступово виходить з ужитку, він зрідка 

використовується як святкове або весільне вбрання. Як і тисячу років тому 

мешканці зруйнованих війною сіл жили в землянках, поки могли 

спромогтися на хату. 

У 1960-ті роки солома й очерет все менше використовуються у 

новобудовах. Через затоплення і меліорацію заплав очерет став 

малодоступний, а солома, побита збиральними машинами та молотарками, 

непридатною для покрівель. Повсюдно став застосовуватись шифер. 

Традиційні матеріали стали не престижними, ознакою бідності, але подекуди 

дожили до наших днів. Прислів’я Канівщини 1960-тих років: «спасибі Тарасу 

за шифер і трасу»: шифер, як і інші будівельні матеріали, був дефіцитом, але 

до 150-річчя до дня народження Тараса Шевченка придорожні будівлі 

забезпечили будівельними матеріалами, а дорогу заасфальтували. У третій 

чверті ХХ ст. було скоєно акт етноциду проти українського народу: 

затоплення ландшафтів долини Дніпра і знищення самої священної ріки, яка 

вважалась такою ще 3 тис. років тому, знищенням стародавніх сіл, які 

згадуються ще в літописах часів Київської Русі і в козацьких літописах. 

Серед них села на Канівщині Трахтемирів, Монастирок, Зарубинці, 

Домонтов. Ці ландшафти постійно згадувались у творчості Т.Шевченка, саме 

них він найчастіше уявляв на засланні. 

Перед затопленням були стерті з лиця землі десятки менш відомих з 

літератури й з історії сіл. Були вирубані заплавні ліси і терасові бори, 

зрівняні з землею кладовища, зруйновані церкви. Залишились 

недослідженими безліч археологічних пам’яток, не зафіксований 

топонімічний ландшафт. Натомість в рівному степу з’явились шахівниці 

соціалістичних сіл з абсолютно однаковими спорудами (Домантів, Циблі), в 

яких переселенці приживались важко. У людей, позбавлених звичного 

середовища і стилю життя, розвинулась депресія. Були зафіксовані 

підвищена смертність та суїциди. 
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Рішення про затоплення долини Дніпра і знищення священної для 

українців, як і для їх попередників, ріки приймалося «на горі», а найменший 

супротив закінчувався відомо чим. Знайшлись науково-проектні установи і їх 

очільники, які благословили, обгрунтували і спроектували цей злочин 

радянської влади. 

У Канівському Подніпров’ї між «хвостовою» частиною 

Кременчуцького водосховища та нижнім б’єфом Канівського водосховища 

начебто зберігся відтинок долини Дніпра (біля 20 км), де збереглася  давня 

ландшафтна структура. Однак водний режим цієї ділянки долини змінився 

докорінно. Природні водопілля припинені, але коливання рівнів і швидкості 

течії в сучасному руслі протягом доби знищують нерестилища та 

унеможливлюють гніздування багатьох видів водоплавних птахів у смузі 

коливань. Колишні заплавні грунти змінюють свої генетичні ознаки. Їх 

гідроморфний режим вже змінився на мезоморфний і автоморфний. На 

відтинку від Канева до Пекарів вздовж правого берега 1972 р. завбачливо був 

зроблений піщаний гідронамив, який прикрив щебнюватий пляж під кручами 

правого берега і дозволив прокласти асфальтовану дорогу від Канева до 

могили Т.Шевченка, грунтову – до Пекарів. Невдовзі були насипані й кам’яні 

шпори для убезпечення від розмиву. Ця діяльність звузила русло Дніпра 

майже на 100 м, що невідворотно призвело до розмивання островів та лівого 

заплавного берега. За президентства В.Януковича стара дорога була 

перетворена на «автобан» від Канева до майданчика для гвинтокрилів під 

Пекарями.  

Однак візуально (занотуйте різницю між виглядом і станом ландшафту) 

з оглядових точок Канівських гір заплава і терасове Лівобережжя за Дніпром 

виглядає майже так, як і тисячу років тому. Вторинні луки на заплаві, 

помережені протоками, рукавами й озерами, існували вже за Київської Русі. 

Борова тераса відповідає своїй назві. Де-не-де проглядаються вільхові гаї на 

притерасній зниженій заплаві. Заказник «Тарасів обрій» ще зберігає свої 
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пейзажні риси, хоч за кулісами дерев ховаються промзони, дачні ділянки, 

маєтки… 

Береги водосховищ у першому наближенні можна поділити на низькі - 

підтопленні і підвищенні - абразивні. Перші – на Кременчуцькому 

водосховищі тягнуться вздовж правого берега від впадіння Росі до 

Сокирного і далі до Дахнівки (тепер околиця Черкас). На цій ділянці були 

побудовані дамби для захисту заплави Вільшанки від затоплення, її стік 

постійно перекачують у водосховище. Заплава лівого берега нижче 

Прохорівки перетворилась на плавні. 

На Канівському водосховищі аналогічна ситуація біля впадіння (власне 

перекачки) Трубежу у водосховище. Правий берег Канівського водосховища 

переважно абразивний. На ділянці від Ржищева до Балико-Щучинки берег 

від хвиль захищають острови, коси і затоки затопленої борової тераси. Від 

Балико-Щучинки до Ходорова суцільна вертикальна стіна-урвище пластової 

рівнини. Жодного пляжу, жодної ознаки наближення до профілю рівноваги – 

і це за 45 років від заповнення водосховища! Після кожного шторму берег 

відступає. Біля Ходорова спостерігається багато споруд в зоні ризику. 

Від Ходорова до Григорівки (колишні Трахтемирів, Монастирок, 

Зарубинці) чергуються прямовисні ділянки на виступах гір і ділянки з 

пляжами, які, однак, не захищають корінний берег від абразії під час 

штормів. Найбільша проблема цієї ділянки – руйнування в зв’яку з обвалами 

і осипами, викликаними абразією, багаточисельних археологічних пам’яток, 

що накопичились за весь період людської життєдіяльності. Більшість з цих 

пам’яток лише ідентифіковані, деякі – частково досліджені, але в цій ситуації 

перспективи подальших глибоких досліджень примарні. Автором 

зафіксовано осип плінфи з руїн храму Зарубського монастиря від верху 

урвища і нижче рівня водосховища. Були випадки затримання археологів, які 

обстежували берег, охоронцями фактично приватизованого 

Трахтемирівського історико-культурного заповідника (власне «Дніпрових 

гір» Т.Шевченка). 
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Південніше Григорівки на відтинку від залишків Бучака і колишнього 

Селища вздовж берега нагромаджене бутове каміння, яке виконує роль 

захисту від абразії території будівництва майбутньої  ГАЕС, але практично 

унеможливлюють нормальну рекреаційну діяльність на березі водосховища. 

При східних вітрах синьо-зелені водорості перетворюють це узбережжя на 

відповідного кольору кисіль. Наступний, майже широтний відтинок берега 

до Бобриці – суцільне урвище, в якому вже багато років спостерігаються 

отвори підземних порожнин. Можливо, це ніким не обстежені печери 

забутого монастиря. 

Таким чином, руйнування, спотворення і трансформація 

етнокультурного ландшафту Канівщини за останні двісті років торкнулись 

усіх його компонентів. Викликані господарською (чи безгосподарською?) 

діяльністю, прискорені фізико-географічні процеси (ерозія, абразія, зсуви, 

діяльність вітру) змінили не тільки грунтовий покрив і літогенну основу на 

значних ділянках, а й сліди давньої діяльності людини. Зникають і 

руйнуються об’єкти історико-культурної спадщини (городища, кургани, 

традиційна забудова стародавніх сіл тощо). Змінилась і змінюється структура 

природокористування, рослинний покрив. 

Однак, у повоєнний час кілька десятків років діяли важливі 

природоохоронні програми. Серед позитивних дій радянської влади щодо 

ландшафту треба вітати заліснення у 1950-60-ті роки борових терас, які ще з 

ХІХ ст. були віддані на поталу еоловим процесам (звичайно, не перший раз в 

їх історії). Ще 50 років тому можна було спостерігати бархани, які засипали 

садиби с. Прохорівки, а відійшовши в бік кучугур і еолових котловин – 

відчути себе у справжній пустелі, з усіма температурними відчуттями (рис. 

3.5.).  
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Тепер борову терасу з її еоловими формами рельєфу вкривають 

справжні бори, прикрашаючи краєвиди долини Дніпра. 

Катастрофічна яружна ерозія, яка сотні років роз’їдала Придніпровські 

височини і вкривала викидами ярів заплави, мусила бути припинена (рис. 3.6; 

3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Заліснення саджанцями сосни борової тераси, 1965 р. (з архіву автора) 

Рис. 3.6. Ерозійно-зсувний тип місцевості біля с. Ведмедівка Миронівського району 

Київської області, сер. ХХ ст. (фото А.І. Ланька) 
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Гідролісомеліоративні станції (ГЛМС) були створені в найбільш 

ерозійно небезпечних і постраждалих від ерозії районах, які кілька десятків 

років обваловували і будували бетонні лотки біля вершин ярів і в ярах, 

засаджували схили і водозбори лісом. З деревних порід безпосередньо біля 

вершин ярів насаджувалась акація, яка швидко відновлюється, створює густі 

зарості і не потребує догляду. Гідро- і фітомеліорація мали успіх. Схили ярів 

почали вкриватись рослинністю і в наш час показати студентам «чисте» 

відслонення стало проблемою. Крім того, в ерозійно небезпечних 

ландшафтах були запроваджені грунтозахисні сівозміни або зовсім 

припинена землеробська діяльність. Однак, не зовсім виправданим було 

терасування задернованих схилів (пасовищ), які не становили небезпеки ні 

щодо площинної, ні щодо лінійної ерозії, але на деякий час її викликало саме 

терасування (рис. 3.8). 

Рис. 3.7 Молоді яри на тлі давньої балки, 1965 р. (з архіву автора) 
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Поступово виводились із сільськогосподарської діяльності еродовані і 

ерозійно небезпечні території, зростали площі природоохоронних об’єктів. 

Розглядався проект створення Середньодніпровського національного парку, 

який би охоплював найбільші лісові масиви Дніпровського екокоридору 

(нажаль, не був реалізований). 

В той же час в останні десятиліття існування радянської імперії було 

взято курс на ліквідацію «неперспективних» сіл та «зближення міста і села» 

шляхом благоустрою останніх та впровадження типових проектів. Схоже, що 

ідеалом для проектувальників було село, в якому не залишиться нічого 

сільського, а тим паче етнокультурного. Традиційна забудова стала 

забороненою, але це сприяло вихованню «совєтського человєка», якому 

скрізь однаково.  

Звичайно, «соціалістичні села» залишились в меншості, хоч центральні 

частини більшості сіл виглядають саме так: типові сільради, контори, 

магазини, чайні і, навіть, пам’ятники «вождю пролетаріату», пам’ятники 

невідомому солдату і оформлення  братських могил. В наш час додались 

всюдисущі «генделики» та новітні церковні споруди, які в більшості не 

Рис. 3.8 Терасування задернованих схилів, 1965 р. (з архіву автора) 



 111 

мають нічого спільного з етнокультурними традиціями. Руйнуються покинуті 

хати першої половини ХХ ст., звільняючи місця для «неокапіталістичних 

палациків». Саме ці «палацики» стали « українскою мрією», яка реалізується 

в історичних і найбільш мальовничих ландшафтах України, переважно 

вздовж дніпровських водосховищ і берегів самого Дніпра, на місці 

вимираючих і зниклих населених пунктів. 

У нас немає сумнівів щодо того, який культурний позаміський 

ландшафт будуть відтворювати у найближчі десятиліття нові покоління. 

Щось подібне до котеджевих містечок різного ступеню «елітарності» і 

«крутості». Такий ландшафт, позбавлений усіх етнічних символів, не тільки 

не консолідує і не зберігає етнос як культурну спільність, а роз’єднує, навіть 

на рівні найближчих сусідів. 

За М.Гродзинським : «відчуття втрати та загибелі етнічного ландшафту 

породжується тим, що він із свого артефактного виміру все більше 

переміщується в архетипний вимір, побачити який не просто» [7]. Нажаль, 

архетипний ландшафтний вимір, який не спрямований на реальний 

геопростір і їм не підтримується, втрачається через 2-3 покоління, що 

трапляється з переселенцями у чужому ландшафті. Коли зникає зразок, то 

переривається (саме переривається, а не еволюціонує) традиція його 

відтворення. Ландшафт у такому разі перетворюється на палімпсест 

(пергамент, з якого вишребли первинний текст і написали зовсім інший). 

Первинний текст можна відтворити методами криміналістики, але цікавий 

він буде лише фахівцям. У ландшафтному сенсі – це теж реконструкції 

фахівців для фахівців. Тобто, може збутися мрія українофобів, висловлена 

Д.Табачником, який погрожує: може трапитись, що «на пространстве от Дона 

до Карпат не осталось ни одного носителя украинской «мови», а трембитно- 

шароварна культура перешла в ранг археологической» [34]. Відомо, що вже 

тисячі років завойовники для знищення етносу нищили його етнічні 

ландшафти. 



 112 

Ближче до нашого часу територія Трахтемирівського історико-

культурного заповідника, охоронні зони Канівського природного заповідника 

та й інші території охоплені природним процесом відновлення рослинності, 

притаманної для ландшафтів широколистяно-лісового типу (вже котрий раз). 

Це стало можливим у зв’язку із занепадом сільськогосподарської діяльності і 

депопуляції в селах. Спостерігається ситуація, протилежна аграрній 

перенаселеності. Відтоку населення з придніпровських сіл посприяло і 

знищення річкового флоту, яке дуже обмежило транспортування продукції 

від виробників до їх збуту. 

Таким чином, історичні козацькі села більше не приваблюють аграріїв, 

але зелений туризм має шанси до розвитку в мальовничих ландшафтах 

підвищених розчленованих рівнин. Загальна тенденція  цих колишніх лісових 

ландшафтів в наш час – це повернення у відносно первісний стан 

(ренатуралізація).  

Найбільше аграрне навантаження остаточно перемістилось на слабо 

розчленовані лесові рівнини (тераси і плато) з родючими чорноземними 

грунтами та до меліорованих заплав допливів Дніпра. 

Все більшого значення набувають ландшафти рекреаційного 

призначення навколо турбаз, пансіонатів, мисливських і рибальських баз 

тощо. Найбільша їх концентрація спостерігається в межах визначеного 

регіону вздовж водних об’єктів. Не останню роль серед рекреаційних 

ресурсів Канівського Подніпров’я відіграють його унікальні краєвиди, яким у 

посібнику присвячено окремий розділ. 

3.5. Белігеративні ландшафти Канівського Подніпров’я 

Назва "белігеративні" походить з латини (bellum – війна), тобто 

белігеративними називають ландшафти, змінені під час військових дій або 

цілеспрямовано облаштовані для військових дій. Найбільш поширені 

белігеративні ландшафти призначені для оборони від ворожих військових 

дій. Від найдавніших часів захисні властивості місцевості відігравали 

головну роль при обранні місця облаштування захисних споруд. Високі миси, 
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останці, уступи терас і берегів річок було неважко пристосувати для оборони 

і можливої облоги. Все це супроводжувалось ескарпуванням схилів, 

спорудженням ровів, валів та інших штучних перепон. У ХVІІ ст. з'явились 

бастіони, редути як елементи белігеративного ландшафту, а у ХХ – 

протитанкові рови, траншеї, окопи, бліндажі, доти тощо. Тоді ж з'явились 

полігони, ракетні бази, сховища боєприпасів. 

Під час бойових дій белігеративні ландшафти набувають нових рис. 

Простежуються ознаки земляних робіт під час облог фортець. У новітній час 

з'являються сліди артилерійських і бомбових ударів, мінування тощо. Поля 

битв містять як видимі, так і приховані під денною поверхнею ознаки і 

артефакти для їх ідентифікації (уламки техніки і зброї, вибухових пристроїв, 

земляних споруд, одяг і залишки людей, ще небезпечні набої тощо). 

Місця стародавніх битв могли б бути локалізовані за цими ознаками, хоч 

у наш час їх белігеративна приналежність має переважно асоціативний 

характер. Тобто певний ландшафт в уяві відвідувача асоціюється з уже 

відомими йому подіями і відповідно сприймається. 

Белігеративні споруди (оборонні вали і рови) навколо населених пунктів 

почали з'являтися в Канівському Пoдніпров'ї за часів чорнолісської культури 

(кімерійська доба раннього залізного віку). Укріплення такого типу будували 

і перебудовували аж до ХVІІІ ст. включно. В археології вони іменуються за 

народною термінологією «городищами», а в літописах доби Київської Русі – 

«градами». В пізньому середньовіччі побутувала також назва «городок», але 

останні мали переважно суто військове призначення, як і деякі малі 

городища часів Київської Русі. Однак в своїй масі їх доцільно розглядати у 

складі населених місць як їх структурні белігеративні елементи. 

Споруди белігеративного призначення, які не є структурними 

елементами населеного пункту, теж з'явились досить рано на теренах 

Канівського Подніпров'я і являють собою комплекси довгих валів і ровів, які 

захищали значні території від стрімких вторгнень кінних військ (подібно до 



 114 

Великого Китайського муру). Коли краєзнавці і науковці зацікавились цими 

об'єктами (ХІХ ст.), вони вже мали народну назву «Змієві вали» [16]. 

За народними уявленнями ці споруди були створені легендарними 

ковалями Кузьмою та Дем'яном за допомогою велетенського залізного плуга, 

в який вони запрягли упокореного ними змія-нападника. Грунт, вивернутий з 

ровоподібної борозни утворив довгий відвал-вал. За уявленнями деяких 

науковців, у легенді відбито роботу над валами полонених кочівників. 

Наукові обстеження, археологічні дослідження і датування довгих «Змієвих» 

валів відбулися в  другій половині минулого століття. Завдяки ним було 

встановлено, що перші довгі вали Канівського Подніпров'я можуть бути 

датованими скіфським часом (VІІ-ІV ст. до Р.Х.) і належать землеробам-

сколотам.  До цих об'єктів належать довгі вали на лівому березі Дніпра 

навколо сучасного Переяславського довкілля (східний сектор) у вигляді 

півкіл, розташовані на лучно-степовій терасі. На півдні вони виходять на 

заплаву Дніпра, а на півночі - до заплави Трубежу. Аналогічний вал є на 

правому березі Дніпра навпроти Переяслава в районі Трахтемирова – 

Зарубинців [16; 30]. 

Непоганий опис останнього зроблено Л. Похилевичем в середині ХІХ 

ст.: «В Трактомировских окрестностях замечателен также вал, не входящий в 

систему валов, известных под названием Змиевых. Вал этот начинается на 

нагорном берегу Днепра близ Трактомирова, идет к югу неправильными 

линиями, ломаясь под разными углами, тянется по крутым возвышенностям 

и скатам, через глубокие поросшие лесом удолья; у деревни Луковицы 

поворачивает опять к северу и несколько выше деревни Зарубинец 

оканчивается на берегу Днепра. Длину его можно полагать около 12 верст. 

Он в народе называется Великим валом. На нем поросли дубы в два обхвата. 

Значит, после построения его был продолжительнй период времени, когда 

эти места сделались пустынными и лишенными народонаселения. Высота его 

простирается до трех и более саженей. С наружной стороны заметен везде 
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след бывшего рва… Не было ли это место одной из торговых греческих 

колоний в Скифии, упоминаемых Геродотом?» [24, с. 465]. 

В наш час цей вал зберігся лише у вигляді окремих фрагментів між 

ярами, що розрослися за останні півтора століття. Найбільш зручний для 

огляду відрізок біля дороги з Луковиці на Трахтемирів (через урочище 

Монастирок). 

Вперше загальний опис (1877 р.) переяславських валів зробив М. 

Максимович (місцеположення валів автор відтворив по пам'яті через 20 років 

після обстеження). Цей опис був використаний В. Антоновичем при 

складанні загальної схеми Змійових валів Київської землі (1884 рік). Після 

того схема розташування переяславських валів постійно вдосконалювалась 

(Падалка, 1905, Шрамко, 1966 тощо). За М. Кучерою (1987), довжина 

зовнішнього валу разом із знищеними ділянками становила 51 км, 

внутрішнього – біля 16 км, поперечний відрізок до річки Супій – 7,5, разом – 

74 км [16].  

Зовнішнього східного боку біля обох валів проходять рови. Поперечний 

відрізок валу до Супою (Ташанський) мав рів з північної сторони і повністю 

перекривав межиріччя Супою і Трубіжу з півночі (рис. 3.9) 

В наш час зовнішній («Малий» за Максимовичем) вал розораний, крім 

північної частини. Внутрішній (або «Великий») вал знищено в окремих 

місцях. Вал непогано зберігся на ділянці, що перетинається трасою 

Золотоноша – Переяслав, на яку з Канева виїзд в Софіївці. Його висота  біля 

трьох метрів, ширина біля 12 м. В наш час рів має глибину біля 2 м і ширину 

– 9 м. Таким чином, східний уступ валу (разом з ровом) становить біля 5 

метрів. За часів Київської Русі цей вал був значно потужніший, ніж в наш час 

і за умов реконструкції, особливо дерев'яних надбудов, міг придатися під час 

набігів печенігів і половців. Так само міг використовуватись в часи Київської 

Русі і Великий Трахтемирівський вал, як і вали скіфських та зарубинецьких 

городищ біля бази практики. 
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Однак, описане в «Повісті минулих літ» під 992 роком протистояння між 

військами печенігів та Володимира в районі Переяслава свідчить, що 

печенігів ці вали, як і посульські укріплення, не зупинили, можливо, вони ще 

не були реконструйовані. «Прийшли печеніги на той бік Дніпра від Сули. 

Володимир виступив проти них і зустрів їх на Трубежі коло броду, де тепер 

Переяслав. І став Володимир на цій стороні ріки, а печеніги – на тій. І не 

насмілювались ні наші туди перейти, ні печеніги сюди» [Повість минулих 

літ]. 

Рис. 3.9 План Змієвих валів Канівського Подніпров’я 

(за М.Кучерою [16, с. 16-17] з доповненнями автора 

розділу) 

 

 
Змієві вали 

Залишки валів 

Приблизний напрямок валів 

Городища доби раннього заліза 
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Як вважають фахівці, більшість Змієвих валів Середнього Подніпров'я була 

побудована за часів Київської Русі. Про це свідчать документи того часу 

(літописи і нотатки іноземців), а також те, що ці вали розташовані в 

комплексі з городищами Х - ХІ ст. Головними аргументами, однак, є 

археологічні. По-перше, це їхні конструктивні особливості (зрубні 

конструкції-городні як дерев'яний каркас ґрунтового насипу), притаманні 

всім фортифікаційним спорудам того часу. По-друге, це датовані фахівцями 

знахідки біля підошви і в тілі валу кераміки, металевих виробів, в тому числі 

сокир тощо. 

В межах Канівського Подніпров'я простежуються дві оборонні лінії. 

Дніпровський лівобережний вал, збудований, ймовірно, за часів Володимира. 

Він логічно вписується в тодішні межі Київської Русі з оборонними лініями 

по Стугні та по Сулі від печенігів. Друга – укріплення вздовж Росі, збудовані 

за Ярослава Мудрого для оборони від половців. 

Дніпровський лівобережний вал вивчався краєзнавцями з першої 

половини ХІХ ст., а у ХХ ст.. привернув увагу фахівців-істориків і 

археологів. До заповнення Кременчуцького та Канівського водосховищ, вал 

фрагментарно зберігався на території Канівського Подніпров'я від села 

Гусинці до села Андруші біля гирла Трубіжу. Нижче впадіння Трубіжа в 

Дніпро вал зберігався між селами В’юнище і Городище, а далі проходив повз 

села Комарівка і Решітки. Нижче греблі Канівської ГЕС аж до наших днів вал 

зберігся в районі Ліпляве – Келеберда – Прохорівка – Сушки. Раніше він 

тягнувся до гирла Супою і далі через села Домантово, Коробовка, Хрести і 

далі до впадіння Сули. На вказаній трасі вал проходив заплавою Дніпра та 

краєм борової тераси. В наш час заплава повністю затоплена. Однак між 

селами Келеберда і Прохорівка зліва від дороги в сосновому лісі 

простежується ділянка валу довжиною 800 м, висотою біля 1м і шириною до 

12 м.  Простежуються зовнішній західний та внутрішній рови. Ще за 5 км 

біля села Сушки зберігся аналогічний відрізок валу.  
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У правобережній частині Канівського Подніпров'я Змієві вали тяжіють 

до лівого берега Росі на ділянці Сахнівка – Москаленки (і далі Нетеребка – 

Гарбузин – Корсунь – Виграїв). Найбільш збережені ділянки валу 

знаходяться в лісі між Виграєвом і Москаленками. На відкритих ділянках вал 

практично знищений оранкою та земляними роботами. Найбільш вони 

постраждали в межах населених пунктів. 

У період пізнього середньовіччя – доба татарських наїздів, козацьких 

повстань, громадянських, польсько-українських, російсько-українських і 

турецьких війн - довгі вали вийшли з ужитку, але кожний населений пункт 

намагався підсилити свою оборонну здатність. Однак, це переважно були 

сільські незначні укріплення, що не збереглись до нашого часу, як 

укріплення сотенних і полкових міст, які на той час відповідали 

європейським стандартам. Ще де-інде збереглись польові укріплення і 

обвалування тимчасових військових таборів, що уникли оранки серед лісу. 

Про такі укріплення згадують краєзнавці. Так, Л. Похилевич згадує про 

подібне укріплення у районі Мошногір'я. Треба визнати, що вони не 

охороняються державою і не відвідуються туристами-екскурсантами [24].  

У ХVІІ ст. на території Канівського Подніпров'я відбулись дві відомі в 

історії України битви: битва під Кумейками на початку грудня 1637 року та 

Корсунська в травні 1648 року. Битви відбувалися між козацькими полками 

та польськими військами. Обидві - із застосуванням рухомих таборів з возів. 

Перша битва закінчилась поразкою повстанців Павлюка, а друга – перемогою 

козацького війська під проводом Б.Хмельницького. Поле битви під  

Кумейками розташоване на схід від села на другій надзаплавній терасі 

давньої долини Дніпра в межиріччі Росі і Вільшанки. Ця тераса, колись 

вкрита лісом, ще до ХVІІ ст. перетворилась на сільськогосподарський 

осередок і була на перший погляд зручною для маневрування військ. 

Насправді ж ця рівнина погано дренована, має багато заболочених 

знижень та слабкопрохідних улоговин, особливо після дощу. Польські 

війська на чолі з М. Потоцьким розташувались на східній околиці Кумейок, з 
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трьох сторін прикрившись десятьма рядами возів, а з фронту – заболоченою 

улоговиною, яка існує зараз. Полки Павлюка наступали з боку Мошен під 

захистом табору з шести рядів возів. За свідченням очевидця, цей наступ був 

вражаючим видовищем. За свідченням польського капелана С.Окольського 

[24, ст. 496], табір рухався шістьма рядами возів з гарматами на чолі, з боків і 

з тилу, а 20 тисяч козаків йшли навколо табору. 

Болото завадило козацькому війську наблизитися до польського строю, і 

табір повернув вбік, вздовж болота із струмком, до флангу поляків. Почалась 

перестрілка з гармат і мушкетів, але пороховий дим та дим від пожеж у селі 

створив завісу, що за несприятливого вітру застилала очі козакам. Під час 

перебудови табору на 12 рядів возів відбулося безпосереднє тотальне бойове 

зіткнення з поляками, під час якого вибухнули вози з порохом, після чого 

почався відступ на Мошни, Черкаси, Боровицю.  

За кілька кілометрів на схід від Кумейок зберігся топонім Козацька гора. 

Між Кумейками і Мошнами на полях зафіксовано кілька десятків курганів, 

але їх вік не визначено, як і зв'язок з похованням загиблих козаків.  

Корсунська битва відбулась на північний захід від міста в горбистій, 

розчленованій ярами і балками місцевості «Горохова діброва». Головні 

епізоди битви відбулися на схилах Кривої (Крутої) балки. М. Потоцький, не 

витримавши атак війська Богдана Хмельницького і Тугай-бея, вирішив 

відступити зі свого табору під Корсунем на Богуслав і Білу Церкву. Польське 

військо відступало по богуславській дорозі під прикриттям рухомого табору 

з возів. Місцевість виявилась непрохідною для просування табору (стрімкий 

схил, кущі, дерева, штучні перепони і засідки). Вози почали нестримно 

скочуватися вниз як лавина, перекидатись, ламатись, нагромаджуватись біля 

підніжжя схилу вперемішку з кіньми і людьми. Військо Потоцького 

потрапило в оточення і лише незначна частина змогла з нього вирватись. 

Багато поляків загинуло і потрапило в татарський полон.  
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Тільки місцеві краєзнавці можуть показати давні узвози і сліди саперних 

робіт, але вони цілком можуть виявитися належними до другої світової 

війни.  

Аж до Другої світової війни давні белігеративні споруди поступово 

зникали, оскільки заважали розбудові населених пунктів та сільському 

господарству.  

Друга світова війна навічно залишила сліди в ландшафті у вигляді 

траншей, бліндажів, вогневих позицій, вирв від бомб і снарядів, самих 

снарядів і їх уламків. Все це незалежно від того, що значна частина території 

бойових дій рекультивована і засаджена лісом чи садами. 

З вересня по грудень 1943 року та на початку 1944 року відбувалась так 

звана «битва за Дніпро». Канівське Подніпров'я по обох берегах Дніпра було 

перенасичене військами, технікою, озброєннями всіх калібрів тощо. Німецькі 

позиції на правому березі Дніпра («Дніпровський вал»), завдяки пануючим 

над заплавою і лівобережними терасами висотами, за європейськими 

стандартами були майже неприступними. Але командування Червоної армії 

не рахувалось з втратами. При форсуванні Дніпра на підручних засобах, в 

крижаній воді, під шквальним вогнем загинули сотні тисяч червоноармійців 

та мобілізованих мешканців придніпровських сіл, кинутих у вогонь 

беззбройними та роздягненими за українофобським наказом маршала Жукова 

(за визначенням західних стратегів – «генерал-м'ясо»). 

Широковідомий Букринський плацдарм наприкінці жовтня був 

визнаний неперспективним і значна кількість військ, танків та артилерії була 

повернута на лівий берег та перекинута на Лютізький плацдарм, адже будь-

що Київ треба було взяти до 7-го листопада. Крім Букринського плацдарму 

на Канівському Подніпров'ї було багато місць форсування і локальних 

плацдармів, які стали смертельними пастками для бійців, фактично кинутих 

напризволяще. 

Меморіал на давньому городищі літописного міста Чучин (Балико-

Щучинка) є відомим і відвідуваним туристичним об'єктом, але в кожному 
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селі і придніпровських лісах на обох берегах Дніпра знаходяться братські 

могили загиблих. Багато поховано в траншеях, засипаних окопах, бомбових і 

снарядних вирвах, і є об'єктами пошуків «чорних археологів». Тобто, 

ландшафти Канівського Подніпров'я, особливо у придніпровській смузі, 

можуть вважатися в повній мірі белігеративними, а ще в більшій мірі 

асоціативними. 

Навіть в межах адміністративно-господарської частини природного 

заповідника можемо побачити залишки німецьких траншей по краю урвищ, 

над дорогою Канів – Пекарі, вогневі позиції та залишки бліндажів на 

виступах гір та схилах балок. Непоодинокі знахідки снарядів, що не 

вибухнули при обстрілі німецьких позицій з лівого берега. Коли долинку між 

Мар'їною горою та Великим Скіфським городищем регулярно виорювали (аж 

до 1990-х років), у ній можна було побачити крім уламків античних амфор, 

уламки бомб і снарядів та стабілізатори мінометних мін тощо.  

Після затоплення ложа Канівського водосховища, хвилі почали 

руйнувати береги і вимивати снаряди, що не вибухнули. В районі вже не 

існуючого села Зарубинці, біля підніжжя гори Зарубинки (або Батурової) на 

пляжі під водою снаряди проглядались десятками.  

Подальші бойові дії залишили аналогічні сліди в ландшафтах під час 

Корсунської операції в січні-лютому 1944 року.  Бойові дії охопили майже 

усю правобережну частину Канівського Подніпров'я, де було оточене 

восьмидесятитисячне угрупування Вермахту. По мірі стискання кільця бої 

набували все більш запеклого характеру. На 9-те лютого концентрація військ 

на всьому широтному відтинку Росі навколо Корсуня досягла максимуму 

(кілька лише танкових армій та дві повітряні тощо). Це було друге поле 

битви після Сталінграду за кількістю оточених, на якому загинуло близько 

70% німецьких військ, а про втрати Червоної армії даних немає.  

Експозиції щодо форсування Дніпра та Корсунської операції можна 

побачити в музеях Переяслава та Корсуня-Шевченківського.  
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До белігеративних ландшафтів, як уже згадувалось, належать сучасні 

полігони і стрільбища з їх інфраструктурою, сховища боєприпасів, колишні 

ракетні бази тощо. 

У Канівському Подніпров'ї є кілька об'єктів подібного призначення. 

Найбільш відомий полігон-стрільбище розташований в межах значного 

масиву першої надзаплавної (борової) тераси лівого берега (навпроти 

Ржищева) площею біля 200 км
2
. На цьому полігоні в 1950-х-80-х роках 

провадились тактичні навчання і стрільби при підготовці курсантів київських 

військових закладів, перепідготовці офіцерів запасу тощо. Завдяки такому 

призначенню цієї території посадки сосни, як на інших ділянках борової 

тераси, не проводились, у зв'язку з чим більшу частину означеної території 

становили відкриті і напіввідкриті розбиті піски з еоловими формами 

рельєфу, з деградованим рослинним і ґрунтовим покривом (враження автора 

про 1980-ті роки). Спостерігається густа мережа свіжих і давніх траншей, 

роз'їзджених ґрунтових доріг тощо. Однак значні ділянки полігону 

залишились маловідвідуваними, фактично з заповідним режимом та мають 

неабияку природоохоронну цінність і  становлять собою дуже важливі 

складові Дніпровського екокоридору. Другий об'єкт, який сполучав 

природоохоронні функції з белігеративними, – Черкаський бір в межах 

правобережного масиву борової тераси. Найбільш ймовірне белігеративне 

призначення цієї території за часів Радянського Союзу – ракетна база зі 

сховищем відповідних боєприпасів, казармами тощо. Крім того, як свідчить 

досвід експедиційних робіт, більш-менш значні лісові масиви могли мати 

військові об'єкти різного призначення. 

 

3.6. Сакральні ландшафти Канівського Подніпров’я 

Сакральними ландшафтами називають природні або природно-

антропрогенні геокомплекси, які виконують духовну функцію, пов'язану з 

релігійними запитами, є об'єктами пошанування та паломництва.  
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Важливою ознакою сакральних ландшафтів є збереження ними 

сакральності протягом значного часу (іноді багато тисяч років), навіть при 

зміні релігійної та етнічної приналежності. 

Сакральні ландшафти можна умовно розділити на кілька категорій: 

 Сакральні ландшафти, пов'язані з культом предків – кургани-

могили дохристиянських часів, кладовища і окремі поховання козацько-

гетьманської (героїчної) доби в історії України. Могили шанованих нацією 

видатних діячів науки та культури. Братські могили і меморіали загиблим під 

час військових дій за Україну. За великим рахунком, усі сучасні могили є 

сакральними для нащадків. 

 Сакральні ландшафти, зобов'язані сакралізацією унікальним 

властивостям природного ландшафту. Горби, що височіють над 

навколишньою місцевістю (з них видно далеко і їх видно здалеку – вдале 

місце для капища), або навпаки – сховано від сторонніх очей, в балці з 

джерелами, в гаях поважного віку тощо. Можливо, це «місця сили» з 

геофізичними аномаліями та невідомими полями. Їх функції були 

локальними або поширювались на великий регіон. Сакральні ландшафти 

цього типу (переважно дохристиянські) фіксуються за сучасними топонімами 

або археологічно. В наш час іноді ці місця відновлюють свою колишню 

функцію. 

 Сакральні ландшафти, успадковані християнством від поганських 

часів. Це найдавніші храми та монастирі, засновані ще за часів Київської 

Русі. Не завжди збереглись до нашого часу, але живуть в топонімах та пам'яті 

народу.  

 Всі без винятків культові споруди, незалежно від їхньої 

конфесійної приналежності. Пам'ятні хрести з їх довкіллям, святі криниці і 

дерева, які є об'єктами паломництва. 

Для Канівського Подніпров'я нічого не відомо про сакралізацію будь-

якого природного об'єкту за кам'яної доби. Трипільські поселення, за даними 

археології, мали культові приміщення і речі. Можливо, трипільці мали і 
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племінні сакральні центри. На Канівщині для 4 тис. до Р.Х. перспективним в 

цьому плані є поселення-гігант (за науковою термінологією) Миропілля, 

площею понад 100 га, на правому березі Росі за кілька кілометрів на південь 

від Корсуня. Однак порівняна короткотривалість існування канівської групи 

трипільських поселень та кожного трипільського поселення (50-70 рр.), не 

дає підстав для існування ландшафтно-сакральних традицій. Можливо, що 

після «поховального» спалення селища, це місце було табуйованим для 

використання. 

Для наступної доби, доби бронзи (3-2 тис. до Р.Х.) переважну більшість 

археологічних пам'яток становлять поховальні могили-кургани. Ці об'єкти, 

насипані в пам'ять про предків, безперечно є сакральними. Невідомо, чи 

відвідувались вони нащадками після першої річниці поховання, але 

охоронялись і шанувались. 

У Канівському Подніпров'ї кургани доби бронзи, як правило, тяжіють 

до ландшафтів лучно-степового типу або до збезліснених терасових обширів 

під час суббореального періоду. Таке тяжіння викликане значною вагою 

тваринництва (в тому числі кочового) в господарстві цього періоду, що 

потребувало природних кормових угідь. Крім того, поховальні кургани-

могили примітні і гарно виглядають саме на відкритій місцевості, часто 

мають власні назви і послуговуються як орієнтири у пізніших мешканців цієї 

території. 

Легендарна відповідь скіфів Дарію на його пропозицію не уникати 

битви під час персько-скіфської війни, за переказом Геродота, однозначно 

свідчить про пріоритетну духовно-сакральну цінність могил: «В нас є могили 

наших предків. Нумо, знайдіть їх і спробуйте завдати їм шкоди. Тоді ви 

побачите, чи будемо ми з вами воювати заради наших могил чи ні…» [6: 

«Мельпомена», с.127]. Це відповідь степових скіфів, які не мали постійних 

селищ і оброблених полів. Племена Лісостепу все це мали, але шанували 

кургани-могили, як і вся Велика Скіфія, як і землероби Лісостепу 

напередодні  і під час чорнолісської доби. 
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На території Канівського Подніпров'я трапляються поховальні 

сакральні об'єкти у вигляді курганів пізніших часів, і не тільки кочових 

народів (від сарматів до половців), а й часів дохристиянської Київської Русі. 

Вже у ХІХ ст. ці могили стали називати козацькими, але козацькі поховання 

могли бути на давній могилі, але не під нею - все ж таки козаків ховали за 

християнським обрядом («Поховайте мене НА могилі…» [37]. 

Кургани – це найбільш помітні і масові сакральні об'єкти Канівщини, 

хоч за минуле століття потужні трактори плугами для глибокої оранки 

знищили більше 90% курганних насипів, правда не найбільших, до яких 

приклали руку і археологи. Після археологічних розкопок насип тільки зрідка 

відновлюють. Таким чином, майже повністю зникли елементи культурного 

ландшафту давньої України, оспіваного в народних піснях і думах, а також в 

поезіях і художній прозі, в тому числі Тараса Шевченка («Як умру, то 

поховайте…», «Розрита могила», «За байраком – байрак» тощо). 

До унікальних сакральних об'єктів Канівського Подніпров'я належать 

стародавні козацькі кладовища, що частково збереглись до нашого часу без 

особливого нагляду (Трахтемирів, Переяслав). В околицях Зарубинців-

Трахтемирова здавна видобувались брили пісковику, з яких на місці 

виготовляли жорна, надмогильні плити, хрести. Ці вироби розходились по 

Україні. Завдяки кам'яним хрестам «мальтійського типу» та плитам з іменами 

і датами можна ідентифікувати козацько-гетьманську добу. За Л. 

Похилевичем: «Как на высокой горе, так и на соседней с нею холмообразной 

возвышенности, и на других холмах Трактомировских стоят каменные, грубо 

обтеснанные кресты, поставленные в неизвестно каное время. Высота их от 

2,5 до 3 аршин. Возле них находится в разных расстояниях небольшие 

продолговатые камни, поставленные стоймя, на некоторых из них высечены 

кресты. Так как в тамошній почве много камня-песчаника: то и тепер иные 

ставят на общем кладбище подобне кресты и камни; но кресты и камни, 

разбросанные по холмам, народ относит к незапамятной древности.» [24, с. 

465]. 
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Сакралізація ландшафтів у зв'язку з похованнями видатних людей 

української історії та культури теж характерна для Канівського Подніпров'я 

(Тарасова гора, Михайлова гора, гора Мале Скіфське городище тощо 

пов'язані з Тарасом Шевченком, Михайлом Максимовичем, Миколою 

Біляшівським). Як відомо, Тарасова гора вже друге століття є духовним 

центром України.  

Крім тафальних ландшафтів, на території Канівського Подніпров'я є 

дуже давні сліди сакральних ландшафтів, пов'язаних з давніми святилищами. 

На думку деяких істориків і краєзнавців, найдавнішим духовним центром 

скіфів-землеробів (сколотів) було Велике Трахтемирівське городище (між 

Трахтемировом і Зарубинцями) [30]. Для обґрунтування цього положення Б. 

Рибаков наводить одну з генеалогічних легенд скіфів, записану Геродотом. В 

часи правління синів Зевса та дочки Борисфена (Дніпра) на скіфську землю з 

Неба впали золоті реліквії (плуг з ярмом, двосічна сокира та чаша). Це 

священне золото, за легендою, зберігалося в найбільшому царстві молодшого 

сина. За свідченням Геродота, золоті реліквії скіфи цінують понад усе і 

щороку пошановують їх щедрими жертвоприношеннями [6]. 

За логікою епосу, нащадки Зевса і Борисфена повинні були царювати 

на Борисфені (сакральній річці). Найбільш доцільним осередком для 

зберігання реліквій Б. Рибаков вважав територію, яка простяглась від вигину 

Дніпра (Ходорів – Трахтемирів – Зарубинці – Григорівка) широкою смугою 

вздовж Дніпра до Росі і Росави (фактично, район Канівських гір), який 

одночасно є найбільшим осередком сколотських пам'яток. В межах цієї 

території найбільш надійним місцем, за його думкою, було вже згадане 

Трахтемирівське городише, яке, завдяки реліквіям, стало сакральним 

центром Подніпров'я на довгі віки. Простежується успадкованість цього 

сакрального ландшафту в наступні епохи (рис. 3.10). 
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Так, протягом ІІ ст. до Р.Х. і І ст. по Р.Х. (час зарубинецької культури) 

більшість Канівських гір (вздовж Дніпра) використовувалась як зручні місця 

для городищ, селищ і могильників. Звичайно, деякі з них виконували і 

сакральні функції. Приблизно за 20 кілометрів вниз по Дніпру від 

Трахтемирівського городица, біля с. Бучак знаходиться городище «Бабина 

гора» з зарубинецьким культурним шаром, поруч із яким є могильник «Дідів 

шпиль». Назва цього городища, так само як назви «Дівич-гора», які часто 

трапляються в Середньому Подніпров'ї, може свідчити про посвяту цієї гори 

жіночому божеству, але вочевидь іншого ґатунку, аніж богині діви. Це могла 

бути богиня-мати, богиня врожаю і долі, уособлення живої природи 

(Деметра?). Гору, присвячену такій богині, природньо було назвати не Дiвич-

горою, а Бабиною [30]. 

За гіпотезою Б. Рибакова, городище Бабина гора виконувало роль 

святилища, адже вал оточує не тільки найвищу частину гори, а й великий 

природний амфітеатр на її східному схилі до Дніпра, який перевищує 

житлову зону в 10 разів. Фактично цей схил гори збоку Дніпра був погано 

захищений. Бабина гора могла бути обраною для святилища саме тому, що 

Рис. 3.10 Гора Пластунка – могильник «Родня» (Княжа гора), 1970-ті рр. 
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вона, як античний амфітеатр, давала можливість багатьом присутнім 

спостерігати за виконанням обрядових дій [30]. 

Могильник на горі Дідів шпиль дав деяку підказку щодо функцій 

Бабиної гори. Особливістю цього могильника є поховання черепів немовлят. 

Вони становлять 25% усіх поховань, що дуже нагадує свідчення 

середньовічних авторів про ритуальні поганські жертвоприношення ідолам 

[30, с. 145-146]. Є свідчення про сучасне відновлення капища на Бабиній 

горі. 

Споконвічна сакральність Канівських гір знайшла своє продовження і в 

середньовічні часи. Як інакше пояснити сакральну топонімію, що існує до 

нашого часу? Всі ці Дівочі та Лисі гори, присвячені, на думку фахівців, 

жіночим та чоловічим божествам. Існує гора з назвою Дівоча біля села 

Сахнівки. Правда, місцеві мешканці, за свідченням Л.Похилевича (середина 

ХІХ ст.) вважали, що колись на цій горі існував монастир і ставили на 

вершині дерев'яні хрести [24]. 

Взагалі давні мікротопоніми, в тому числі й сакральні, доволі зрідка 

потрапляють на топографічні великомасштабні карти і не стають надбанням 

науки. Поблизу Канівського природного заповідника виявлені топоніми, 

пов'язані з сакральними ландшафтами дохристиянських часів. Неподалік від 

сучасного гирла Росі розміщена ділянка пралісу з назвою Перуни. На півночі 

заповідник  межує з околицями Канева, де збереглиcя топоніми Божиця і 

Чортиця (гори) та Боввани. В межах заповідника в басейні балки Сухий потік 

міститься урочище Бовванське топило. Як відомо, стародавній термін 

«бовван» застосовували до поганських ідолів, а назва «топило» могла бути 

пов'язана з місцем, де жерці топили людей, призначених в жертву підземним 

богам. Розташовувалися ці місця у віддалених важкодоступних місцевостях. 

Друге топило – зниження, оточене лісистими схилами та горбами у верхів’ях 

балки Комашиний потік. За свідченням старожилів, ще у ХІХ ст. тут була 

водойма. У 1970-і роки, під час досліджень цього загадкового урочища, на 

прилеглому пагорбі ми знайшли антропоморфну брилу пісковику, яку у 
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1990-і роки археологи ідентифікували як давній артефакт сакрального 

призначення [29] (рис. 3.11). У басейні балки Меланчин потік в оточенні 

крутоcхилів Вовчі скоти розміщена Лиса гора. У більшості випадків такі 

назви, за Б. Рибаковим, пов’язані з поганськими святилищами, а згодом – з 

відьомськими шабашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Християнські сакральні ландшафти представлені широковідомим 

оронімом Чернеча гора та ойконімом Монастирок (забудований мис між 

балками Меланчин Потік і Комашиний Потік біля їхнього злиття поруч із 

Чернечою горою). Цей комплекс назв пов’язаний з давнім монастирем 

козацьких часів, де, за легендою, були поховані ватажки Самійло Кішка та 

Яків Шах. 

Назва «Монастирок» і «Монастирище» (місце колишнього монастиря) 

існують неподалік від Трахтемирова в межах Великого городища. Ці назви 

виникли після руйнування славнозвісного козацького Трахтемирівського 

монастиря із шпиталем для поранених і старих січовиків. Однак, козацький 

Рис. 3.11  Антропоморфна брила пісковику біля 
верхів’я Комашиного яру, 1975 р. (з архіву автора) 

розділу) 



 130 

монастир був успадкований принаймні на рівні місця від часів Київської Русі 

(Зарубський монастир), а той, в свою чергу, - від сакральності попередніх 

часів. 

З часів Київської Русі доцільно згадати літописне місто Заруб з 

Зарубським монастирем над Зарубським бродом (з двома мурованими 

церквами та печерним лабіринтом) (рис. 3.12), який разом з Переяславом, з 

його храмами та митрополичою кафедрою, може розглядатися як один 

сакрально-ландшафтний регіон на обох берегах традиційно сакрального 

Дніпра. Сакральність Дніпра після хрещення Русі тільки зросла завдяки 

хрещенню в його водах та знешкодженню ідолів в його течії. Є думка, що 

Зарубський брід, основою якого було кам'яне пасмо – забора, крім військових 

і торгівельних зв’язків між берегами Дніпра, був ще й шляхом прочан між 

святими місцями. Адже муровані храми за Київської Русі в Канівському 

Подніпров'ї були неабияким дивом для мешканців сіл. Всі три міста з 

мурованими храмами і монастирями (Переяслав, Заруб, Канів) утворюють 

окремий від київського сакральний регіон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Зарубинецьке городище; 2 – Зарубинецький монастир;  

3 – Батурова гора; 4 – Вал «великого Трахтемирівського» 

городища; 5 – Варяжський острів. 

- - - -  - Зарубський брід 

Рис. 3.12 Район літописного м. Заруб у ІХ – ХІІІ ст.  

[20, с.141] 
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Фортеця Родень на південному сході Канівських гір (теперішня Княжа 

гора в охоронній зоні заповідника) успадкувала назву ймовірно від 

святилища бога Рода. 

В пізньому Середньовіччі та в козацьку добу, при досягненні 

достатньої кількості мешканців в селі, громада намагалась збудувати церкву. 

Церкви були виключно дерев'яні, українського трьохдільного типу з 

грушевидними банями-покриттями. Церкви часто горіли: під час татарських 

набігів, військових дій, випадково, але поновлювались. Л.Похилевич 

свідчить, що в середині ХІХ ст. церкви були практично в кожному селі, а 

іноді й не одна. Польські магнати будували костьоли в своїх володіннях або 

захоплювали приходські православні церкви [24]. Саме ці, переважно 

приходські, церкви старовинної козацької архітектури (класичної доби 

українського етносу) формували домінанти українського етнічного 

ландшафту (разом з вітряками, ставками тощо). Їм не судилося пережити ХХ 

ст. Що не було зруйновано безбожниками у 20-30-і роки, те загинуло під час 

Другої світової війни, чергового нищення в 60-ї роки та добре зрежисованих 

підпалів. Вже на початку 1970-х років була спалена стародавня цекрва в 

Прохорівці. Існувала, правда нічим не підтверджена, легенда про створення 

М.Гоголем «Вія» під враженням цієї церкви. Навіть переказували, що він там 

провів ніч. У ті ж роки згоріла садиба гостинного хазяїна на Михайловій горі 

в Прохорівці – Михайла Максимовича, яка пам'ятала і Гоголя, і Шевченка. 

Немало сакральних споруд загинуло від час підготовки до заповнення 

Кременчуцького і Канівського водосховищ. Дещо з майбутнього дна 

Канівського водосховища було врятовано М.Сікорським (перенесено в 

скансен під Переяcлавом), а мурована церква колишнього села Гусинці досі 

височить над водою. Однак катастрофічні результати і проблеми створення 

водосховища – це окрема розмова (рис. 3.13). 
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3.7. Краєвиди Канівського Подніпров’я 

 

Як вважають фахівці, біля 90% інформації про своє довкілля людина 

отримує через зір. Теж сама стосується сприйняття території, ландшафтів, 

регіонів. Звичайно, формування образу регіону, його окремих частин може 

відбуватись через вербальну інформацію, картографічні і іконографічні 

матеріали, але завершення цілісного враження відбувається лише в 

результаті безпосереднього спілкування з об’єктом. В даному разі – через 

краєвиди, без яких не можна собі уявити жодного повноцінного туру, 

особливо краєзнавчого.  

Однак пізнання краю повинно бути цілеспрямованим, 

систематизованим, тому необхідна певна «інвентаризація» краєвидів і 

оглядових майданчиків, в широкому розумінні цього слова. Краєвидів 

пізнавальних, емоційних, асоціативних, історичних, які розкриваються з 

певних оглядових майданчиків. Крім того, цей ресурс може бути спожитий і 

під час пішої екскурсії, і шляхом споглядання з транспортних засобів. 

Пізнавальні краєвиди повинні розкривати внутрішню структуру 

культурного ландшафту з його природними складовими, а також давати 

уявлення про його культурні модифікації і елементи.  

Рис. 3.13 Церква с.Гусенці після затоплення, 2012 р. (фото М.Рябченка) 
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Емоційні краєвиди можуть викликати і захоплення, і захват, і 

замилування, іноді – жах і відразу. 

Асоціативні краєвиди здебільшого підсилюють враження від 

ландшафтів, пов’язаних з подіями минулого(героїчними чи трагічними), 

літературними описами і персонажами. Їх сприйняття потребує попередньої 

інформованості і ерудиції, або розповіді гіда високої кваліфікації.  

Історичні краєвиди – це краєвиди, які виглядають в наш час як 

виглядали в певні минулі епохи. Крім того, вони переважно насичені 

історико-культурними пам’ятками.  

Вочевидь, основна функція краєвиду аж ніяк не виключає присутність 

інших. Таким чином об’єднуються просторово-часові емоційні і естетичні 

виміри краєвиду і забезпечується свого роду «стереоскопічність» сприйняття 

краєвиду, врешті-решт краю. 

Суто естетичні виміри краєвидів є предметом окремих досліджень за 

досить складними методиками, оцінки їх структури, тестування відвідувачів 

та експертних висновків, які не дозволяють позбавитись суб’єктивізму в 

цьому питанні.  

Кожний з ландшафтів Канівського Пдніпров’я має для спостерігача 

свій візуальний вимір. Через який можна зрозуміти його структуру, функції, 

процеси і стан. Однак в залежності від пункту спостереження відкриваються 

інші сутності геопростору. 

Є велика різниця у сприйнятті певної ландшафтної структури 

«зсередини» і «ззовні». Наприклад, Канівські дислокації в районі заповідника 

під час пішої екскурсії сприймаються «зсередини» як ділянки платоподібних 

урочищ в оточенні розгалужених балок, то як витягнуті пасма, розділені 

ярами. Все це вкрите лісом і тому загальна картина не складається, а 

сприймається довкілля в радіусі кількох десятків метрів. На відкритих 

ділянках з вершини Мар’їної гори чи Великого скіфського городища можна 

охопити поглядом територію від кількох сотень метрів до кількох кілометрів. 

В охоронній зоні заповідника можна ідентифікувати загальні структурні 
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елементи території та їх антропогенні модифікації у вигляді ділянок, де 

відбувається ренатуралізація ландшафту (рис. 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ззовні» цю територію можна побачити з річища Дніпра, островів, 

заплави лівого берега та уступів терас. Кожного разу краєвид різний. З 

акваторії Дніпра всі виступи-гори, які вивищуються над спостерігачем на 

100-150 м сприймаються індивідуально з усіма природними і 

антропогенними особливостями (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.14 Канівські дислокації з Мар’їної гори, 2015 р. (фото І.Кочеткової) 

Рис. 3.15 Канівські гори (вигляд з Дніпра), 1965 р. (з архіву 

автора). В центрі Пилипенкова гора  - зарубинецьке городище 
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З заплави берег зливається в суцільну смугу з окремими техногенними 

елементами на схилах, а з терасового рівня на віддалі біля 7 км район 

Канівських дислокацій у сприятливу погоду можна охопити поглядом від 

Пекарів до Зарубинців з Каневом включно як суцільний підвищений масив 

без видимих ознак розчленування. 

До речі, перебуваючи на заплаві лівого берега («всередині») не можна 

розгледіти і зрозуміти її загальну структуру за заростями заплавної 

рослинності, але з краю Великого скіфського городища (тобто «ззовні») 

заплава проглядається з усім мережевом рукавів, грив, озер, боліт, з боровою 

терасою на обрії (рис. 3.16). 

У 1947 р. директор Біогеографічного заповідника О.Кришталь зробив 

чудовий опис краєвиду долини Дніпра напроти заповідника. Далі подаємо 

фрагмент цього опису: «Гори «Княжа», «Мар’їна», «Великого» і «Малого 

Скіфського» городища, «Чернеча Гора» та інші виходять безпосередньо до 

корита Дніпра і створюють власне панораму Канівських гір. Влітку ця 

панорама приємно вражає своєю величністю, м’якими контурами та 

інтенсивним зеленим офарбленням. Пливучи Дніпром, чудовою картиною 

можна милуватись за кілька кілометрів. На фоні загального підвищеного 

берега особливо вигідно виступає «Княжа Гора», що своїм виступом 

найбільше підходить до Дніпра і становить природний бар’єр, який змусив 

велику стару ріку саме тут змінити напрям своєї течії… 

Хто мав можливість піднятися на вершину хоч би однієї з них, в того 

назавжди лишиться в пам’яті широкий надзвичайної краси краєвид, який так 

глибоко вражає людські почуття.     

Як приклад візьмемо «Княжу Гору». З її вершини перед Вами 

відкриваються просторі цікаві та красиві види. Перед самою  «Княжою 

Горю» протікає Дніпро, тут же ми бачимо його численні протоки – «старики» 

та острови. Далі на лівому березі, перед селами Ліпляво та Кіліберда 

розкинулись чудові заплавні луки. Перед косовицею ці луки вбираються в 

різноманітні кольори. При поверховому огляді ці луки являють майже 
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гладеньку рівнину, але кожна по-інакшому офарблена смуга свідчить про 

розчленованість рельєфу, різноманітність грунтового і рослинного вкриття, 

цебто про інший комплекс умов виростання. Ранньої весни, в час поводі, всі 

коси, гриви, острівці, острови та заплавні луки заливаються водою і в цей час 

перед глядачем повстає широкий і дійсно могутній Дніпро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По той бік села Кіліберда, від Прохорівки в напрямку до Лепляво і 

вище, розкинулись сірі кучугури – це піщані дюни та бархани другої 

(надлучної або борової) тераси. За своїми екологічними умовами в літній час 

надлучна тераса нагадує пустелю в мініатюрі. 

Далі на схід над піщаною терасою піднімається лесова тераса, яка на 

обрії зливається в єдину смугу з синім повітряним простором» [14, с.5-6]. 

Цей опис 70-річної давнини відбиває ландшафти повоєнного часу, до 

якого не дожив бір борової тераси. В наш час соснові насадження 50-70 

річної давнини на барханах і дюнах вже перетворились на справжній 

молодий бір. 

Рис. 3.16 Вигляд долини Дніпра з Великого Скіфського городища, 1965 р.  

(з архіву автора) 
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Художньо-поетичний опис Трахтемирівсько-Переяслівського відтинку 

долини Дніпра даний в поезії Т.Шевченка «Сон» («Гори мої високії» [37, 

c.148]) та в його листі до Л.Козачківського. Будучи на засланні і згадуючи 

свої враження від мандрів історичними ландшафтами Подніпров’я у 40-ві 

роки ХІХ ст. В тому числі він згадує кургани-могили біля Переяслава вздовж 

Київської та Золотоніської доріг тощо. В листі з заслання 1852 р. Т.Шевченко 

писав (цитуємо за І.Іщенком): «чи пригадуєшь нашу з вами прогулянку в 

Андруші і за Дніпро в Монастирище на гору? Згадайте той чудовий вечір, ту 

широку панораму, і посередині неї довгу, широку, фіолетову стрічку, а за 

стрічкою фіолетовою блищить як із золота кований, Переясловський собор. 

Яка чудова урочиста тиша. Пригадуєте, ми довго не могли вимовити слово, 

поки нарешті, біла, ледь помітна цятка не заспівала: Та яром, яром за 

товаром. Чудовий вечір! Чудовий край і пісня дивнії!» [11]. 

В наш час згадані гори є частиною Трахтемірівського історико-

культурного заповідника (хоча є інформація, що донедавна він виконував 

роль мисливських угідь для високопосадовців). Тут поступово відновлюється 

лісовий покрив, який приховує особливості історичного рельєфу.  

Сприйняття Тарасом Шевченком краєвидів долини Дніпра у вірші 

«Сон» описано з трьох оглядових майданчиків.  

1) З високої тераси лівого берега (сприйняття Дніпрових гір правого берега): 

 «Гори мої високії,  

Не так і високії, 

Як хороші, хорошії,   

Блакитні здалека. 

З Переяслава старого, 

З виблої могили,  

Ще старшої… мов ті хмари, 

Що за Дніпром сіли». 

2) З лівобережної заплави, можливо затоплених тепер Андрушів, на кручі і 

яри правого берега: 

«Йду я тихою ходою, 

Дивлюсь – аж он передомною 

Неначе дива виринають, 

Із хмари тихо виступають 

Обрив високий, гай, байрак; 
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Хатки біленьки виглядають, 

Мов діти в білих сорочках 

У пожмурки в яру гуляють, 

А долі сивий наш козак 

Дніпро з лугами виграває. 

А онде-онде за Дніпром 

На пригорі, ніби капличка, 

Козацька церква невеличка 

Стоїть з похиленим хрестом.» 

3) З Трахтемирова та сусідніх горбів і круч вигляд Переяслава і заплави, 

тепер похованої водосховищем: 

«Над Трахтимировим високо 

На кручі ніби сирота 

…………………………. 

Стоїть одним-одна хатинка… 

З  хатини видно Україну 

І всю Гетьманщину кругом. 

…………………………… 

Вечірнє сонечко гай золотило, 

Дніпро і поле золотом вкрило, 

Собор Мазепин сяє, біліє, 

Батьки Богдана могила мріє, 

Київським шляхом верби похилі 

Три братні давні могили вкрили. 

З Трубайлом Альта між осокорів 

Зійшлись, з’єднались мов брат з сестрою. 

І все те, все те радує очі, 

А серце плаче, глянуть не хоче!» 

Черга Шевченкових історичних асоціацій, навіяних краєвидами 

козацького краю, давно стала надбанням краєзнавців. Ці історичні краєвиди, 

як і пам’ятки історії, були бездумно і безжально спотворені водосховищем, 

але втрачену заплаву можна уявити за цитатою Т.Шевченка «Сивий наш 

козак» і словами Т.Шевченка з того ж вірша сказати: «недоуми, занапастили 

Божій рай!». 

Наведений приклад типовий для зони контакту долини Дніпра з 

«Дніпровими горами» (за Т.Г.Шевченком). У його цитованому вірші «Сон» 

(«Гори мої високії») краєвиди Дніпрових гір в районі Трахтемирів-Зарубинці 

відтворено з різних дистанцій, починаючи з Переяслава і з поступовим 

наближенням до об’єкту, аж поки стає чітко видно «обрив високий, гай, 
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байрак», тобто деталі, не помітні з далекої дистанції, з якої гори «мов ті 

хмари, що за Дніпром сіли». Тут наочно виявляється ступінь генералізації 

образу в залежності від наближення чи віддалення спостерігача. Тому, в 

залежності від того, що і як ми хочемо побачити і показати, вже апріорі 

можемо намітити собі як не пункти спостереження, то певні візуальні рубежі, 

враховуючи їх доступність. Для огляду «Шевченківських краєвидів» в наш 

час залишилось не так багато можливостей. Затоплення Дніпрової заплави і 

частково борової тераси водосховищем унеможливили наближення до 

правого берега на оптимальну віддаль (хіба на круїзному лайнері). Однак з 

лівого берега у сприятливу погоду можна побачити Дніпрові гори «як ті 

хмари» з Київської дороги на відрізку Єрківці – Переяслав, яка проходить 

краєм лесової тераси. Гори видно у південному напрямі на відстані 10 – 15 

км (за боровою терасою і водосховищем). Найкоротша віддаль, з якої можна 

спостерігати Дніпрові гори з боку Переяслава – 3 км (з берегового виступу 

вкритої лісом борової тераси південніше Переяслава і на схід від Трубіжу в 

напрямку колишніх  Зарубинців). Краєвид можна розглядати з пляжної зони, 

що тягнеться на кілька кілометрів вздовж водосховища. При наявності 

бінокля можна розрізнити характерні деталі ландшафту і навіть «замок 

Бакая» на Трахтемирівській горі. 

Краєвиди долини Дніпра (погляд з правого берега Дніпрових 

гір)завжди вражали спостерігачів величезним простором, який відкривався з 

виступів мисів, останців верхнього краю макросхилу, що вивищувався над 

заплавою на 100-150 м. Цей простір був заповнений виразними і 

гармонійними природно-ландшафтними феноменами заплави, терас, водних 

об’єктів з їх природною та вторинною рослинністю, селами, церквами, 

садками, пасовищами, чередами худоби, косарями, човнами з рибалками, 

паромами і в останні 150 років – пароплавами. 

В наш час краєвиди Дніпра сприймаються переважно без особливого 

захвату на ділянках водосховища, адже монотонність їх акваторій не дає 
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простору для уяви і історичних асоціацій, залишається лише сум і жаль за 

втраченим оселищем і втраченою священною рікою українського етносу. 

Крім того, за останні два десятки років значно зменшилась кількість 

оглядових майданчиків. Це відбувається через ренатуралізацію ландшафту – 

некероване заростання відкритих горбів лісовою рослинністю. Разом із 

зникненням історичних сіл перестають функціонувати колишні 

сільськогосподарські угіддя (поля, сади, вигони, пасовища) і ландшафт 

відтворює свій попередній рослинний покрив. В першу чергу – це околиці 

Трахтемирова, Монастирка, Зарубинців та інших сіл. 

В районі Канівського природного заповідника існували кілька 

традиційно відвідуваних зручних галявин на вершинах «гір» (горбів) з боку 

долини Дніпра і на домінуючих висотах. Зручними для споглядання були 

гори Пластунка, Княжа, Мар’їна, Мале і Велике скіфські городища, вершина 

Чернечої гори. На даний час з перерахованих «галявин» не втратила свого 

оглядового значення галявинка над східним схилом-урвищем Великого 

скіфського городища, з якої відкривається незабутній краєвид на відносно 

збережений відтинок долини і річище Дніпра. Однак розчищений від дерев і 

кущів оглядовий сектор занадто вузький для одержання повного враження 

про об’єкт та його структуру (острів Круглик, частково Криві озера і старе 

річище). Непоганий краєвид відкривається з вікон гуртожитку («Арарату»), 

що розташований на схилі Мар’їної гори, але оглядова висота об’єкту значно 

поступається висоті навколишніх гір і відповідно знижується 

інформативність краєвиду. 

Найближчий до заповідника - штучно створений і облаштований 

оглядовий майданчик Тарасової гори (відріг Чернечої гори). Цей майданчик 

репрезентує заказник «Тарасів обрій». За річищем Дніпра (на передньому 

плані) заплава зі старорічищами (так звані Криві Озера), з деревами вздовж 

берегів (схожі на галерейні ліси), далі - заплава з луками і борова тераса з 

еоловим рельєфом і сосновим лісом, на межі якої з боку заплави 

розташувались села Лепляве і Келеберда. У північено-західному напрямі 
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відкривається панорама греблі, машинного залу, шлюзу та інших споруд 

Канівської ГЕС і бедленду, створеному на лівому березі. Проглядаються 

залишки опор мосту, підірваного під час Другої світової війни (він був 

тимчасово відновлений під час будівництва ГЕС на рубежі 1960-70-х років, а 

потім демонтований). 

Від могили Т.Шевченка і до історичного центру Канева практично на 

кожній горі, починаючи від Монастирка і  Пилипенкової, можна знайти місця 

для огляду Дніпровського краєвиду. Всі ці гори використовуються як городи 

і пасовища між вулицями старої і сучасної забудови і підтримуються в 

безлісному стані. Наступне облаштоване місце знаходиться поблизу собору 

на краю давнього городища м.Канева. Головна оглядова вісь його співпадає з 

лінією греблі Канівської ГЕС. У лівий бік –промзони, новобудови і порт 

(вірніше, акваторія, захищена молом перед шлюзом з боку водосховища). В 

цьому напрямку приблизно за 5 км видно за затокою водосховища урвища 

біля села Бобриця і саме село. 

Непоганий краєвид відкривається на долину Дніпра і Канівські 

дислокації з дороги Канів-Миронівка неподалік від повороту на Литвинець 

(про цю територію ще буде далі). По дорозі від Бобриці на Бучак де-не-де 

відкривається лівий терасовий берег за водосховищем і Зміїні острови 

(частина заповідника), але віддаль більше 10 км не дозволяє роздивитись 

деталі. Дорога на Григорівку пролягає по вододілу по найвищих місцях, з 

яких теж відкривається водосховище і лівий берег в районі с.Хоцьки. 

Перспективне місце для огляду  знаходиться там, де дорога повертає на схід і 

починається спуск у Григорівку. З цієї дороги і далі до Монастирка зручно 

спостерігати внутрішні краєвиди дислокацій. 

Західніше виступу Трахтемирів – Зарубинці (який вже був 

розглянутий) заслуговують уваги Балико-Щучинка з меморіалом форсування 

Дніпра 1943 р., який розташований на найвищому горбі (територія фортеці 

стародавнього міста Чучина) та Ржищів з городищем часів Київської Русі 
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(місто Іван). З обох пунктів проглядаються борова і лесова тераса лівого 

берега, а також острови (дюни затопленої частини борової тераси). 

На лівому березі Канівського водосховища південніше Переяслава 

мало зручних місць звідки проглядаються долина Дніпра і Дніпрові гори на 

правому березі. Тому не бажано проминути с.Циблі, яке лежить обабіч 

дороги Канів - Переяслав на краю лесової тераси з сільгоспугіддями на 

чорноземах. З його південно-західної околиці відкривається краєвид на 

долину Дніпра з водосховищем і дислокації на правому березі на віддалі 10-

15 км. На передньому плані краєвиду – пустище:  частина території 

старовинного села Циблі, більша частина якого затоплена водосховищем. За 

затокою, зарослою очеретом, біля урізу води, височать руіни Іллінської 

церкви (колишньої архітектурної і духовної домінанти села) (рис.3.17).  

Сучасне с.Циблі – переселенське, збудоване як взірцеве соціалістичне село з 

уніфікованою житловою забудовою, з будівлями на кілька сімей, з 

квартальним плануванням і мінімальними садибними ділянками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згадана дорога починається у Каневі, переходить на лівий берег через 

Канівську ГЕС, а потім на протязі 10 км пересікає долину Дніпра по греблі 

водосховища. Гребля проходить переважно по незатоплених фрагментах 

Рис. 3.17 Руїна Ільїнської церкви затопленого с.Циблі  
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борової тераси. Ця ділянка дороги – суцільний оглядовий майданчик, з якого 

відкриваються краєвиди на затоплену (на півночі) частину долини і 

незатоплену (на півдні), на правий і лівий берег та заплаву Дніпра. На 

правому березі з дороги протягом кількох кілометрів відкривається панорама 

Канева. На ній можна побачити історичну частину міста з собором на горі і 

малоповерховою забудовою переважно в балках і на схилових терасах, 

вкритих зеленими насадженнями. Нова індустріальна частина і нові житлові 

багатоповерхові масиви тягнуться біля підніжжя Канівських гір на штучному 

піщаному намиві. З північного сходу панораму обмежують водосховище, 

Дніпро, заплава, а з південного заходу лінія горизонту проходить по 

заліснених вершинах Канівських гір. 

Праворуч від дороги спочатку тягнеться заліснена заплава Дніпра із 

старорічищем Криві Озера і дренажним каналом. Далі, по ходу, 

проглядається борова тераса і частково с.Лепляве. Невдовзі дорога повертає 

на схід і з неї ліворуч (на півночі) відкриваються «Зміїні Острови». Ця назва 

не відбиває реалії об’єкту. Фактично, це півострів складної конфігурації, 

який вдається у водосховище в північному напрямку. Це найвищі еолові 

горби борової тераси, вкриті сосновим бором, яких не затопило водосховище. 

Зараз це частина Канівського заповідника. 

За «Зміїними Островами», ліворуч від дороги, з’являється затока 

водосховища, а східний і північно-східний сектори горизонту займає велична 

панорама вкритого мішаним лісом макросхилу, який, завдяки еоловим 

процесам, вкритий піщаним чохлом з еоловими формами. Цей схил став 

спільним для борової і лесової терас. Верхня частина макросхилу за рахунок 

еолових горбів на десятки метрів перевищує рівень лесової тераси (відомий 

Хоцький горб; має висотну відмітку 152 м). Наступний підйом дороги на 

терасу, довжиною біля 3 км, наочно розкриває будову схилу і масштаби 

колишніх еолових процесів. Далі до Софіївки і Переяслава дорога тягнеться 

лесовою лучно-степовою терасою, перетвореною на суцільні польові угіддя з 

лісосмугами (один з прикладів фітомеліорації), польовими дорогами тощо. 
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На першій погляд краєвиди, які відкриваються з траси, здаються 

одноманітними і нецікавими. Однак, для уважного спостерігача 

відкривається досить складна внутрішня структура терас. Виявляється, вона 

не рівна  як стіл, а трохи хвиляста, в першу чергу завдяки неглибоким 

розлогим улоговинам, по яких стікає вода після сніготанення до нижчих 

ділянок та річкових долин. Типовими урочищами лесових терас є так звані 

«степові блюдця» - суфозійні западини м’яких обрисів (від кількох десятків 

до кількох сотень метрів у діаметрі і глибиною від кількох десятків 

сантиметрів іноді до кількох метрів). Ці западини на окремих ділянках 

займають до 30% площі. Вони наповнюються водою після сніготанення і 

злив і створюють досить мальовничий краєвид. Влітку під час посухи вони 

вирізняються пишною темно-зеленою рослинністю на фоні побляклих і 

ріденьких посівів. 

Деякі з западин є постійними водоймами з водною рослинністю і 

живністю. Згадаймо українську народну пісню «Ой у полі озеречко» - в ній 

мається на увазі саме такий об’єкт. Крім лісосмуг, краєвид колишнього степу 

урізноманітнюють й інші рукотворні споруди – це кургани-могили різних 

кочових народів, які примножували їх протягом кількох тисяч років. 

Найкраще збереглись великі могили, які належали вождям. Їх завжди було 

обмаль, але вони добре помітні у степовому ландшафті і створюють 

неповторні краєвиди українського ландшафту. Потужна рільнича техніка ХХ 

ст. досить швидко знищила дрібні могили пересічних кочовиків, яких була 

більшість. Однак деякі могили середнього гатунку, хоч продовжується їх 

нищення, помітні до нашого часу. Їх ще можна ідентифікувати, уважно 

придивившись до профілю місцевості на віддалі кілька сотень метрів від 

траси. Невеличкі, вже досить розтягнуті плугами, горбки без помітних меж, 

дають простір для уяви про давні краєвиди, а якщо ще згадати опис степу  з 

«Тараса Бульби»! 

За Циблями, ближче до Переяслава, траса пересікає давній Зміїв вал з 

ровом - сучасниками повнокомпонентного степового ландшафту. 
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Краєвиди правого берегу на ділянці від центру Канева до Пекарів, як 

вже згадувалось, можна розгледіти із західних берегів заплавних острівців. 

На цій ділянці долини Дніпра та з дороги, яка повертає праворуч після 

споруди ГЕС, потім по межі між заплавою і боровою терасою тягнеться до 

Келеберди і Прохорівки, можна побачити правий берег. Він відкривається з 

цієї дороги не так часто на віддалі від 3 до 7 км. Справа в тому, що дорога 

проходить по або залісненій, або забудованій території (вулиці села, паркани 

пансіонатів і приватних володінь, дачних ділянок та промзон). Однак ліворуч 

від дороги (північно-східний напрямок) відкриваються заліснені еолові 

форми, котловини та кучугури з перепадом висот до 10м. В районі 

Прохорівки, на краю лесової тераси, еолові горби на 20 і більше метрів 

перевищують рівень лесової тераси. Порівняйте відмітки: 145 м еоловий горб 

і 123 м рівень лесової тераси на відстані 2 км в східному напрямку. Однак на 

околиці Прохорівки потужність піщаного еолового чохла над лесом 1,5-2 м і 

місцеві мешканці видобувають лес для побутових потреб в кар’єрах з під 

піску без особливих проблем. 

Все ж таки даний розділ присвячений переважно широким краєвидам, а 

саме такий відкривається у Прохорівці з майданчика на краю тераси в 

колишній садибі М.Максимовича. З двох боків майданчика зростають дерева 

поважного віку: дуб Шевченка і сосна Гоголя. Неподалік знаходиться могила 

М.Максимовича, можливо, й досі без хреста, знищеного комсомольцями у 

20-ті роки ХХ ст., так само як і на могилі Т.Шевченка. Вся територія 

колишньої садиби (в даний час вже без будинку) з часів Шевченка і 

Максимовича має назву «Михайлової Гори». Уступ цієї «гори» (власне 

тераси) має відносну висоту над заплавою біля 40 м. 

Звідси відкривається панорама, яка охоплює Канівські дислокації (з їх 

південно-східної сторони); заплаву Дніпра і Росі (простір довжиною більше 

20 км і біля 10 км шириною); терасовий масив між Россю і Вільшанкою (без 

деталізації). Замикає цю панораму лінія горизонту, що проходить по 

височинах розчленованого плато вздовж Росі і Фоси та по вододілу 
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Мошногірського дислокованого пасма на південь (віддаль біля 30 км). Однак 

(при сприятливому стані атмосфери) в другій половині ХІХ ст. з Михайлової 

Гори на Мошногір’ї можна було розгледіти й так звані «вежу Святослава», 

побудовану М.Воронцовим, і Мошногірський монастир. Існує не дуже відома 

легенда (можливо, припущення), що М.Гоголь, працюючи над «Страшною 

помстою», мав на увазі «вежу Святослава», коли писав про «замок чаклуна». 

Однак, ця версія вимагає ретельної перевірки, принаймні синхронізації подій 

(час і місце написання «Страшної помсти» і побудови «вежі Святослава»). 

Друга Гоголівська легенда стверджує, що водопілля на Дніпрі, побачене 

М.Гоголем з Михайлової Гори, надихнуло його на христоматійний опис: 

«чуден Днепр при тихой погоде….». Під час екстремальних водопіль вода 

повністю вкривала заплаву від Михайлової Гори на відстань біля 10 км. 

Ситуація змінилась після побудови Канівської ГЕС. Ця легенда теж потребує 

перевірки. 

Деякий час біля Прохорівського лісництва існувала вишка з 

металоконструкцій висотою біля 40 м для протипожежної лісової охорони, з 

якої цілком можна було контролювати виникнення пожеж на борових 

терасах всього Канівського району. Тобто, краєвиди, що відкривались з цієї 

вишки, не поступались краєвидам з «вежі Святослава», яка теж будувалась як 

оглядова і з якої можна було бачити і Черкаський бір, і простори 

лівобережжя. 

Один з цікавих щодо краєвидів маршруту пролягає біля підніжжя 

(підошви) Канівських дислокацій і по терасовому масиву до Мошногір’я. 

Маршрут починається від бази практики по дорозі на Пекарі вздовж 

піщаного гідронамиву до Пекарів, а звідти теж біля підошви Канівських гір 

по алювіально-пролювіальній псевдотерасі. Села : Хутір Хмільна, Хмільна, 

Кононча витягнуті вздовж дороги біля підніжжя урвистих і розчленованих 

ярами країв дислокацій. На південний схід і південь відкривається 

меліорована заплава Росі з боровою терасою на віддалі 2-3 км. Складена 

пролювієм конусів виносу псевдотераса завдяки цьому має хвилястий 
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характер, що дуже добре проглядається на дорозі (постійні, але незначні 

підйомчики і спуски чергуються від конуса до конуса). Простежуються 

також обваловані з боків продовження русел ярів для пропуску 

пролювіальних потоків повз садиби і городи. Під час руху транспорту треба 

встигнути сприйняти візуальну інформацію і запам’ятати образ навколишніх 

ландшафтів самої дороги і стародавніх сіл. Через Конончу в Гамарні дорога 

виходить на трасу Київ-Черкаси, яка на цій ділянці має напрям на південь, 

перетинаючи заплаву Росави і по невеликому мосту саму Росаву. З цього 

місця можна охопити поглядом кілька ландшафтних комплексів: на півночі 

лесова тераса Росави; на заході – заплава Росави, а на сході – спільна заплава 

Росави і Росі (заплави меліоровані); на півдні видно с.Межиріч  біля 

підніжжя високого розчленованого лесового плато. На цій ділянці плато 

перевищує заплаву на 80 м. Стародавнє с.Межиріч в наш час всесвітньо 

відоме пізньопалеолітичним стійбищем з житлами, в конструкціях яких 

використані кістки мамонтів. Один з реконструйованих каркасів житла 

демонструється в Природничому музеї НАНУ (м.Київ). Місцезнаходження 

стійбища ховається серед сільської забудови і має дуже локальну 

візуалізацію. 

В межиріччях траса повертає на схід на заплаву Росі, яку перетинає 

протягом 2 км. Це суцільні сільськогосподарські угіддя каналізовані і 

дреновані. Зліва від траси видно невеликий мурований із каміння обеліск з 

написом «Слава труду», встановлений в пам’ять про працю меліораторів, які 

осушили затоплену після катастрофи 1906 р. заплаву. З дороги відкривається 

краєвид на борову терасу з садибами села біля її підніжжя. Попереду міст 

через Рось, а за ним починається підйом на борову терасу досить помітний, 

хоч перевищення лише біля 20 м. З цього місця заслуговує на увагу краєвид 

західного сектору огляду (заплава Росі, село і заліснене плато, що облямовує 

горизонт), але цей краєвид зручніше роздивитись при поверненні з 

маршруту. Далі траса має південно-східний напрямок і перші 10 км прямує 

боровою терасою з дуже помітними еоловими формами рельєфу. Біля 
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с.Софіївка бір змінюється сільськогосподарськими угіддями, це початок 

другої надзаплавної лесової тераси, краєвиди якої аналогічні вже згаданим 

лівобережним лесовим терасам. Однак грунти її формувалися не під лучно-

степовою рослинністю, а під широколистяним лісом і є аналогами краєвих 

частин лесових терас лівобережжя. Тому під час маршруту ви не побачите 

чорного кольору свіжої ріллі, але сірий, як і належить лісовим грунтам. 

У Софіївці є поворот праворуч на відоме в історії України с.Кумейки – 

місце згаданої у відповідному розділі битви першої половини ХVІІст. На 

віддалі 5 км практично не можна розгледіти урочище Козацька гора, тому 

можна було б присвятити одну-півтори години відвіданню цього урочища, 

що збагатило б краєзнавче наповнення образу регіону. Від Софіївки траса 

прямує знову ж таки на південний схід лесовою терасою неподалік від краю 

борової (ліворуч), що сприяє різноманітності краєвидів цього екотону. 

Вже після Софіївки попереду на горизонті з’являється блакитнувата 

смуга Мошногір’я, яка з наближенням стає все вищою і виразнішою, адже 

перевищення пасма над терасою, не говорячи вже про заплаву Вільшанки, 

становить більше 100м. 

При в’їзді в с.Мошни навколишні лісові масиви та забудова села не 

дають можливості зосередитись погляду на Мошногір’і, але через кілька 

кілометрів на центральній площі, де зупинка обов’язкова, домінантою 

краєвиду є церква, побудована Воронцовим і описана Л.Похилевичем та 

замальована Де ля Флізом (рис. 3.18). Звичайно праві фахівці, які вважають 

стиль будови еклектичним. Тут знаходять і романські, і мавританські , і 

кримські елементи сакральної архітектури, але вони так вдало поєднані і так 

гарно вписані в ландшафт, що церква залишається єдиною визначною 

пам’яткою архітектури на багато десятків кілометрів навколо.  Найкращий 

краєвид з церквою відкривається за півкілометра далі по дорозі по заплаві 

Вільшанки біля струмка Мошки в північно-західному напрямку. Відкрита 

місцевість дає можливість оцінити цю домінанту в контексті навколишнього 
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ландшафту. Останніми роками котеджева забудова почала закривати цей 

унікальний краєвид, але ще можна знайти зручний сектор огляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі траса перетинає заплаву Вільшанки в напрямку Мошногірського 

дислокованого пасма. Останній до пасма кілометр знаходиться під його 

домінантою. Він просто наближує і підвищує горизонт з  густим мішаним 

лісом. 

Під самим пасмом траса повертає ліворуч, біля 6 км йде впритул до 

пасма, яке закриває майже третину неба з південного боку. Пасмо на цій 

ділянці вузьке (2-3 км) з вузьким вододілом і стрімкими схилами. Крім того, 

лесовий покрив на цій ділянці практично відсутній, тому ця ділянка ніколи 

не користувалася попитом у землеробів і його розчленування має характер 

вибалків і улоговин м’яких обрисів при відсутності стрімких ярів і розлогих 

конусів виносу. Рослинність можна ідентифікувати як судіброву, тобто 

діброва з домішкою сосни на виходах пісків і пісковиків. Огинаючи північно-

східне закінчення пасма, треба згадати про «вежу Святослава», яка 

знаходилась на краю пасма саме в цьому місті, зруйновану й розібрану у 

Рис. 3.18 Церква побудована 1830 р. К.Н. Воронцовим у с.Мошнах  [35] 
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повоєнні роки. Вона не тільки була домінантою краєвиду Канівського 

Подніпров’я, але й в свій час місцем паломництва для нечисленних 

«туристів», гостей господаря і краєзнавців. Л.Похилевич і Д.П. де ля Фліз 

однак не залишили своїх вражень від відвідання вежі, якщо такі були (рис. 

3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразу за пасмом південно-східний напрям траси відновлюється. І тут 

змикається кілька цікавих ландшафтів: Мошногір’я і заплава Дніпра; болота 

Ірдинь (орнітологічний заказник) і Черкаський бір (борова тераса). Межу між 

Мошногір’ям і болотом Ірдинь можна спостерігати на протязі 6 км з дороги, 

що веде на звіроферму і, врешті-решт, і є межею двох ландшафтів. 

Потрапити на цю дорогу можна на першому ж повороті з траси. Краєвиди 

Черкаського бору, які відкриваються з траси, не вражають новизною – це 

типова борова тераса. Невдовзі лівий поворот відгалуження на Свідовок і 

далі до Сокирного і Лозівка дає можливість ознайомитись з рекреаційними 

краєвидами на березі Кременчуцького водосховища. Доцільно повернутись 

на трасу Черкаси – Канів через Будище  неподалік від повороту на Мошни. 

Рис. 3.19 «Вежа Святослава» [35] 
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Повертаючись на базу, доцільно після Межиріч і Гамарні 

продовжувати рух трасою по терасі Росави на північний захід, залишаючи 

дислокований масив праворуч. Ліворуч залишається заплава Росави, а за нею 

– розчленоване плато. Після повороту на Канів, майже на північ, дорога 

піднімається на вододіл між долинами Росави і Дніпра. З найвищої точки 

цього вододілу, біля повороту на Литвинець, як вже згадувалось, 

відкривається панорама на всі 360
0
: долини згаданих річок; водосховище і 

дислокації в північному і в південному напрямку. Південний напрямок 

охоплює територію заповідника. Після «перевалу» дорога спускається до 

Канева. 

Дорога на Корсунь-Шевченківський дає можливість ознайомитись: з 

долиною Росави з її заплавою й терасами; привододільним простором плато 

між Росавою і Россю; з виходами кристалічного щита в руслі і на берегах 

Росі. Маршрут починається від розгалуження канівської траси на Степанці-

Миронівку та на Черкаси. Від цього місця траса проходить лесовою (колись 

лучно-степовою) чорноземною терасою. За кілометр перед Степанцями 

починається смуга борової тераси, яка різко контрастує своєю боровою 

рослинністю з польовими культурами попередньої тераси. Далі траса йде 

селом понад заплавою Росави до греблі великого ставка, з якої відкривається 

панорама обох берегів і заплави нижче греблі. Панорама не така розлога, але 

змістовна. На правому березі Росави починається значна лучно-степова 

терасова ділянка з сільськогосподарськими угіддями, лісосмугами і 

курганами. Через 10 км траса знову пересікає Росаву вже по греблі ставка в 

Маслівці. У ХVІІ ст. село мало назву «Маслів Став», як занотував на своїй 

карті Г.Л. де Боплан і козацькі літописи (місце козацьких рад Канівщини). 

Вочевидь, розміри ставу стали причиною виникнення давнього топоніму. В 

наш час став має площу біля 2 км
2
, хоч значною мірою заріс очеретом. Село, 

через яке проходить траса, розташоване вздовж лівого берега ставу. Далі 

знову степовою ділянкою траса прямує до Миронівки. В самій Миронівці 

траса переходить знову на правий берег Росави і розгалужується на 
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Київський і Корунь-Шевченківський напрямок. Останній прямує на 

південний схід, частково по підвищеному розчленованому плато. Однак 

шлях приурочений до не дуже розчленованого, переважно безлісного, 

вододілу. Тільки в Яхнах та Іванівці дорога долає долини із струмками. 

Протягом 10 км перед Корсунем-Шевченківським з вододілу видно по 

обидви боки шляху паралельні долини з заліснененими відгалуженнями. За 

кілька кілометрів до Корсунь-Шевченківського дорога починає спуск на 

терасу Росі. У Корсунь-Шевченківському унікальні краєвиди пов’язані з 

ландшафтним парком більш як 200-літнього віку на гранітних берегах та 

островах Росі (одного з найцікавіших палацово-паркових ансамблів України). 

Історія його створення пов’язана з діяльністю кн.Станіслава Понятовського, 

який у 1780-ті роки, запросивши відомих архітекторів Мюнтца та Ліндсея, 

заклав на берегах і кількох островах Росі кам’яний палац в стилі неоготики та 

величезний ,англійського стилю, ландшафтний парк, який підсилював 

враження від палацових будівель (в наш час цей комплекс має площу 97 га).  

Після «розбору» Польщі комплекс дістався імператору Павлу І (1799 

р.), який передав його царському роду Лопухіних. Лопухіни почали 

перебудови і перепланування палацового комплексу аби надати йому слави 

найбагатшого в Європі. Не зважаючи на «грабіжки» після більшовицького 

перевороту, події Другої Світової війни комплекс зберігся і вартий відвідин 

студентів-краєзнавців. Острови надають унікальності і чарівності краєвиду. 

Один з них (пасмо червоного граніту), який має сучасну назву «Зелений», за 

думкою Б.Рибакова, завдяки своєму вигляду (крокодила чи ящера) мав бути 

дохристиянським святилищем. Зараз на ньому височіє монументальний 

пам’ятник невідомому богатирю-русичу. 

Згадані маршрути є головними щодо демонстрації краєвидів 

Канівського Подніпров’я, але існує можливість їх доповнювати й 

урізноманітнювати. Наприклад, можливо доповнити Мошнинській маршрут 

поїздкою на Кумейки (про що вже згадувалось), а звідти дорогою через 

борову терасу і заплаву Росі – до Сахнівки. Сахнівка – відомий за 
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археологією і народними переказами стародавній сакральний центр, який 

знаходився на Дівич-горі (один з виступів розчленованого плато). Далі -  

дорога через Межиріч до відомої вже траси. Цей відтинок дороги біля 15 км 

на всьому протязі демонструє краєвиди сполучень плато, заплави і борової 

тераси. 

Внутрішні краєвиди ландшафтів Канівського Подніпров’я 

відкриваються з внутрішніх же доріг між давніми селами, які не дуже 

доступні для екскурсій, а більш придатні для наукових експедицій 

краєзнавчого спрямування з відповідним транспортом. 
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ІV. Рекреаційно-туристичні ресурси Канівщини 

 

4.1. Природно-рекреаційні ресурси 
 

Природно-рекреаційними ресурсами є частина природного середовища, 

яка використовується з рекреаційною метою. В межах Канівського 

Подніпров’я це орографічні (включно з  геологічними пам’ятками – 

геосайтами), кліматичні (з урахуванням сприятливих погодних умов та 

несприятливих погодних явищ), водні (Дніпро та його притоки, водосховища 

з прибережними пляжами, природні джерела, що пробиваються по днищах 

ярів), біотичні (рослинний і тваринний світ), які можна об’єднати в групу 

ландшафтних природно-рекреаційних ресурсів та окремо слід зазначити 

природно-заповідний фонд. 

Згідно Закону України «При природно-заповідний фонд України» до 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) відносяться 

природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, 

регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні 

урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва. Залежно від походження, інших 

особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються 

заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони, 

заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, 

орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, 

палеонтологічні та карстово-спелеологічні; пам'ятки природи поділяються на 

комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.  

Згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України «Про затвердження Положення про рекреаційну 

діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

України» № 330 від 22.06.2009 р. рекреаційна діяльність у межах територій 

та об'єктів ПЗФ України може здійснюватися за такими основними видами: 

відпочинок (загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний, короткостроковий 
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(від 5-10 годин до 1-2 днів з розбиттям наметів і розкладанням вогнищ у 

спеціально  обладнаних  та відведених для цього місцях), екскурсійна 

діяльність (екскурсії/прогулянки) маркованими екологічними стежками, а 

також на виставки, в музеї, засновниками яких є установи ПЗФ, інші суб'єкти 

рекреаційної діяльності), туристична діяльність (науково-пізнавальний 

пішохідний, орнітологічний (спостереження за птахами), етнографічний, 

лижний (зокрема гірськолижний), велосипедний, кінний, водний, підводний 

туризм, спелеотуризм, парапланеризм, дельтапланеризм, балунінг 

(прогулянки, подорожі на повітряних кулях)), оздоровлення, любительське і 

спортивне рибальство, любительське і спортивне полювання.  

«Рекреаційна  діяльність  організовується  відповідно  до  

функціонального  зонування  та  проектів   організації   території  

національних  природних  парків  (НПП)  і регіональних ландшафтних  

парків (РЛП),  охорони,  відтворення та рекреаційного використання  

їхніх   природних  комплексів  і  об'єктів,  проектів  організації  

території  біосферних  заповідників  та   охорони   їх   природних  

комплексів,  а  також проектів утримання та реконструкції парків -  

пам'яток   садово-паркового   мистецтва,   проектів    організації  

території зоопарків, дендропарків тощо» (п.2.3. Наказу Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України «Про затвердження 

Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду України» № 330 від 22.06.2009 р.). Тобто, не у 

всіх об’єктах природно-заповідного фонду може здійснюватись рекреаційно-

туристична діяльність, зокрема, природні заповідники мають виключно 

наукову мету створення і діяльності. Однак, відповідно до зонування 

природного заповідника, його господарська та буферна зони можуть 

обмежено розвивати рекреаційну (так само як і господарську) діяльність, що 

не шкодить природному середовищу (екскурсійну, певні види туристичної 

діяльності: науково-пізнавальний, орнітологічний, лижний, любительське і 

спортивне рибальство, наприклад). 
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У межах Канівського Подніпров’я налічується 150 територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1   

Природно-заповідний фонд району проведення практики [11; 4; 13] 
Назва Рік 

створення 

Площа 

(га) 

Адміністративна приналежність 

Природні заповідники 

Канівський природний заповідник 1923 2 027 м. Канів 

Національні природні парки 

Білоозерський 2009 7 014 Переяслав-Хмельницький р-н, 

Київської обл. 

Регіональні ландшафтні парки 

Трахтемирів 2000 5 149 Мироновский р-н, Київської обл. 

Заповідні урочища місцевого значення 

Баня 2000 2 К-Шевченківський р-н, Черкаська 

обл. 

Великі валки 1979 3 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Ганзик 2000 4 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Гатки 2000 2 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Горіхова діброва 2000 4 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Григорівські горби 1979 5 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Канівські гори 1979 42 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Карапиші 1979 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Лупинин яр 1979 3 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Майчина гора 1979 5 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Малий курган 1979 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Монастирок 1975 3 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Мушина гора 1979 5 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Наливайкове 1972 5 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Олеськове урочище 2000 4 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Південне Таганчанське 1976 1 173 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Південно-східне Таганчанське 1976 235 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Романове 2000 3 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Різаний яр 1976 
238 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Цареві яри 
1998 50 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Яремина гора 1979 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Заказники загальнодержавного значення 

Ботанічні 

Русько-Полянський 1980 166 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Ландшафтні 

Ржищівський 1985 1288 Кагарлицький р-н, Київська обл. 

Тарасів обрій 1990 405 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Заказники місцевого значення 

Ботанічні 
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Баранів Яр 1979 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Валявський 1982 2 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Ведмеже і Березове 2000 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Вільхівський 1979 12 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Городищенський 1982 2 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Дахнівський 1982 16 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Довгий 1979 5 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Закревський 1982 0,3 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Кединогірський 1983 10 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Котлован 2000 0,05 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Курилівський 2000 1 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Кучерява гора 
1998 2 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Мар'янівщина 1990 26 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Маслівський 1991 943 Мироновский р-н, Київської обл. 

Михайлівський 1979 21 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Насадження ялівцю 
2000 2 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Прироські луки 1979 25 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Підсніжник 1998 5 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Пісківський 1982 1 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Сушківський 1986 18 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Тулинецькі переліски 1999 88 Мироновский р-н, Київської обл. 

Гідрологічні 

Казберова криниця 2000 0,1 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Кононівський (3 ділянки) 1979 29 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Мартинівський 1979 94 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Озеро 2000 0,28 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Сажалківський 1979 13 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Синявський 1979 36 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Загальнозоологічні 

Виграївський 1990 3522 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Імшан 1976 232 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Мошнівський 1993 1 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Стеблівський 1998 274 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Іхтіологічні 

Роський 1984 123 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Ландшафтні 

Мошногірський 1984 663 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Мошнівський 2000 62 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Русько-Полянський приболотний 1984 74 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Садиба козака Максима 2001 35 Канівський р-н, Черкаська обл. 
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Лісові 

Модрина 1993 13 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Орнітологічні  

Бубнівські Сосни 
1986 33 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Озеро Широке 
1986 37 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Пам'ятки природи загальнодержавного значення 

Ботанічні  

Закревський бір 
1990 85 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Зоологічні 

Урочище Школа 1975 5 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Комплексні 

Мошенська діброва 1975 19 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Пам'ятки природи місцевого значення 

Ботанічні 

Верба Т.Г.Шевченка 1972  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Високопродуктивне насадження сосни 1983 32 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Високопродуктивне насадження сосни 1972 63 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Вікове дерево в'яза 1998  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Вікове дерево верби 
2000  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Вікове дерево груші 1998  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Вікове дерево дуба 1998  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Вікове дерево дуба 1975  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Вікове дерево каштана 1973  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Вікове дерево липи звичайної 
1998  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Вікове дерево ясеня 2 шт. 
1998  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Віковий дуб 1975  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Вікові дуби 1975 1 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Гайдамацький дуб 
1990  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Група вікових ялин (10 штук) 1972  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Дерево вільхи з дубом 1972  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Дерево горіха чорного 1972  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Дерево дуба 
1998  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Дерево липи звичайної 
1998  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Дерево Сосни-сестри 1975  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Дерево ялини звичайної 
1979  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Дуб О.Кошевого 1982  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Дуб Т.Г.Шевченка 1972  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Дуб-красень 1979  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Дуби Т.Г.Шевченка 1972  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Дуби Т.Г.Шевченка 1972  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Дубина 1990 8 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Дубове насадження 1972 1 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Ділянка вікових дубів 1975 1 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Ландшафтне насадження вікової сосни 1972 27 Черкаський р-н, Черкаська обл. 
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Лиса гора 1979 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Лісове насадження вікових дубів 1972 4 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Лісові насадження дуба 1972 5 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Насадження горіха манчжурського 1979 1 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Насадження дуба 1972 30 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Насадження дуба 1995 2 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Насадження сосни 1972 43 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Насадження ялівця 1983 23 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Плантація бархата амурського 1982 2 Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Сосна Відьмина мітла 1979  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Сосна М.В.Гоголя 1972  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Шестистовбурне дерево дуба 1972  Черкаський р-н, Черкаська обл. 

Геологічні 

Великий курган 2000  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Веселий шпиль 1979 4 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Заводищанські куполи 1979 10 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Канівська світа 1979  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Канівські діапіри 1979 1 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Канівські куести 1979 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Канівські луски 1979 4 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Козацькі могили 2000  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Костівщина 1982 3 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Острів Зелений 1975 1 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Пам'ятник Перемога праці 1972  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Скеля Адама Міцкевича 1982  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Скеля Бурлачка 1982  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Скеля Козак-камінь 1982  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Скеля Сфінкс 1982  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Скеля І.С.Нечуя-Левицького 1982  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Тростянецький тріас 1979  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Гідрологічні 

Княжа криниця 2000  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Криниця Середня 2000  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Криниця Сотника 2000  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Криниця Холодна 2000  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Лисяче джерело 1975 5 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Мельниківська криниця 2000  Канівський р-н, Черкаська обл. 

Попова криниця 2000  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Рожена криниця 1975 5 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Тарасівка 2000 1 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Шиш-вода 2000  К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Комплексні 

Гора Дівиця 1975 10 Канівський р-н, Черкаська обл. 
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Гора Пастушка 1975 6 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Костянецький Яр 1975 22 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Чумацький шлях 1998 2 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

Корсунь-Шевченківський парк 1960 97 м. Корсунь-Шевченківський 

Ташанський 1996 144 Переяслав-Хмельницький р-н, 

Київської обл. 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

Алея княгині Лопухіної 1998 2 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Дендропарк Мліївської дослідної станції 1972 102 Городищенський р-н, Черкаська 

обл. 

Михайлова гора 1972 20 Канівський р-н, Черкаська обл. 

Природно-історичний комплекс 

Г.О.Сковороди 

1975 14 Золотоніський р-н, Черкаської 

обл. 

Сидорівський парк 1972 3 К-Шевченківський р-н, 

Черкаської обл. 

Таганчанський парк 1998 6 Канівський р-н, Черкаська обл. 

 

Канівський природний заповідник - одна з перших заповіданих 

територій в Україні. Заснований був 1923 р. як Державний лісостеповий 

заповідник ім. Т.Г.Шевченка з ініціативи геолога В.Різниченка, який 

досліджував Канівські геологічні дислокації і довів їхню унікальність. У 1933 

р. його об’єднали з державним заповідником «Конча-Заспа» і утворився 

Середньодніпровський державний заповідник, який 1939 р. був переданий 

Київському державному університету ім. Т.Г.Шевченка і почав 

використовуватись як база для наукових природознавчих досліджень і  

навчальної практики студентів біологічного та географічного факультетів, 

тому й отримав назву Канівський біогеографічний заповідник. Заповідник 

зазнав значних втрат під час боїв за Дніпро у Другій світовій війні. 

Практично всі його наукові надбання було знищено. Після війни відбулося 

відновлення заповідника. У повоєнні часи (з 1951 р.) – це навчально-дослідне 

лісове господарство університету. Статус заповідника був відновлений 1968 

р. Зараз це природний заповідник загальнодержавного значення, який 

входить до природно-заповідного фонду України, приналежний Київському 

національному університету імені Тараса Шевченка, який традиційно 

використовується як база навчальної практики студентів біологічного, 

географічного факультетів, в окремі роки – геологічного, історичного 
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(археологія), філологічного (етнографічні дослідження) факультетів. Його 

площа становить 2027 га.  

Канівський природний заповідник, розташований на правому та лівому 

берегах Дніпра, охоплює типові та унікальні  екосистеми Середнього 

Подніпров’я Лісостепу України:  

а) надзаплавні з Канівськими горами (Канівськими геологічними 

дислокаціями): видовжені, куполоподібні, частково заліснені Мар’їна, Княжа 

(де знаходилось літописне місто Родень часів Київської Русі), Велике і Мале 

Скіфське городища, Чернеча та Пластунка, що височіють на правому березі 

Дніпра. Канівські гори є частиною Придніпровської височини, що 

простягаються півколом вздовж правого берега Дніпра від Трахтемирова на 

півночі до с.Хмільна на півдні майже на 75 км і мають ширину від 3 до 35 км, 

абсолютні висоти – 80-255 м. Їх поверхня сильно еродована, розчленована на 

горбисто-пасмові підвищення Трахтемирів-Бучацьке, Канівське та 

Мошногірський кряж, відділений від попередніх широкою долиною Росі-

Вільшанки. Своєрідна геологічна будова Канівських гір є унікальною, що й 

дало підстави для визначення їх як Канівські дислокації. Кристалічний 

фундамент (схил Українського кристалічного щита) перекритий потужними 

товщами морських і континентальних осадових порід, які дислоковані, 

зібрані у серії лускуватих і складчастих структур, насунутих на четверту 

нижньоантропогенову терасу Дніпра і ускладнені глиняним діапіризмом. 

Дислокації зазнали відклади юрського, крейдового, палеогенового і 

антропогенового періодів (подекуди й тріасу), тому в цьому районі 

практично неможливо знайти «правильний», чітко стратифікований 

геологічний розріз. На схилах гір та ярів (на «кручах») ще можна відкрити в 

ході наукових досліджень або практики студентів-географів такі геологічні 

об’єкти (геосайти) як відклади крейдової системи - «верству 

Виржиківського», складену пісками і каолінами; над ними – нашарування 

палеогенової системи, представленої блакитно-зеленими і темно-зеленими 

глауконітовими пісками з домішками чорної глини, гальки з кварцу та 



 162 

кремнію (мінерал глауконіт утворюється в морях з відмерлих решток 

морських організмів, що й надає йому зеленкуватого  кольору) товщею 20 – 

25 м. Значне поширення цих відкладів, їх структура дали підстави геологу 

І.Армашевському виділити глауконітові піски в окремий канівський ярус; 

над канівським ярусом можна відкрити бучацький ярус, представлений, 

серед інших пісків і мергелів, ясно-сірими й білявими пісками і пісковиками, 

які названі бучацькими (від назви с.Бучак Канівського району, де їх вперше 

виявив і описав геолог М.Соколов).  

Відслонення Канівського Подніпров’я багаті на скам’янілі рештки 

рослин і тварин, які є палеонтологічними пам’ятками (особливо багатий на 

них канівський ярус). За палеонтологічними знахідками зрозуміло, що кілька 

мільйонів років тому на місці Канівських гір було море, на узбережжі якого в 

умовах жаркого субтропічного та тропічного клімату зростали пальми, 

фікуси, евкаліпти, сосни, кипариси та інші представники тропічної флори. 

Рештки давніх рослин і їхні відбитки збереглися у відкладах крейди, а 

рештки головоногих молюсків-белемнітів та амонітів, морських рептилій –

іхтіозаврів та плезіозаврів, зубастих китів-зеуглодонів, зуби акул, в т.ч. акули 

кархародона, що й досі мешкає у водах Індійського океану, часто 

зустрічаються в глауконітових пісках. У лесових та піщаних відкладах, в 

тому числі на території заповідника, знайдено кістки мамонта, оленя, зубра, 

печерного ведмедя. Ці знахідки експонуються у багатьох природничих 

музеях України і світу (зокрема, реконструйоване житло давньої людини з 

кісток мамонта, розкопане акад. Підоплічко в с. Межиріччя, експонується у 

Природничому музеї м. Києва), з ними можна ознайомитись у Музеї природи 

заповідника. 

Внаслідок вирубування природних широколистяних лісів і 

розорювання Канівських гір поширилась значна ерозія, яка на порубіжні ХІХ 

– ХХ ст. набула загрозливих масштабів. Так утворилась сучасна яружно-

балкова система: перший і другий яри Біляшівського, Мар’їн, Княжий, 

Комашиний, Маланчин, Сухий потік. По дну ярів протікають постійні 



 163 

водотоки, які живляться джерелами – виходами підземних вод і впадають у 

Дніпро. Водотоки Хмілянського (одного з найбільших в Європі) яру живлять 

Рось. Перепади висот між верхів’ям і гирлом ярів сягають до 100 м. З 

середини ХХ ст. з ерозією почали активно боротися меліоратори, 

засаджуючи крутосхили деревами та нагортаючи земляні вали. Зараз 

більшість крутих схилів ярів засаджена акацією білою, а по днищах ярів і 

балок з надмірним зволоженням домінують вологі вільхові ліси та рогоз 

вузьколистий. 

На території заповідника зареєстровано 995 видів судинних рослин, які 

представлені родинами складноцвітих (120 видів), злаків (85), бобових (50), 

губоцвітих (48), осокових (43), гвоздичних (43), розоцвітих (42), ранникових 

(42), капустяних (41), зонтичних (32), що є типовими для більшості регіонів 

Лісостепу [11].  

Лісовою рослинністю зайнято понад 90% площі заповідника. Типовою 

рослинністю, що формується на ясносірих лісових грунтах на лесовидних 

суглинках, є широколистяні ліси, представлені дубом звичайним, липою 

дрібнолистою, ясенем високим, березою повислою, в’язом гладким, в’язом 

шорстким, кленом гостролистим та кленом польовим з домінуванням грабу 

звичайного, що має значний вік. У підліску домінують клени та в’язи, а 

трав’яний ярус представлений 187 видами [11, с.45]. Саме трав’яна 

рослинність, у поєднанні з деревною, створює неповторний естетичний образ 

Канівських гір, хоч мінливий по порах року, однак постійно красивий. 

Весняний фон утворюють ефемери та ефемероїди (білі квіти підсніжника 

звичайного, проліски дволисті), які змінюються рястом (ущільнений, 

порожнистий), на рожево-фіолетовому фоні якого виділяються яскраві жовті 

квітки отруйної анемони жовтцевої, а потім її змінюють білі квітки анемони 

дібровної та лісової, а в пониззях виблискує пшінка весняна. Влітку вони 

змінюються яглицею звичайною, купиною багатоквітковою, переліскою 

багаторічною. Типовою трав’яною рослинністю, яку можна зустріти 

протягом всього вегетаційного періоду, є осока волосиста, копитняк 
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європейський, зеленчук жовтий, зірочник ланцетолистий, підмаренник 

запашний тощо. 

На території заповідника зростають представники реліктової флори – 

порівняно теплолюбові види широколистяних лісів, більшість з яких є 

квітучими (окрім папороті): скополія карніолійська, ряст Маршалла, ранник 

весняний, егоніхон пурпурово-фіолетовий, чина ряба. Відмічено 14 

вузькоареальних видів: волошка сумська і дніпровська, козельці українські та 

інші [11, с..44]. Канівський заповідник і його околиці багаті лікарськими, 

медоносними, кормовими, технічними і декоративними рослинами.  

На правобережній території заповідника мешкають козуля європейська, 

кабан, лисиця звичайна, куниця лісова та кам’яна, борсук, заєць-русак,  

заходять лось, олень благородний, зрідка – олень плямистий. Менш 

численними видами є ласка, горностай, єнотоподібний собака, тхір лісовий, 

витіснений куницею кам’яною. У дуплах дерев живуть нетопирі, руда 

вечірниця та інші рукокрилі; у грабовій діброві – мишоподібні гризуни, у 

кленовниках – польова миша, на лучно-степових ділянках – лісова миша. 

Хатня миша та щур – мешканці садиб заповідника. Тут, а також на багатьох 

ділянках лісу, проживає білка звичайна, на узліссі біля Дніпра можна 

зустріти їжака білочервоного.  

Орнітофауна заповідника налічує 234 види, що становить більше 

половини чисельності видів птахів в Україні. На території заповідника 

гніздяться 97 видів птахів, ще 26 видів – в околицях заповідника; 83 види 

належать до пролітних і зимуючих та 18 – до залітних; 38 видів птахів, що 

відмічені в Канівському заповіднику, занесені до Червоної книги України, з 

них 3 гніздяться в заповіднику. Це – орлан-білохвост, чорний шуліка і кулик-

сорока. 206 видів птахів заповідника охороняються Бернською конвенцією, 

101 – Боннською, 39 – Вашингтонською [11]. 

б) заплавні острови Дніпра Круглик і Шелестів, сформовані 

алювіальними відкладами, вкриті рослинами-піонерами: вербою 

гостролистою, вербою білою, тополею чорною, аморфою кущовою, що 



 165 

утворює суцільні зарості, в яких  розбудовують свої хатинки бобри. На 

островах багато пташок як водоплавних, так і перелітних. З дрібних 

горобиних гніздяться  сорокопуд-жулан, сіра та садова кропив’янки, у 

заплавних лісах почасти чутно спів іволги. З 1970-х років тут розмістилася  і 

закріпилася колонія сірої чаплі, а з кінця 1990-х до них приєднався великий 

баклан, потіснивши сіру чаплю на периферію колонії. Баклани прилітають 

навесні найпершими, а затримуються іноді до початку грудня. Його колонія 

зростає і він вже став фоновим птахом на Дніпрі біля Канева. На островах 

постійно мешкають козуля європейська і кабан, зрідка заходять лосі, олень 

благородний та олень плямистий. Із хижаків найпоширеніший собака 

єнотоподібний та лисиця звичайна. Окремі особини лисиць тут живуть 

постійно, але більшість приходять на острови восени і тут зимують. По 

берегах селиться також видра річкова. У дуплах осокорів і верб ховаються 

два види нетопирів, руда вечірниця, вухань, у шелюжниках – польова миша. 

Серед червонокнижник рослин на цих островах відомі три місця 

зростання на низько заплавних луках зозулинця болотистого, щавлю 

українського, а на луках середнього рівня заплавності – зозулинця 

блощичного. На острові Шелест зростає ковила дніпровська, а на вологих 

луках о-ва Круглик виявлено кілька особин пальчатокорінника 

м’ясочервоного, у заростях чагарнику зустрічається півник сибірський.  

в) урочище «Зміїні острови» в акваторії Канівського водосховища, які, 

як зазначалось (розділ ІІІ) є півостровом, розташованим на дюнах 

лівобережної першої (надзаплавної) борової тераси Дніпра, що вивищуються 

над водами Канівського водосховища. Основний фон становлять доволі 

потужні дерново-підзолисті грунти, на яких розвивається лісова рослинність, 

представлена дубами та соснами, на окремих ділянках – березою, осикою, 

липою серцелистою. Для добре збережених фрагментів цих лісів характерні 

типові геліофільні псамофіти узлісно-полянних та лучно-степових видів: сон-

трава чорніюча та широколиста, молочай кипарисовидний, конюшина 

альпійська, конвалія травнева, орляк, купина пахуча, суниці звичайні та 
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багато інших. У підліску домінують клен татарський, крушина ламка, 

горобина звичайна, ліщина, рідше калина. У локальних депресіях із 

підтопленням фільтраційними водами водосховища, де спостерігається 

вторинне заболочення, зростають різновиди осоки (побережна, гостровидна, 

гостра), очерет, чагарники. На Зміїних островах локалізовані популяції видів 

рослин, занесених до Червоної книги України: тут на південно-західному 

побережжі вперше відмічено 2009 р. 32 екземпляри водяного горіха 

плаваючого, зафіксоване єдине місце зростання жировику Лезеля, на дамбі 

знайдено кілька пагонів трав’яної рослини зозулині сльози яйцевидні, зростає 

ковила дніпровська, у дубово-соснових лісах спостерігаються локальні 

популяції коручки чемерниковидної та любки дволистої, а у 2007 р. 

виявлений єдиний квітучий пагін любки зелено цвітної, у чагарниках зростає 

пальчатокорінник м’ясочервоний, а на вологих луках – півники сибірські, у 

стоячих водоймах – сальвінія плаваюча. До Додатку 1 Бернської конвенції 

занесений льонолисник безприквітковий, що зростає на піщаних ділянках 

Зміїних островів всього у кілька сотень особин, маточник болотний, 

поодиноки особини якого зустрічаються на заболочених зниженнях 

узбережжя островів [11]. Фауністичні ресурси Зміїних островів теж доволі 

численні: звичайним для цієї території є заєць-русак, постійно проживають 

козуля європейська і кабан, лисиця звичайна, єнотоподібний собака, куниця 

лісова, борсук, зрідка заходять лось і олень благородний. Серед водяних 

мешканців, крім численних бобрів, наявна видра річкова, рідкісним видом є 

ондатра та водяна нориця. Плазуни і земноводні є типовими для Зміїних 

островів. Пташине «населення» представлене зябликом, малинівкою, 

великою синицею, чорним і співочим дроздом та багатьма іншими видами, 

які своїм співом створюють практично постійний дзвінкий фон. 

Канівський природний заповідник цінний для збереження типових 

широколистяних  дубово-грабових лісів, наявністю рідкісних травостоїв та 

рослинних угруповань, збереженням біогеоценотичного різноманіття та 

популяцій охоронюваний видів рослин і тварин. 
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Науковці заповідника, який зараз входить до складу Навчально-

наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, провадять значну роботу з вивчення, збереження та 

заповідання флори і фауни: до Зеленої книги України занесені 7 рослинних 

угруповань, до Червоної книги України - 22 види судинних рослин, 8 видів 

грибів, 35 – комах, 6 – ссавців, 26 – птахів; до Додатку ІІ Бернської конвенції 

занесені 34 види ссавців, 1 – плазунів та 1 вид земноводних [22, с.152-153]. 

Мікологічні дослідження тривають вже понад 70 років, виявлені 1261 вид 

грибів та грибоподібних організмів (2011 р.). В різні роки у заповіднику 

працювали не тільки відомі мікологи, а й ботаніки, зоологи, геологи, 

географи. З 1973 р. до 90-х років діяв Канівський фізико-географічний 

стаціонар, метою якого були комплексні дослідження властивостей 

еталонних заповідних ландшафтів. Складено ландшафтну, геоботанічну та 

карту грунтів заповідника. З навчально-науковою метою на території 

заповідника діє метеостанція, що забезпечує моніторинг погодних умов. 

Результати щорічних досліджень, які провадяться в заповіднику, фіксуються 

і видаються у «Літописі природи», яких видано вже 36 томів; з середини 

1990-х років видається науковий журнал «Заповідна справа в Україні». 

На території Канівського заповідника досліджено багато археологічних 

пам’яток. У скіфські часи (VІІ-ІІІ ст. до н.е.) виникло Мале скіфське 

городище, яке було укріпленням, де ховалися мешканці навколишніх 

поселень. Саме городище має площу близько 2 га., оточене системою 

високих валів та ровів. Навколо нього розташовувались чотири неукріплені 

поселення, населення яких було осілим і вело землеробсько-скотарський 

спосіб життя. І городище, і поселення продовжили своє існування й у 

наступні століття. Так, ще у 1925 р. М.Ф. Біляшівський біля підніжжя 

Великого скіфського городища зібрав значну колекцію керамічних виробів. 

У 1950-ті рр. там були проведені розкопки ранньослов’янського поселення 

VІІ – ІХ ст. Виявлено понад 20 прямокутних та квадратних будівель 

напівземлянкового типу, розташованих паралельними рядами вздовж берега 
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Дніпра. Дослідження знайденого господарського інвентарю свідчать, що 

населення займалося землеробством (виявлені ями для зберігання зерна), 

поширеними промислами були мисливство, рибальство та бортництво. 

Широкого розвитку у ті часи набуло гончарство, біля Великого скіфського 

городища знайдені залишки ужиткових керамічних виробів, значна кількість 

яких виготовлена за допомогою гончарного кола. 

У часи Київської Русі Мале скіфське городище продовжувало 

виконувати свої функції як дозорний пункт і місце оборони місцевого 

населення при нападах. При його розкопках виявлено, що постійно на 

території городища не проживали. 

До територій Канівського заповідника належить територія Княжої 

гори. Там ще у VІ-VІІ ст. існувало велике поселення, яке близько ІХ ст. 

перетворилося на укріплене городище, що стало військово-політичними і 

ремісничим центром прикордонних земель Київської Русі. З розвитком 

ремісництва і торгівлі навколо нього розрісся посад, який згодом теж 

укріпили, і вже після Х ст. на Княжій горі функціонувало добре укріплене 

місто. Археологічні розкопки, що проводилися з кін. ХІХ ст., в тому числі 

М.Ф. Біляшівським, виявили, що саме городище, витягнуте у плані і 

обмежене крутими схилами та двома глибокими ярами. Його площа 

становить близько 4 га. Городище було укріплене валом висотою близько 6 м 

і шириною близько 10 м та ровом глибиною до 6 м. На гребені валу були 

споруджені дерев’яні стіни у вигляді частоколу. В межах городища виявлено 

понад 60 житлових та господарських будівель розташованих рядами вздовж 

гори. Житлами були наземні дерев’яні будівлі та напівземлянки з 

глинобитними стінами на дерев’яному каркасі. Мешканці городища 

переважно займалися землеробством і скотарством, про що свідчать знайдені 

плужні ножі, коси, серпи, уламки жорен, зернові ями, ножиці для стрижки  

овець, кістки свійських тварин тощо. Займалися вони також мисливством, 

рибальством та бортництвом. Та ознакою високого рівня розвитку 

знайденого поселення є свідчення про значний розвиток ремісництва. При 
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розкопках знайдено повний набір ковальських та слюсарних інструментів, які 

тоді використовувались. Із заліза виготовляли знаряддя для землеробства, 

полювання, рибальства, а також ножі, сокири, замки, ключі, цвяхи тощо. 

Значного розвитку набули деревообробні ремесла (знайдені тесла, стамески 

та ін.), обробка каменю (жорна, точильні бруски, намисто, іконки) та обробка 

кістки (держаки ножів, гральні кості, гребінці, ґудзики, голки, іграшки). 

Керамічний гончарний посуд (великі і малі горщики, сковорідки, миски, 

чашки та ін.) виготовлявся переважно за допомогою гончарного кола, інколи 

був поливаним. З глини виготовляли також дитячі іграшки, світильники, 

плитку тощо. Існування склоробних ремесел доводить велика кількість 

скляних браслетів. Особливістю поселення, як великого економічно 

розвинутого центру, був розвиток ювелірного виробництва та ремесел з 

обробки кольорових металів. В межах поселення виявлені залишки 

ремісничих майстерень з виготовлення бронзових дзеркал, виявлені знаряддя 

ювелірного виробництва – формочки для тиснення та для відливання 

прикрас, посудини для плавлення тощо. Отже, городище на Княжій горі було 

великим ремісничим центром. Поряд з ремеслами інтенсивно розвивалася 

торгівля, при розкопках знайдені арабські та візантійські монети, набір 

рівноваг і мідна чашка від вагів.  

У поселенні тимчасово чи постійно мешкала феодальна знать та 

представники заможних верств населення. Про це свідчить велика кількість 

золотих та срібних ювелірних виробів (шийні гривни, браслети, скроневі 

кільця, сережки, персні та ін.). Зокрема, при розкопках був виявлений 

фрагмент бронзової пластини із золотим малюнком, на якому зображено 

міську стіну, вежу, ладдю, а на передньому плані – трьох воїнів зі щитами та 

списами [6]. В укріпленому поселенні зазвичай був військовий загін, про що 

свідчать виявлені мечі, шабля, наконечники списів і стріл, булави. 

Давньоруське місто на Княжій горі існувало до середини ХІІІ ст. та 

потім було повністю спалене і більше не відновлювалось. Вчені найчастіше 
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ототожнюють поселення на Княжій горі з літописним Роднем, який 

згадується під 980 р. у «Повісті минулих літ». 

 

 

 

Природні колекції, палеонтологічні та археологічні знахідки 

експонуються в музеї, розташованому на території заповідника. Музей 

природи розташований в приміщенні колишньої дачі академіка Миколи 

Федотовича Біляшівського, який одним з перших розпочав тут археологічні 

розвідки. М.Ф.Біляшівський (1867 – 1926 рр.) - відомий археолог, етнограф, 

громадський діяч, один із засновників музейної справи в Україні (рис. 4.1). 

На горішньому поверсі музею створені меморіальні кімнати акад. 

М.Біляшівського, тут експонуються зібрані старожитності, етнографічні 

матеріали. 

Територія Канівського природного заповідника, як і інші об’єкти ПЗФ,  

має наступне функціональне зонування:  

- зона найбільш інтенсивної експлуатації або так звана господарська, на 

якій знаходяться основні будівлі: наукові лабораторії, метеомайданчик, 

господарські (їдальня, автопарк та ін.) та адміністративні будівлі, будинки 

співробітників заповідника. Це – садиба заповідника. Вона займає територію 

колишньої дачі «Княжа гора» академіка М.Ф.Біляшівського, яка на момент 

створення заповідника у 1923 р. мала площу 14 десятин. З них 11 десятин 

були надані природному заповіднику, до якого доєднали й могилу 

Т.Г.Шевченка, а 3 десятини залишились за М.Ф.Біляшівським, якому 

Рис. 4.1. Погруддя академіку М.Ф.Біляшівському на будівлі 

музею Канівського природного заповідника 
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рішенням Археологічної комісії Всеукраїнської Академії наук доручався 

нагляд за слов’янським городищем, що перебуває в межах садиби. Пізніше 

(1925 р.) з заповідника вилучили землі Тарасової гори і утворили Історико-

культурний заповідник «Могила Т.Г.Шевченка», а 1930 р., по смерті акад. 

М.Ф.Біляшівського, на території його садиби був створений Археологічний 

заповідник. Наступного року обидва заповідника об’єднали в Лісостеповий. 

Тут діяв науковий осередок, проводились спостереження на двох 

метеостанціях, почали формуватись музей та бібліотека, завели пасіку [11]. 

До наукових досліджень завжди активно залучались студенти. Вже у 1944 р., 

коли після евакуації поновив свою роботу Київський університет і здійснив 

новий набір студентів, студенти біологічного, геологічного, географічного 

факультетів проходили, живучи в землянках, в заповіднику практику, 

допомагаючи його відновлювати. 

- в зоні обмеженого природокористування здійснюється екскурсійно-

туристична діяльність. В заповіднику прокладені і промарковані дві 

екологічні стежки, діє чотири екскурсійних маршрути (рис. 4.2): тематичні та 

оглядові, які охоплюють природні та археологічні пам’ятки. До території 

заповідника прилеглі пляжі Канівського водосховища, діє човнова станція, 

що є додатковим привабливим ресурсом для відпочинку. Одна з будівель 

садиби («Версаль») використовується як готель. До заповідника веде гарна 

асфальтована автодорога (з Канева на с. Пекарі), що робить сполучення 

зручним і швидким і має «працювати» на залучення туристів/екскурсантів. 

Однак показники екскурсійної діяльності заповідника невисокі: у період 2010 

– 2013 рр. (до початку військових дій) чисельність відвідувачів постійно 

зменшувалась: з 4,2 тис. чол.. (2010 р.) до 2, 5 тис. чол.. (2013 р.) [13]. 

- зона наукових досліджень є «закритою» для відвідувачів і 

призначається виключно для наукових потреб: спостереження за флорою і 

фауною, картографування, моніторинг стану ландшафтів тощо. 

 

 



 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний природний парк «Білоозерський». Територія НПП 

знаходиться в межах другої надзаплавної тераси Дніпра та її схилу до борової 

(першої надзаплавної) тераси. Під сосновими та мішаними лісами 

переважають дерново-слабопідзолисті та дерново-підзолисті ґрунти, інколи 

зустрічаються сірі лісові ґрунти, у зниженнях формуються гігроморфні 

ґрунти.  

Значимість території Білоозерського НПП для охорони та збереження 

природного комплексу Середнього Подніпров’я зумовлена представленістю 

типових для борової та лесової терас лісостепового лівобережжя, і колись 

досить поширених лісів, які наразі мало де збереглися. Також у НПП під 

охороною знаходяться: формації глечиків жовтих, латаття білого, сальвії 

плаваючої, водяного горіха плаваючого (занесені до Зеленої книги України); 

9 видів судинних рослин (занесені до Червоної книги України); важливі для 

підтримання біогеоценотичного різноманіття регіону типи біотопів (водна, 

прибережно-водна рослинність, соснові ліси із степовими травами), що 

охороняються Додатком І Резолюції 4 Бернської конвенції; види, що рідко 

зустрічаються, такі як жовтик Льозеля, ковила волосиста, коручка 

Рис. 4.2. Реклама екскурсійної 
діяльності Канівського 
природного заповідника. 
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чемерникоподібна, півники сибірські, сальвінія плаваюча, сон чорніючий, 

горицвіт весняний, астрагал шерстистоквітковий. 

Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів». Розташований в 

межах Придніпровської височини, що у рельєфі проявляється як хвилясто-

пасмова рівнина, розчленована ярами та балками. Геологічно територія 

півострову утворює Трахтемирівсько-Бучацький масив Канівських гір. 

Заповіданий з метою збереження лучно-степових та широколистяно-лісових 

формацій, а також рідкісних видів флори, серед яких близько 10 рослин 

занесених до Червоної книги України (рябчик шаховий, підсніжник 

білосніжний, цибуля ведмежа, лілія лісова та ін.), та фауни (кріт звичайний, 

вечірниця дозірна, полівка лісова, миша жовтогорла, бабак, тхір чорний, 

лисиця звичайна, вовк, козуля європейська, лось звичайний, свиня дика). До 

Червоної книги України занесені орлан-білохвіст та пугач звичайний. 

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Русько-

Полянський». Заказник займає ділянку борової тераси з переважаючими 

супіщаними слабопідзолистими ґрунтами. Території ботанічного заказнику 

заповідані з метою збереження важливих для підтримання біогеоценотичного 

різноманіття регіону типів біотопів, що охороняються Додатком І Резолюції 

4 Бернської конвенції, зокрема широколистяних лісів на мезотрофних та 

евтрофних ґрунтах та сарматських соснових лісів із степовими травами. 

Також у ботанічному заказнику під охороною знаходяться вовчі ягоди пахучі 

(боровик) та сон-трава широколиста, які занесені до Червоної книги України. 

З комах до цього природоохоронного списку занесених метелик махаон. 

Ландшафтний заказник «Тарасів обрій». «Тарасів обрій» займає 

територію заплави середньої течії Дніпра і заповіданий з метою як 

збереження ландшафтних комплексів лівобережної дніпровської заплави та 

ділянок притерасного зниження і частин борової тераси, так і для збереження 

природного естетичного вигляду лівого берега Дніпра з оглядового 

майданчика Шевченківського національного заповідника.  
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Найбільш поширеними є дерново-лучні слабо-опідзолені ґрунти, на 

яких зростає близько 400 видів судинних рослин. Серед рідкісних видів: 

жовтозілля татарське, каулінія мала, латаття біле, маріскус гачкуватий, 

незабудка українська, осока просовидна, смикавець Мікелі, водяний жовтець 

Ріона, хвощ зимуючий, вівсюнець пухнатий, кремена несправжня. Серед 

червонокнижних видів: зозулинець болотний, зозулинець блощичний, 

пальчатокорінник м’ясочервоний, півники сибірські, сальвінія плаваюча. 

Серед рослин, занесених до Європейського Червоного списку – жовтозілля 

дніпровське, щавель український, козельці українські. В межах заказнику 

охороняються важливі для підтримання біогеоценотичного різноманіття 

регіону типи біотопів, що охороняються Додатком І Резолюції 4 Бернської 

конвенції, зокрема: вільно плаваючої рослинності мезотрофних водойм з 

домінуванням жабурника звичайного, тілорізу алоевидного, сальвінії 

плавучої; вкорінено-плаваючої рослинності евмезотрофних водойм з 

домінуванням водяного жовтецю; євро-сибірських угруповань прибережно-

водної рослинності з осоками, очеретом, рогозами, кугою та ін.; євро-

сибірських угруповань низькорослих малолітників на періодично 

затоплюваних побережжях із домінуванням мулянки водяної, водяного хрону 

земноводного, ситнягу голчастого; свіжих та вологих мезотрофних лук з 

домінуванням лисохвосту лучного, тонконогу лучного, осоки ранньої, 

суничника наземного, пирію повзучого; вологих та мокрих високотравних  

лук з домінуванням алтею лікарського, гадючника оголеного; прибережно-

заплавних лісів із домінуванням верби білої, тополі чорної і білої. 

Ссавці на території ландшафтного заказника представлені 23 видами. 

До них належать лисиця звичайна, куниця кам’яна, куниця лісова, борсук, 

ласка, горностай, бобер річковий, єнотоподібний собака, норка європейська, 

заєць-русак. В окремі роки на територію «Тарасового обрію» заходять вовки, 

лосі, козулі, кабани. З птахів поширені зяблик, вільшанка, чорний і співочий 

дрозди, чорноголова, сіра та содова кропив’янки, терновий сорокопуд, 

луговий чекан тощо. З рідкісних видів – чорний шуліка. Налічується 6 видів 
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земноводних і 5 видів плазунів. Також заказник є місцем нерестовища 

численної популяції промислових видів риб (лящ, сазан, карась, гунтера, сом, 

головань, верховод тощо). 

Єдиний іхтіологічний заказник на р. Рось – «Роський»,  створений для 

охорони ділянки, де нерестяться цінні види риб (судак, лящ, сом, білизна, 

сазан, плітка та ін.), що запливають з Кременчуцького водосховища.  

Для охорони місцевої популяції бобрів, що сформувалася після їх 

переселення з дніпровських островів, була створена зоологічна пам’ятка 

природи загальнодержавного значення урочище «Школа». Хоча бобри з цих 

територій згодом мігрували [11], але пам’яткою природи охороняються 

також біотопи (прибережно-водної рослинності, прибережно-заплавних 

лісів), які занесені до Додатку І Резолюції 4 Бернської конвенції.  

Задля збереження типових для регіону широколистяних лісів на 

боровій терасі, площі яких наразі скорочуються, створена ботанічна пам’ятка 

природи загальнодержавного значення «Закревський бір».  

Копмлексна пам’ятка природи загальнодержавного значення 

«Мошнівська діброва» охороняє старі насадження дуба звичайного. Багатьом 

деревам більше 150 років. Пам’ятка природі особлива також значними за 

площею насадженнями бузку звичайного, які мають штучне походження і 

пов’язані з існуванням на цій території у кінці ХІХ ст.. маєтку графині Е.А. 

Балашової. 

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Михайлова гора», відомий як місце проживання М.Максимовича і де зараз 

знаходиться його могила, цінний як місце зростання ботанічних пам’яток 

природи місцевого значення - дубу Шевченка і сосни Гоголя, яким близько 

300 років. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Алея княгині Лопухіної» цінна як місце збереження старих дерев ялини та 

сосни Банкса. У дендропарку Мліївської дослідної станції збереглися 

насадження плодових і декоративних порід дерев, посаджені ще 

Л. П. Симиренком у кінці ХІХ ст. У лісовому заказнику місцевого значення 
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«Модрина» під охороною знаходяться насадження модрини, дубу та липи, 

вік яких понад 60 років. У Русько-Полянському приболотному 

ландшафтному заказнику місцевого значення заповідані насадження 

соснового лісу віком 100 років. 

Корсунь-Шевченківський парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення закладений 1782 р. для власника Корсунського 

староства князя С. Понятовського архітектором Жаном-Анрі Мюнцем у стилі 

англійських пейзажних парків. На території, що охоплює кілька островів та 

ділянку корінного берега р.Рось, налічується 57 видів деревних рослин, серед 

яких є такі, що мають вік понад 200 років (сосна Веймутова, гінкго 

дволаптевий, ялина європейська, гіркокаштан кінський та ін.). Згодом, у 

середині ХХ ст., були інтродуковані види робінії клейкової, катальпи 

чудової, туї західної тощо. До Червоних списків Міжнародного союзу 

охорони природи занесено 7 видів рослин (гінкго дволопатевий, вільха 

клейка, ялівець звичайний, ялівець віргінський, ялина колюча, туя західна, 

горіх волоський). Ялівець звичайний занесений до регіонального червоного 

списку Черкаської області. Охороняються біотопи, занесені до Додатку І 

Резолюції 4 Бернської конвенції.  

 

4.2. Історико-культурні ресурси 

До історико-культурних ресурсів належать: 

- археологічні пам’ятки – є різновидом об’єктів культурної спадщини, 

які включають «рештки   життєдіяльності   людини  (нерухомі об'єкти   

культурної   спадщини:   городища,   кургани,    залишки стародавніх  

поселень,  стоянок,  укріплень,  військових  таборів, виробництв, іригаційних 

споруд, шляхів, могильники, культові місця та  споруди,  їх  залишки чи 

руїни,  мегаліти,  печери,  наскельні зображення,  ділянки історичного  

культурного  шару,  поля  давніх битв,  а також пов'язані з ними рухомі 

предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є 
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невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації» 

[2] 

- об’єкти архітектури – «будівлі, споруди, що  повністю  або  

частково  збереглися  в  автентичному  стані  і характеризуються відзнаками 

певної культури, епохи, певних стилів, традицій,  будівельних  технологій  

або є творами відомих авторів» (там же); їх поділяють на суспільні, 

сакральні, промислові, військові, народного зодчества; 

- об’єкти містобудування  -  «історично   сформовані   центри  

населених місць,  вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із  

збереженою  планувальною  і  просторовою  структурою та історичною  

забудовою,  у тому числі поєднаною з ландшафтом,  залишки давнього  

розпланування  та  забудови,  що  є  носіями  певних містобудівних  

ідей» (там же); 

- об’єкти монументального мистецтва – архітектурні та скульптурні 

монументи, настінні розписи, мозаїка тощо; 

- техногенні об’єкти або об'єкти науки і техніки – «унікальні 

промислові, виробничі, науково-виробничі, інженерні, інженерно-

транспортні,   видобувні об'єкти,  що визначають рівень розвитку  науки  і  

техніки  певної епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей» 

(там же); 

- об’єкти історії та культури включають пам’ятні місця (поля битв, 

некрополі), будівлі, предмети, пов’язані з важливими історичними подіями, з 

життям відомих особистостей (громадських, політичних, військових, 

релігійних діячів, коронованих осіб, діячів науки, техніки, літератури, 

мистецтва). 

Археологічні пам’ятки. Географічне положення та природні умови 

сприяли давньому заселенню Канівського Подніпров’я і на цих територіях 

відбувались найважливіші події історії українського народу.  

Найдавніші поселення, знайдені в межах досліджуваної території, 

відносяться до пізнього палеоліту (40-10 тис. до н.е.). Кліматичні умови кінця 
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льодовикової ери на цих територіях характеризувалися холодним 

різкоконтинентальним кліматом. Поширення набуває колективне полювання 

на великих тварин (мамонт, шерстистий носоріг), відбувається перехід до 

осілого способу життя, формування первіснообщинного ладу. Поселень 

цього періоду на території Канівського Подніпров’я виявлено 4 - поблизу сіл 

Межиріч, Селище, Студинець, Трощин [6]. 

Мезоліт (10-8 тис. до н.е.) характеризувався кліматичним потеплінням 

і, як наслідок, змінами у рослинному та тваринному світі. Колективне 

полювання замінює індивідуальне полювання на дрібних і середніх не 

стадних тварин – оленів, зайців, серн та ін. Населення веде більш рухливий 

спосіб життя, частіше кочує, використовує переносні житла, тимчасові 

стоянки (часто на не заліснених ділянках - піщаних дюнах, в межах борових 

терас), тому пам’яток епохи мезоліту у районі дослідження виявити поки не 

вдалося. 

Для епохи енеоліту (VІ-V - до ІІІ тис. до н.е.) було характерним 

виникнення нових кам’яних знарядь – сокири, тесла, мотики, що, зокрема, 

уможливило будівництво човнів. Поряд з мисливством активно починає 

розвиватися рибальство, тому, здебільшого, неолітичні стоянки тяжіли до 

берегів річок або озер, розташовувались на піщаних дюнах або низьких 

терасах. Допоміжну роль у господарстві відігравало землеробство, були 

приручені основні види свійських тварин (бик, свиня, коза, вівця), винайдено 

глиняний посуд та виникло ткацтво. Артефакти, що свідчать про особливості 

господарського життя раннього неоліту (дніпро-донецька культура) були 

виявлені на стоянці південніше Канева [6]. 

В епоху енеоліту територія Канівщини була відносно густо заселена, 

чому свідченням є більше 14 трипільських поселень. Більшість з них 

датуються першою пол. ІІІ тис. до н.е. Переважно ці поселення 

розташовувались на лесових плато з чорноземними ґрунтами, тобто ділянках, 

придатних для землеробства. Поселення, що налічували від декількох 

десятків до 100 і більше глинобитних прямокутних жител, мало форму кола, 
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де концентрично розміщувались будинки, а у центрі було місце для загону 

худоби. Найвідоміші поселення відкрито біля сіл Пекарі, Хмільна, Межиріч, 

Полствин, Кононча, Грищинці, в околицях Корсунь-Шевченкового. Однак, 

перенаселеність, неможливість прогодуватися виключно сільським 

господарством спонукало трипільців формувати сезонні поселення біля 

Дніпра, де вони займалися мисливством, рибальством та збором молюсків. 

Такі поселення виявлені на Трахтемирівському півострові, зокрема на 

Ігнатенковій горі ( датоване третьою чвертю ІІІ тис. до н.е.) [17]. 

З другої половини ІІІ тис. до н.е. Канівське Подніпров’я починають 

заселяти племена, які займалися напівкочовим скотарством, що 

підтверджується значною кількістю курганних могильників, особливо вздовж 

р.Росави (Казарівка, Берестяги, Гамарня та ін.). Виявлені тимчасові 

поселення на Княжій горі та біля с.Пекарі. В той же час на цій же території 

проживали землеробські племена середньодніпровської культури. Їх 

могильники виявлені поблизу сіл Казарівка і Грищинці. Ця культура 

продовжила своє існування у період ранньобронзової епохи, її поселення 

були виявлені в урочищі Ісковщина, горах Пилипенкова та Московка у 

Каневі, поблизу сіл Селище, Пекарі, біля підніжжі Великого скіфського 

городища у Канівському природному заповіднику. 

В епоху залізного віку розповсюдження набули залізні вироби, що 

значно полегшило  обробіток землі і розширення площ під землеробство, 

великого значення набули ремесла, особливо обробіток заліза. Племена 

скіфського часу, що жили (VІІ-ІІІ ст. до н.е.) на території Канівщини, були 

землеробсько-скотарськими, перейняли багато від скіфської культури, однак 

у етнічному відношенні були автохтонними [6]. Їх поселення розташовані на 

правому (високому) березі Дніпра. Зазвичай, поряд з декількома 

неукріпленими поселеннями розташовувалось городище, де населення не 

проживало постійно, а лише ховалося при нападах. Прикладом є Мале 

скіфське городище у заповіднику. Часто поряд також був могильник, що 
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складався з невеликих, тісно згрупованих курганів (наприклад, біля сіл 

Грищинці, Бобриця, Берестяги, Ковалі, Синявка, Казарівка тощо). 

З ІІ ст. до н.е. починається ранньслов’янський період в історії 

Канівського Подніпров’я. Поселення зарубинецької культури 

розташовувались на високих берегах рік і були з двох чи трьох боків 

обмежені крутими схилами. Незахищені природними межами ділянки 

укріплювалися ровом, валом і частоколом. Поселення були невеликі, 

розраховані на 20-30 жител, де мешкали більше 100 мешканців. Приклади 

таких поселення розкопані на території сучасного Канева (гори Московка та 

Пилипенкова), поблизу сіл Зарубинці, Хмільна, Межиріч, Мошни. Поселення 

черняхівської культури (ІІ-Vст. н. е.) на правобережжі зосереджувались у 

басейнах Росі та Росави. Вони приурочені до схилів берегів невеликих річок, 

балок і ярів. Були великими за площею і не украпленими. Прикладами є 

поселення, виявлені поблизу сіл Мартинівка, Малий Ржавець, Гамарня, 

Гарбузин, Виграєв, Драбівка, Завадівка, Квітки, Набутів, Миколаївка, 

Саморідня, Яблунівка, Стеблево, Мошни, Шабельники. 

Археологічні знахідки VІ-VІІ ст. стосуються лише окремих поховань та 

виявлених там прикрас з цінних металів. Найбільш важливими є знахідки 

біля сіл Мартинівка та Малий Ржавець, але також розкопані прикраси біля 

сіл Хмільна, Михайлівка, Грищинці, Кононча, Трощин, Дударі та ін. 

Поселення VІІ-ІХ ст. виявлені поблизу Канева в кількості близько 20, 

при чому 9 з них на території міста та Канівського природного заповідника 

[6]. Вони розташовані на пологих схилах другої надзаплавної тераси правого 

берега Дніпра, іноді біля гирл невеликих річок чи ярів. У Каневі це - 

поселення між Сільцем та горою Московкою, в урочищі Ісковщина, на 

Ісковій горі (Лиса гора), горах Сорокопудова, Пилипенкова, Тарасова. В 

межах Канівського природного заповідника налічується 4 поселення: біля 

підніжжя Великого та Малого скіфських городищ, біля Мар’їної гори. 

Виявлені також поселення біля сіл Грищинці, Зарубинці, Хмільна, Сахнівка, 

Деренковець, Яблунівка та ін. 
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У ІХ-Х ст. завершився процес консолідації давньоруських племен, 

виникло державне утворення Київська Русь. Території Канівського 

Подніпров’я були порубіжними південними регіонами держави і зазнавали 

постійних нападав кочових племен. Саме через ці особливості географічного 

положення на території Канівщини розташовано понад 60 поселень та 

городищ того періоду (Додаток Г). Найбільш ранні поселення та городища 

з’явилися у ІХ-Х ст., а найбільше їх виникло в проміжку часу між ХІ і ХІІІ ст. 

Городищами були укріплені пункти, розташовані на високому пагорбі і 

укріплені декількома рядами валів і ровів. Багато з них розташовані на 

лівому березі Росі – прикордонної річки Київської Русі. Вони були пунктами 

спостережень, де перебувала сторожа, під час небезпеки там могли 

переховуватись мешканці навколишніх сіл. Прикладом такого городища є 

Мале скіфське городище у заповіднику, яке зберегло цю свою функцію зі 

скіфських часів. Серед поселень переважали укріплені поселення-феодальні 

центри. Це були невеликі фортеці, розташовані на підвищеннях і оточені 

природними перепонами, ровами і валам, де зосереджувалася адміністрація 

феодальної вотчини зі своїми військами. Прикладами є поселення поблизу 

сіл Кононча, Козин, Пекарі. Навколо них, під захистом фортеці, 

зосереджувались великі неукріплені селища, наприклад, виявлені біля сіл 

Грищинці, Степанці, Козин, населення яких займалося сільським 

господарством. На території Канівського Подніпров’я, починаючи з ІХ ст., 

сформувалися давньоруські міста. Теж використовуючи особливості рельєфу 

як природні межі для захисту території, вони складалися з дитинцю і посаду 

(передмістя). Невеликий укріплений замок (дитинець) розташовувався на 

підвищеному місці, у ньому містились княжий двір та адміністрація міста. 

Навколо нього нижче розташовувалось зовнішнє місто (посад), де проживали 

ремісники, торговці, містився ринок, теж укріплене валами і ровами. 

Прикладами таких міст є міста Канів, Родень, Корсунь, Чучин тощо. Їх 

існування завдячує вигідному географічному положенню, близькістю до 

торгових шляхів, розвитку ремісництва.  



 182 

Описані стоянки, поселення, городища, могильники є археологічними 

пам’ятками. Однак, місцеположення більшості пам’яток, описаних у 

літературі, на місцевості можна визначити хіба що за особливостями 

рельєфу, ознаковані тільки найбільш важливі.  Ці пам’ятки є латентними 

туристичними ресурсами, а дані про них можуть бути використані як 

дорожня інформація під час екскурсій.  

З усіх описаних експонуватися може тільки пізньопалеолетична 

стоянка у с.Межиріч. У 1966 р. почалися розкопки на місці, де випадково 

були знайдені кістки мамонта. Дослідження встановили на цьому місці 

сезонну стоянку мисливців, пізніше датовану 10-12 тис. до н.е. [6]. На 

стоянці було розкопано 4 житла, складених з кісток великих тварин – 

мамонтів і північних оленів. Площа одного з жител становила 23 м
2
, в 

середині житла виявлено вогнище, робоче місце для обробітку каменю і яму 

з кістками тварин, з яких, вочевидь, виготовляли знаряддя праці. При 

розкопках також знайдено фрагмент бивня мамонта зі штрихованим 

рисунком, що може бути картою чи планом поселення. Одне зі знайдених 

жител реконструйоване і експонується у  Національному науково-

природничому музеї в Києві. Залишки ще одного житла залишені у 

с.Межиріч, де планується створити музей. 

Історико-культурні заповідники. Корсунь-Шевченківський державний 

історико-культурний заповідник включає території історико-культурного 

та природно-заповідного фонду м. Корсунь-Шевченківського, смт. Стеблів, с. 

Квітки та с. Виграїв.  

Палацовий ансамбль заповідника розбудовувався та змінювався 

протягом XVIII-ХХ ст. З 1780 р. місто Корсунь стало власністю 

князя Станіслава Понятовського, який почав його розбудовувати, 

відновивши його значення як промислового та торгового центру. У 1782 р. 

архітектором Йоганом Генріхом Мюнцом був розпланований палацо-

парковий комплекс, який завершений архітектором Джоном Ліндсеєм у 1789 

р. На той час було зведено двоповерховий мурований палац, 3 мурованих 
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господарські будівлі, один дерев’яний будинок для челяді, дві стайні, 

закладено парк з оранжереями та теплицями у англійському стилі. У 1793 р. 

відбувся другий поділ Польщі і місто увійшло до складу Російської Імперії. У 

1799 р. маєток був викуплений у С.Понятовського царем Павлом І і згодом 

подарований генерал-прокурору Росії князю Петру Лопухіну. З середини 

ХІХ палацовий комплекс зазнає перебудови. Зокрема палац, що у 

первинному вигляді зводився у стилі неоготики, набув рис російського 

романтизму. Споруда доповнилася кутніми прибудовами, увінчаними 

цибулинодібними баштами, які декоровані ліпними розетками. Бельведери 

увінчані декоративними мерлонами. З’явилися відкриті тераси, на даху 

першого поверху було влаштовано засклену терасу, що виконувала функції 

зимового саду, але була зруйнована у першій половині ХХ ст. Флігель, що 

з’єднувався з палацом ордерною галереєю (зруйнована у сер. ХІХ ст.), був 

добудований двома поверхами і набув вигляду раннього класицизму. Тоді ж 

було збудовано в’їзну браму у формах французької середньовічної оборонної 

архітектури з елементами неоготики. За кілька років до неї прибудували 

одноповерховий корпус господарського призначення у стилі «будинків з 

мезонінами».  

Серед мурованих адміністративних і господарських будівель того часу 

збереглися манеж, головна контора управителя маєтком та каретна  

(побудована у кінці ХІХ ст.). Цікавими за стилем є православні каплиці на 

території заповідника. Одна з них побудована у першій пол. ХІХ ст. у 

еклектичному стилі з рисами класицизму, поєднаними з елементами 

візантійської архітектури і неоготики: висока, шестикутна в плані, із вікнами 

стрілчатої форми. Друга, восьмикутна, каплиця побудована в сер. ХІХ ст. у 

стилі російської середньовічної архітектури, поєднаної з елементами 

раннього класицизму та неоготики. 

З дерев’яних споруд зберігся «Швейцарський будинок» побудований у 

першій половині ХІХ ст. як житло для челяді. Він є прикладом архітектури 

раннього романтизму і «вписаний» у ландшафт прилеглого парку. Сам парк 
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використовує і доповнює природні особливості ландшафтів долини і островів 

р.Рось. У 1787-1789 рр. на його території були побудовані турецька та 

китайська альтанки, давньогрецький храм, тріумфальна арка, єгипетський 

храм та висічений в скелі грот. Після 1799 р. парк набув рис російського 

романтизму. Висаджена центральна липова алея, вписані малі архітектурні 

форми, скульптури, символи, пов’язані з історією Росії та роду князів 

Лопухіних, закладені павільйони для павичів і фазанів. 

Власником у маєтку була зібрана велика колекція археологічних 

знахідок з прилеглих територій. 

У роки революції маєток був кілька разів пограбований і частково 

зруйнований. З 1925 р. присадибна територія існувала як парк ім. Леніна, з 

1928 р. Корсунський парк було оголошено пам’яткою природи місцевого 

значення. У 1945 р. приміщення палацу зайняв новостворений музей історії 

Корсунь-Шевченківської битви. З 1960 р. парк оголошений пам'яткою 

садово-паркового мистецтва національного значення. У 1980-х рр. проведена 

реконструкція парку, встановлені скульптури та альтанки. З 1994 р. 

створений Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний 

заповідник.  

Зараз до складу заповідника входять наступні структурні підрозділи: 1). 

Музей історії Корсунь-Шевченківської битви (міститься у палаці князів 

Лопухіних-Демидових), що експонує документи, артефакти та картини, 

присвячені переможній військовій операції Радянських військ проти 

німецько-фашиської окупаційної армії у 1944 р. під час Другої Світової 

війни. На території заповідника також експонується військове озброєння та 

техніка тих часів; 2). Корсунь-Шевченківський історичний музей (у 

одноповерховому корпусі господарського призначення біля в’їзної брами), 

який знайомить з історією і культурою Корсуньщини; 3). Корсунь-

Шевченківська художня галерея (у флігелі) – зібрання творів українського і 

зарубіжного образотворчого мистецтва; 4). Літературно-меморіальний музей 

І.С. Нечуя-Левицького у смт. Стеблів, де мешкала родина письменника, 
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присвячений його життю і творчості; 5). Меморіальний музей К.Г. Стеценка 

в с. Квітки, де народився цей композитор, хоровий диригент, громадський і 

релігійний діяч. 

Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів». 

Трахтемирівський півострів – здавна заселена територія, що зумовлено 

оптимальними для оборони і ведення господарства особливостями. Оточений 

з трьох боків Дніпром з урвистими берегами, а з іншого боку 

Придніпровською височиною, порізаною ярами і балками, між якими 

знаходяться зручні для землеробства поля, півострів був придатним як для 

ведення сільського господарства, так і для рибальства, зручним місцем 

будівництва укріплених поселень, які ставали торговими центрами, 

використовуючи як транспортне значення ріки, так і існування бродів через 

неї.  

На території заповідника і за його межами постійно проводяться 

археологічні дослідження, наразі виявлено десятки давніх поселень, городищ 

та могильників різного часу (рис. 4.3). Виявлено декілька поселень 

трипільської культури, поселення епохи бронзи періоду 

середньодніпровської культури, поселення та городища скіфського часу. 

Зокрема, збереглися залишки скіфського Трахтемирівського городища, що за 

розмірами території займає четверте місце серед городищ скіфського часу 

(займає площу близько 50 га. [6]), виявлених в Україні, і посідає центральне 

місце в системі поселенських структур українського Лісостепу [21]. Із 

територією заповідника також пов’язано відкриття ранньослов’янської 

зарубинецької культури. Саму назву ця культура отримала від назви 

с.Зарубинці, біля якого (Батурова Гора) В.Хвойка у 1899 р. розкопав 

могильник. Біля с.Монастирок було виявлене та докладно досліджене крупне 

поселення зарубинецької культури кінця ІІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. [15]., що 

дозволило визначити хронологію цієї культури, особливості жител та 

оборонних укріплень, дало інформацію про господарювання, побут та 

культуру давніх слов’ян.  
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У період Київської Русі на півострові з’явилося багато поселень і 

городищ, що мали важливе адміністративне і торгівельне значення. Зокрема, 

городище Монастирок, яке у VІІІ-Х ст. було великим громадським центром і 

мало розгалужені торгові зв’язки, про що свідчать знахідки арабських монет і 

сирійських прикрас. Іншими виявленими поселеннями є поселення в урочищі 

Лан в районі Трахтемирова, поблизу Зарубиної гори, в районі Григорівки, в 

урочищі Чернече, в урочищі Рожена криниця [17]. 

Згодом відомим поселенням став Заруб, місце знаходження якого в 

межах Трахтемирівського півострова є дискусійним. Втім, деякі археологічні 

дослідження [15] стверджують, що Заруб (ХІІ-ХІІІ ст.) був укріпленням, яке 

захищало Зарубський брід і розміщувалося на території с.Монастирок (вали і 

рови на цій території досі збережені) (рис. 4.4.). Про значення Заруба 

свідчить те, що він був згаданий у давньоруських літописах з 1096 р. по 1223 

р. сім разів [17], переважно як рубіж у захисті від половецьких набігів і як 

місце переговорів. Поряд із Зарубом існував Зарубський монастир (ХІ-ХІІІ 

ст.), залишки його кам’яного Успенського собору (ХІІ-ХІІІ ст.) виявлені в 

урочищі Церковщина [15; 17]. Зараз ця пам’ятка розмивається водами 

водосховища, однак археологам вдалося зібрати велику колекцію фресок і 

графіті. Поряд з монастирем існував печерний монастир (ХІІ-ХІІІ ст.) [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.4.  Городище Монастирок, вигляд з півдня [15] 
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Окрім Заруба, виявлено безліч поселень і городищ того ж часу (рис. 

4.3), всі вони розміщувались по узбережжю від Трахтемирова до Бучака і 

часто -  на місці давніших поселень. Саме така концентрація археологічних 

пам’яток зумовила необхідність заповідання цієї території. 

У часи середньовіччя з’явилися поселення Трахтемирів, Григорівка, 

Монастирок. Близько 1578 р. польський король С.Баторій, формуючи два 

перших полки реєстрового козацтва, передає Трахтемирів, з монастирем біля 

нього, маєтностями та угіддями козакам, і він стає місцем постійного 

проживання козацької старшини. У місті, яке майже 60 років було 

адміністративно-політичним центром, перебував уряд реєстрових козаків, 

збиралися козацькі ради, розташовувалась канцелярія, арсенал, скарбниця. 

Трахтемирів був резиденцією П. Конашевича-Сагайдачного, у ньому в 1658 

р. відбувалося обрання Ю. Хмельницького у гетьмани. Трахтемирівський 

монастир був побудований на іншому місці ніж попередній - Зарубський, 

однак, можливо, мав спільну мережу підземних ходів. У віданні козаків 

монастир був місцем навчання богословству. Також при монастирі було 

організовано шпиталь для старих і хворих козаків. Монастир був місцем 

збору селян під час повстання під проводом К.К.Косинського (1593 р.) та 

С.Наливайка (1595 р.) 

У 1637 р., після придушення повстання під проводом Павлюка, 

Трахтемирів  було зруйновано поляками і рішенням сейму відібрано у 

реєстрових козаків. Під час визвольної війни під проводом Б. Хмельницького 

ці території були включені у межі Гетьманщини і Трахтемирів відігравав 

важливу роль, був сотенним містечком [16]. В часи Руїни і місто, і монастир 

кілька разів руйнували і наново відбудовували. За Андрусівським 

перемир’ям 1667 р. ці землі були частиною буферних територій, на яких 

заборонено селитися. З ХVІІІ ст. люди на ці терени повертаються. Засновані 

села Бучак, Луковиця, Зарубинці. Однак території малолюдні, у 

Трахтемирові станом на сер. ХІХ ст. проживало 608 мешканців [18] На 
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початку ХІХ ст. монастир запустів і почав руйнуватися, хоча і досі 

збереглися мало обстеженими мережі печер навколо нього [17]. 

У наш час збереглися вали Трахтемирівського скіфського городища, 

висота яких зараз досягає 6 м., а ширина 15-20 м. [6], давній цвинтар XVI-

XIX ст., декілька кам’яних козацьких хрестів XVII ст. (поза цвинтарем), 

пам’ятники і поховання радянських солдат, пов’язані з битвою за 

Букринський плацдарм у 1943 р. Джерело «Рожена криниця» біля с.Бучак є 

не тільки гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення, але й має 

сакральне значення як цілюще джерело.  

Шевченківський національний заповідник. 22 травня 1861 року на 

Чернечій горі було поховано видатного українського митця Тараса 

Шевченка. На могилі був насипаний курган та встановлений дубовий хрест. 

Десятиліттями могила підтримувалась небайдужими, зокрема родич поета 

Варфоломій Шевченко понад 30-ть років за свій кошт упорядковував могилу 

і згодом викупив ділянку під нею. У 1884 р. вони з Василем Гнилосировим 

побудували  будівлю у стилі української сільської хати, в частині якої жив 

сторож могили Іван Ядловський, а інша частина відводилась під музей 

(«Тарасова світлиця»). У цьому ж році встановлено  монументальний 

чавунний пам'ятник-хрест і огорожу. Могила була постійним місцем 

відвідування, що спричиняло її повільне руйнування, але підтримувалась за 

рахунок ентузіазму небайдужих і на пожертви охочих. У 1918 р. влада 

Української Народної Республіки визнала могилу національною власністю. У 

1925 р. Тарасова гора стала заповідником. З 1927 р. по 1930 р. відбувалося 

впорядкування могили і прилеглої території, зокрема, укріплення схилів. 

Площа заповідника в результаті цих заходів розширилася до 10 га. У 1929 р. 

біля підніжжя Пилипенкової гори  для відвідувачів могили Т.Шевченка був 

збудований готель з двома музейними кімнатами, де експонувались 

матеріали про життя і творчий шлях поета, бібліотекою та кінолекційним 

залом. У 1930-х роках при будівництві нового музею цю хату, у якій 

містилась «Тарасова світлиця», розібрали.
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Рис. 4.3.  Пам’ятки  на території Трахтемирівського півострову (узагальнено 

автором за джерелами [17; 4] 
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Перелік об’єктів, нанесених на картосхему (рис. 4.3) 

 

№ п/п Назва пам’ятки Датування, культурна приналежність 

Пам’ятки археології 

1 Поселення  ІІІ ст. до н.е. - І ст. н.е. 

2 Могильник  ХІ-ХІІ ст. 

3 Поселення  Зарубинецька к-ра, поляни, Київська Русь 

4 Городище  ХІІ-ХІІІ ст. 

5 Поселення і 

могильник 

Зарубинецька к-ра, Київська Русь 

6 Поселення  ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.;   VІІ-VІІІ ст.;  ХІІ-ХІІІ ст. 

7 Поселення  ІІІ тис. до н.е. 

8 Поселення і 

могильник 

ХІ-ХІІІ ст. 

9 Городище, 

поселення 

ХІ-ХІІІ ст. 

10 Городище  ХІ-ХІІ ст. 

11 Поселення  ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е. 

12 Поселення ІІІ тис. до н.е. 

13 Поселення ІІІ тис. до н.е. 

14 Поселення ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е. 

15 Городище VІІІ-ІХ ст. н.е. 

16 Городище VІ-V ст. до н.е. 

17 Поселення ІІІ ст.. до н.е. – І ст.. н.е.; ІІІ-V ст. н.е.; VІІ-VІІІ ст.. н.е.; 

ІХ-ХІV ст. 

18 Поселення Ранній залізний вік 

19 Поселення  ХІ-ХІV ст. 

20 Поселення  VІІІ-Х ст..;   ХІ-ХІV ст. 

21 Поселення  VІ-V ст. до н.е.; ІІІ ст. до н.е.- І ст. н.е.;   VІІ-VІІІ ст.; 

ІХ-ХІІІ ст. 

22 Поселення  ІІ тис. до н.е.;  VІІІ-VІІ ст. до н.е.; ІІІ ст. до н.е. – І ст. 

н.е. 

23 Поселення і 

могильник 

Доба бронзи;  ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е. 

24 Городище, селище ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.;  VІІ-Х ст.; ХІІ-ХІІІ ст. 

25 Поселення  ХІІ-ХІІІ ст. 

26 Поселення, 

могильник 

 

27 Поселення  ІІІ тис. до н.е. 

28 Поселення  Доба бронзи 

29 Поселення  ранні слов’яни; давньоруський період 

30 Поселення  Трипільська культура 

31 Поселення  Епоха бронзи 

32 Могильник  Доба бронзи 

33 Могильник 

ґрунтовий 

ХІ-ХІІІ ст. 

34 Поселення  Київська Русь 

35 Комплекс 

літописного 

Зарубського 

ХІ-ХІІІ ст.. 
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монастиря 

36 Замчище 

козацького 

трахтемирівського 

монастиря 

ХVІ-ХVІІІ ст. 

37 Поселення  Епоха бронзи, скіфський час 

38 Поселення Епоха бронзи 

39 Поселення  Трипільська культура 

40 Поселення  ХІ-ХІІІ ст. 

41 Городище  Скіфська доба 

42 Велике скіфське 

городище 

Скіфська доба 

43 Поселення  Ранньоскіфський час 

44 Городище Ранньоскіфський час 

45 Поселення  Ранньоскіфський час 

46 Поселення  Епоха бронзи 

47 Поселення  Рання бронза 

48 Козацький 

цвинтар 

ХVІ-ХVІІІ ст. 

49 Поселення Доба бронзи; XVII-XVIII ст. 

50 Поселення доба бронзи; ранній залізний вік 

51 Поселення  ХIV-ХIV ст. 

52 Поселення Ранньозалізний час; давньоруський час; XVII-XVIII ст. 

53 Поселення Доба бронзи; ранній залізний вік 

54 Поселення Доба бронзи; ранній залізний вік 

55 Поселення Доба бронзи 

56 Поселення  Доба бронзи 

57 Поселення Доба бронзи; ранній залізний вік; ранні слов’яни 

58 Поселення Доба бронзи; ранній залізний вік;  Київська Русь;  

XVII-XVIII ст. 

Пам’ятки історії 

69 Кагов ліс – місце 

знаходження 

штабу 

партизанського 

загону 

1941-1943 рр. 

70 Пам’ятний знак на 

місці переправи 

через Дніпро  

1943 р. 

71 Пам’ятний знак на 

місці боїв за 

Букринський 

плацдарм  

1943 р. 

72 Братські могили 

радянських воїнів  

1943 р. 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

№ п/п Назва Статус 

73 

 

Рожена криниця  гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення 

74 Лисяче джерело  гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення 

75 Веселий шпиль  геологічна  пам’ятка природи місцевого значення 
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У 1934-1937 рр. відбудували сучасний літературно-меморіальний музей 

Тараса Шевченка. 1939 року було встановлено бронзовий пам’ятник поету. З 

1989 року заповіднику надано статус національного. У 1991 р. на іншому 

місці, але поряд з музеєм, була відтворена «Тарасова світлиця». У 2010 

проведена масштабна реконструкція літературно-меморіального музею, 

«Тарасової світлиці», прилеглих до Тарасової гори територій та під’їзних 

шляхів до них. Зараз у музеї експонуються понад 20 тисяч унікальних 

пам'яток, зокрема, меморіальні речі та офорти Т. Шевченка, рідкісні видання 

його творів, цінні архівні документи, високохудожні твори українських та 

зарубіжних митців і артефакти народної художньої творчості, присвячені 

Т.Шевченкові. У складі заповідника нараховується 8 пам'яток культурної 

спадщини. 

Пам’ятки архітектури та містобудування.  Місто Канів. Поселення 

на території сучасного Канева з’явилися ще у епоху бронзи. Зокрема, на горі 

Московці знайдені залишки цих поселень та пізніших поселень 

зарубинецької культури. Саме на г.Московці ранньослов’янське поселення 

переросло в укріплення та згодом місто, яке і вважають древнім Каневом. 

Там і досі лишилися залишки валів та рову шириною до 18 м., раніше ж вали 

явно проглядалися з берегів Дніпра, про що свідчить, зокрема, Ж.-А. Мюнц у 

своєму щоденнику за 1782 р. [16]. В ті ж давньоруські часи на Московці, 

можливо, знаходилась церква Св.Ірини, про яку оповідає і залишки якої 

(зокрема плінфа і мідний хрест) знайшов у сер. ХІХ ст. Л.Похилевич [18].  

76 Канівська свита    геологічна  пам’ятка природи місцевого значення 

77 Костівщина  геологічна  пам’ятка природи місцевого значення 

78 Григорівські 

горби  

державне заповідне урочище 

79 Мушина гора  державне заповідне урочище 

80 Великі валки  державне заповідне урочище 

Сучасні культові споруди 

81 Свято-Миколаївська церква 

82 Каплиця 
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Канів, як прикордонне місто було збірним пунктом руських військ 

перед походами проти кочовиків. Згодом військові заслони, які щоліта 

стояли на кордонах держави, базувалися також у Каневі. У місті стояли 

військові загони, що захищали судноплавство на Дніпрі. 

У ХІІІ ст. це давнє місто було спалене, але згодом знову відновилося і 

розрослося на інші території. 

Вперше у літописі Канів згадується у 1144 р. (хоч є побіжні згадки ІІ 

пол. ХІ ст.) у зв’язку з будівництвом Георгіївського собору (нині Успенський 

собор), прикладу давньоруського зодчества, який, перебудований, зберігся 

донині. У часи Київської Русі ця сакральна пам’ятка була збудована у вигляді 

шестистовпного одноглавого храму з вузькими арочними вікнами у верхній 

частині стін і фрагментарно розписана фресками. Після спалення монголо-

татарами і подальшого відновлення міста, собор відновили і поряд з ним 

з’явився Успенський чоловічий монастир (ІІ пол. ХVІ ст.). Саме біля нього 

було поховано у 1587 р. козацького очильника Івана Підкову, а згодом 

гетьманів Самійла Кішку, Якова Шаха [16]. У 1678 р. турецькі війська, 

здобувши і зруйнувавши місто, спалили собор і монастир разом з усіма, хто 

там переховувався. Тоді ж був закатований архімандрит монастиря Св. 

Макарій Токаревський. Коли на початку ХVІІІ ст. місто почало 

відроджуватись, монастир був перенесений у район теперішнього урочища 

Монастирок, до кінця ХVІІІ ст. занепав та був закритий. Успенський собор з 

1780-х рр. починає відбудовуватись стараннями ченців василіанського 

ордену греко-католицької церкви, у відання яких на той час польською 

владою були віддані землі навколо собору. Тоді ж будується приміщення 

Базиліанського училища, у якому зараз знаходиться музей народного 

декоративного мистецтва. Сучасного вигляду собору надали під час 

реставрації 1805-1810 рр. У 1861 р. в соборі відбули панахиду по Тарасу 

Шевченку. Як пам’ятка історії і культури охороняється з 1926 р. З 1935 р. 

собор відібраний у релігійної громади і використовується як склад. З 1966 по 

1970 рр. його знову відреставрували і з 1972 по 1990 рр. у соборі працював 
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музей  народного декоративного мистецтва. З 1993 р. приміщення собору 

передали релігійній громаді УПЦ (МП). Востаннє відреставрований у 2008 р. 

Можливо, на цій же горі, де стоїть Успенський собор, яка зветься 

Дніпрова (Замкова), був розташований дерев’яний Канівський замок, 

збудований у ХІV ст. і зруйнований 1768 р. за Коліївщини. 

З 1837 р. Канів, який на той час перебуває у складі Російської імперії, 

стає повітовим містом, в ньому засновано магістрат і міську думу. Хоч 

промисловість міста була розвинена слабко, кількість населення поволі 

зростає. У середині ХІХ ст. у місті налічувалось близько 6 тис. мешканців 

[18]. Однак, ані сакральні споруди того часу (наприклад Спасо-

Преображенська церква), ані громадська архітектура майже не збереглися. З 

сакральних споруд донині залишилася будівля колишньої синагоги - Канів 

входив до зони осілості єврейського населення. У сер. ХІХ ст. кількість 

євреїв у місті становила близько 3 тис. осіб. [18], на поч. ХХ ст. близько 2700 

і діяли два молитовні будинки. Один з них – кам’яна синагога, збудована у 

першому десятилітті ХХ ст. у якій зараз діє дитяча музична школа. У будівлі, 

в якій розміщувалася крамниця єврейських торгових рядів нині діє музей 

«Канів від давнини до сучасності».  

Село Мошни. Перші згадки про населений пункт датуються ще 1494 р., 

але нині існуючі архітектурні пам’ятки пов’язані із початком ХІХ ст. У 1819 

р. володарем с.Мошни і прилеглих територій стає Михайло Воронцов. Він 

будує дороги до Мошен і навколо селища,  проводить осушення боліт, за 

його ініціативи прокопане русло, яке з’єднало р. Вільшанку з Дніпром, 

оскільки у Мошнах діяла верф для суднобудування. Упорядження Вільшанки 

було закінчено до 1822 р., вручну було викопано майже 60 км. каналів, а у 

1823 р. на воду був спущений перший пароплав місцевого виробництва.  

У 20-ті рр. ХІХ ст. створений палацово-парковий комплекс, 

розпланований архітектором Джорджо Торрічеллі. Парк мав площу більше 

150 га і був одним з найбільших за площею у Європі [9]. У парку 

розташовувався маєток, малі архітектурні форми, містки і башта з 
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оглядовими майданчиками висотою у 58 м – «Вежа Святослава». 

Розплановані літній сад, оранжереї та звіринець. А ні парк, а ні споруди не 

збереглися. Парк був пограбований, а згодом знищений у роки громадянської 

війни, споруди зруйновані, згодом розібрані місцевими мешканцями, останні 

вже у період після ІІ Світової війни. «Вежа Святослава», проіснувавши 106 

р., у післяреволюційний період руйнувалася, а остаточно була знищена у 

1943 р. – підірвана німецько-окупаційними військами.  

В околицях с.Мошни існував Мошногірський Вознесенський монастир, 

відомий ще з ХVІ ст. Однак, внаслідок радянської політики по відношенню 

до релігій і сакральних споруд, він був пограбований і зруйнований у кінці 

20-х – початку 30-х рр. ХХ ст., а залишки будівель на його території підірвані 

та спалені у 1941 р. німецькими військовими. Від описаних пам’яток зараз не 

лишилося жодних слідів.  

Важливими історико-архітектурними пам’ятками, що вціліли до 

сьогодні, є Спасо-Преображенський храм, костел, Еллінська школа, будинок 

земського лікаря кінця XIX ст. 

Спасо-Преображенський храм був спроектований та збудований Дж. 

Торрічеллі у 1839 р. в еклектичному стилі, що поєднує в собі романтичний і 

неоготичний. Церква налічує 24 бані, перемички віконних і дверних прорізів 

виконані у вигляді стрілчастих арок. У післяреволюційні роки храм було 

закрито, однак не зруйновано, оскільки він отримав статус пам’ятки 

архітектури у 1926 р. У роки окупації у храмі містився концтабір (з 1941 р. до 

поч. 1942 р.), стайня (до 1943 р.) [9]. Остання реконструкція закінчена 2009 р. 

Костел був збудований з цегли у першій пол. ХVІІІ ст. замість 

дерев’яного костелу кінця ХVІІ ст. і діяв до 1927 р. У 30-х рр., уже закритий, 

був підданий суттєвій перебудові. До нього добудували інші приміщення, 

вежу використовували як водонапірну башту. Нині споруда у такому вигляді 

використовується як млин. [9]. 

На початку ХІХ ст. у неоготичному стилі був збудований будинок 

канцелярії, що зберігся донині. Біля нього у 1901 р. Катерина Балашова 
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заснувала Еллінську жіночу школу, де за основу бралася грецька система 

освіти. Тоді ж, на межі ХІХ і ХХ ст., було побудовано двокорпусну дерев’яну 

лікарню, а поруч був збудований різблений дерев’яний будинок Земського 

лікаря, які спроектував архітектор Владислав Городецький [8]. З громадських 

будівель кінця ХІХ ст. зберігся будинок Волосної Управи. 

Пам’ятки монументального мистецтва. Канівщина, як і все 

Подніпров’я, в часи ІІ Світової війни була ареною страшних битв. Тому 

майже в кожному селі є пам’ятник радянським воїнам, загиблим у часи ІІ 

Світової війни.  

Село Балико-Щучинка. У селі розміщено національний музей-

меморіальний комплекс «Букринський плацдарм», створений у 70-х рр. ХХ 

ст. в пам’ять про радянських воїнів, що брали участь у битві за Дніпро і 

наступальній операції по звільненню Києва через захоплення Букринського 

плацдарму (1943 р.), коли Радянська армія зазнала великих втрат. Комплекс 

складається з ансамблю пам’ятників, на його території розміщені барельєфи 

та скульптурні композиції, присвячені цим подіям.  

Оскільки там проводилися розкопки давньоруського міста Чучин, на 

території також встановлений пам’ятник Бояну. 

Місто Канів. У місті багато пам’ятників, присвячених Другій Світовій 

війні, часам козаччини та окремим персоналіям. Меморіальний комплекс в 

пам’ять про загиблих в боях за батьківщину присвячений загиблим у період 

Другої Світової війни радянським воїнам, які були уродженцями міста або 

загинули за нього у боротьбі з німецькими окупаційними військами. 

Розташований на Дніпровій (Замковій) горі у парку Слави. Пам’ятник 

героям бронепоїзда №56 у вигляді макету бронепоїзду в натуральну величину 

встановлений в 1980 р. на в’їзді до Канева з нагоди 35-річчя Перемоги, а з 

2012 року є частиною експозиції Музею військової техніки під відкритим 

небом. На набережній встановлено бронекатер - Пам’ятник морякам 

Дніпровської військової флотилії. 
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Пам’ятник розстріляним у Берестовецькому яру увічнює пам’ять 1250 

канівчан [20], розстріляних німецькими військовими у 1943 р. у 

Берестовецькому яру. Споруджений на вул. Київській на південно-західних 

околицях міста. 

У центрі міста розташовані пам’ятник радянським воїнам-канівчанам, 

що загинули у Афганській війні та пам’ятник жертвам чорнобильської 

катастрофи.  

Біля урочища Монастирок встановлено пам’ятник І.Підкові та іншим 

козацьким гетьманам, що мали відношення до Канівщини.  

Біля Успенського собору встановлено пам’ятник Св. Макарію – 

преподобному мученику, архімандриту Успенського монастиря, якого було 

закатовано у 1678 р. під час нападу турецьких військ на місто. Мощі 

канонізованого святого зараз зберігаються у Володимирському соборі Києва 

[21]. 

Погруддя М.Біляшівському встановлено біля природничого музею 

Канівського природного заповідника, приміщення якого є колишньою дачею 

відомого археолога, поруч зі сходами, що ведуть на його могилу.  

Пам’ятник на могилі Олександра Ленського, російського актора, що 

помер у 1908 р.Ю і за заповітом був похований у с.Селище на півострові 

Трахтемирів. Однак, коли могилу почало розмивати водами Дніпра, її у 1955 

р. було перенесено до Канева. 

Погруддя Олега Кошового (встановлене біля музею народного 

декоративного мистецтва), який очолював молодіжне підпілля на Донбасі у 

період Другої Світової війни, а до цього певний час проживав у Каневі 

(зберігся будинок, у якому він жив). 

Пам’ятник на могилі Аркадія Гайдара – радянського письменника, 

який, будучи кореспондентом на передовій, загинув біля с.Ліпляве у 1941 р. 

Пам’ятник В’ячеславу Чорноволу, встановлений першим у країні. 

Новими пам’ятними знаками позначені події останніх років. Біля входу 

до парку Слави на початку 2015 р. відкрито пам’ятний знак на честь Героїв 
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Небесної Сотні. У центрі міста, біля каплиці, наприкінці 2015 р. встановлено 

пам’ятний знак «Захисникам України», присвячений пам’яті воїнів, що 

воюють на сході України проти іноземної агресії. 

Місто Корсунь-Шевченківський. У центрі міста встановлено меморіал 

пам’яті загиблим у Великій Вітчизняній війні, поряд з яким знаходяться 

пам’ятники, присвячені подіям Другої Світової війни: пам’ятник на 

братській могилі розстріляних у роки німецької окупації мешканців міста, 

пам’ятник П.Янчевському (радянському підпільнику, закатованому під час 

окупації). Також поряд пам’ятник ліквідаторам аварії на Чорнобильській 

АЕС, пам’ятник військовим-корсунчанам, що загинули в Афганістані, 

пам’ятний хрест у пам’ять козацьких полковників Корсунського полку. У місті 

декілька пам’ятних бюстів Т.Шевченка. На о.Зелений поставлено 

монументальну фігуру давньоруського воїна – «Росич». На території 

колишнього знесеного цвинтаря, а зараз скверу, зберігся пам’ятник на могилі 

художника І.Сошенка, який помер у Корсуні. 

Село Межиріч. Пам’ятник меліораторам, які працювали над 

розчищенням русла р.Рось, встановлений на початку ХХ ст. 

Село Келеберда. Гранітна плита відкрита у 2007 р. на місці, з якого 

Т.Шевченко у 1859 р. малював етюд «Коло Канева», із зображенням самого 

етюду та цитатою з вірша поета. 

Село Прохорівка. Пам’ятник на могилі Михайла Максимовича, знаного 

вченого та першого ректора Київського університету, що останні роки 

проживав у своїй садибі у Прохорівці, де гостювали Т.Шевченко та інші 

відомі діячі української культури. 

Техногенні пам’ятки. На Канівщині представлені комплексом споруд 

Канівської ГЕС, що збудована у 1972 р.  Зараз її дамба з’єднує береги Дніпра 

в межах Канева. Територією недобудованої у 1987 р. Канівської 

гідроакумулювальної електростанції біля с.Бучак, штучним озером Бучак, що 

утворилося на місці котловану недобудованої Канівської ГАЕС. 
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V. СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИЗМУ 

5.1. Динаміка туристичного процесу 

Вигідне географічне розташування, зосередження в районі унікальних 

природних ресурсів, велика кількість пам’яток археології, історії, культури, 

архітектури, містобудування, монументального мистецтва, заповідна зона, 

відомі мистецькі осередки, а також багата історична спадщина зумовлюють 

туристсько-рекреаційну привабливість реґіону. А визнання м.Канів одним із 

переможців конкурсу «7 чудес України» в номінації «Малі історичні міста і 

містечка» також є передумовою для розвою галузі.  

До 200-річчя від Дня народження Т.Шевченка в м.Канів було 

здійснено значний обсяг робіт з відновлення та ремонту інженерних мереж в 

районі Тарасової гори. На відстані 15-20 км від міста належно 

відремонтовано під’їзні шляхи. Від 2012 р. в місті функціонує  комплекс 

«Авто-ріка» та гелікоптерний майданчик (у с.Пекарі), який має пропускну 

здатність 150 пасажирів/година.  

У 2016 р. відновлено екскурсійні рейси теплоходів на підводних 

крилах «Полісся» по Дніпру із Києва до Канева, послугами яких в перший же 

рік скористалося понад 500 осіб.  

Тисячі українців та громадян інших держав щороку 22 травня 

приїздять на Чернечу гору на Всеукраїнську Прощу до Тараса (таблиця 5.1). 

Щорічно влаштовуються фестивалі сучасної та академічної музики 

«Фарботони», фінал національного молодіжного мистецького фестивалю 

«Кобзареві джерела», молодіжний фестиваль «Простір Єдності», Дні Європи, 

започатковано Міжнародний кінофестиваль сучасного кіно та ін. 

Об’єктами туристичної інфраструктури забудовується набережна 

Дніпра. Для розвитку туристичного потенціалу міста Канева було 

розроблено концепцію інвестиційного проекту «Променад – парк», який 

презентували на Першому Черкаському інвестиційному форумі в 2015 р.  
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Таблиця 5.1. 

Туристичні потоки до м.Канів у 2014-2016 рр. 

Показники 2014 2015 2016* 

Кількість іноземців, осіб 680 606 492 

Кількість екскурсантів, осіб 145989 100200 100431 

Завантаженість колективних  

засобів розміщення, % 

28 40 35 

Кількість відвідувачів музеїв та об’єктів 

культурної спадщини, об’єктів 

природно-заповідного фонду, осіб 

145989 100200 84256 

* станом на 1.09.2016 р. 

Найвідвідуванішим є Шевченківський національний заповідник. У рік 

відкриття Музею Тараса Шевченка (2010 р.) його відвідали 95 тис. осіб, 2013 

р. – майже 130 тис., 2014 р. – 130 тис., 2015 р. – 86 тис., 2016 р. – 95 тис. 

чоловік. Іноземних туристів 2015 р. завітало на Тарасову гору 606 осіб (з 27 

країн, у тому Нідерландів, Франції, Данії, ФРН, США, Канади), 2016 р. 

(станом на 1 травня того року) – 190 (рис.5.1; 5.2.)     

Нідерланди

0%

США

13%

Китай

12%

Німеччина

3%

Арабські 

емірати
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2%

Канада

12%

Молдова

18%

Франція

4%

Туреччина

3%

Росія
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Швейцарія

3%
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24%

Рис. 5.1. Структура відвідування іноземними громадянами м.Канів у 2016 р., 

 % 
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5.2. Туристична діяльність і туристичний продукт 

 

Суб’єкти туристсько-рекреаційної діяльност. Бюро подорожей 

«Канівтурсервіс» (тураґентство) позиціонує себе як підприємство, яке 

«Організовує екскурсії та відпочинок, а саме: 1. Літній відпочинок на морі 

(Залізний Порт, Азовське море); 2. Екскурсії і тури в межах України 

(Карпати, Закарпаття); 3. Тури до Росії (Санкт-Петербург); 4. Євротури; 5. 

Тури до Болгарії (літні та зимові); 6. Змістовні та захоплюючі екскурсії по 

Каневу; 7. Допомога в отриманні закордонного паспорта; 8. Подорожі на 

футбольні матчі для справжніх уболівальників». 

Адреса: м.Канів, вул. Київська, 34  

http://kanivtourservis.io.ua 

kanivtourservis@ukr.net  

Тел.: (04736) 3-30-22, 3-18-58, (066) 786-09-55, (067) 376-24-06, (068) 02-01-

180, (063) 756-79-79 

Рис.5.2. Надходження туристського збору в 2012-2016 рр., грн 
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«Перлина відпочинку» (тураґентство) пропонує «тури в будь-який куточок 

світу та відпочинок на морі: - Крим (Алушта, Феодосія, Судак, Севастополь, 

Чорноморськ, Саки, Новофедорівка, Залізний порт тощо); - Туреччина, 

Греція, Єгипет, Туніс; - поїздки по Україні; - екскурсійні тури по Європі; - 

екзотичні країни; - гірськолижні курорти; - оформлення віз; - бронювання та 

продаж авіаквитків тощо». 

Адреса: м.Канів, вул. О.Кошового, 10  

Тел.: (04736) 3-12-03; (098) 108-38-55; (063) 18-48-863; (066) 88-48-148 

ТОВ «Бюро подорожей «Канівтурсервіс» (тураґентство) пропонує 

«Подорожі, як в Україні так і за кордоном від провідних 

туроператорів. Екскурсійні програми рідним краєм циклу "Унікальна 

Україна". Європейські освітні тури. Страхування» 

Адреса: м.Канів, вул.Героїв Дніпра, 35  

www.kanivturservis.se-ua.net 

kanivturservis@ukr.net 

Тел.: (04736) 3-30-22, 3-18-58, (067) 376-24-06,   

«Енеко-тур» (тураґентство) підприємство завважує, що його місією є «повна 

реалізація туристичного потенціалу свого регіону для особистого та 

колективного розвитку. В кожному регіоні ми знаходимо свій «смак» через 

розкриття регіональних особливостей, через кращий логістичний сервіс на 

місцевому рівні, зустрічі з цікавими людьми, а також участь в регіональних 

проектах розвитку культури та туризму. Наш портфель продуктів включає 

екскурсійні тури вихідного дня, активний відпочинок, екологічні тури та 

корпоративний відпочинок. Пріоритетними напрямками регіонального 

розвитку є Черкащина та Західна Україна». 

www.eneco-tour.com.ua 

info@eneco-tour.com.ua 

Тел.: (67) 190-84-54; (97) 250-35-08 

http://www.eneco-tour.com.ua/
mailto:info@eneco-tour.com.ua
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«Аліна-тур» (тураґентство) пропонує «Відпочинок на морі. Екскурсійні тури 

по Європі. Санаторії, пансіонати України. Дитячий відпочинок. Навчання за 

кордоном» 

Адреса: м.Канів, площа Тараса Шевченка, Універмаг, 2-ий поверх  

Тел.: (04736) 3-22-86, (067) 234- 91-84 

Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Канева» 

(діє від серпня 2014 р.). У списку пропозицій ТІЦ: оглядова екскурсія містом, 

екскурсії до Музею Т.Шевченка та на Тарасову гору, у Канівський 

природний заповідник, а також велосипедні екскурсії. На основі ТІЦ працює 

офісний центр, який щоденно надає 14 видів інформаційно-довідкових та 

споживчих (як платних, так і безкоштовних) послуг туристам, екскурсантам 

та мешканцям міста й району (у тому забезпечено зону вільного доступу до 

інтернету через Wi-Fi в комплексі «Авто-ріка»).  

Адреса: м.Канів, вул. 206-ї дивізії, 1, туристський комплекс «Авто-Ріка», , Ч 

www.kanivtur.info 

kanivturinfo@i.ua 

Тел./факс: (04736) 3-30-99 

Тел.: (067) 376-24-06, (063) 756-79-79 

Тури до Канева пропонують турфірми: 

«Там Тур» (Київська обл., м. Бровари; вул. Ярослава Мудрого, 12; 

http://tamtour.com.ua; info@tamtour.com.ua; тел.: (04594) 34-2-34; (097) 469-27-49; 

(066) 221-61-77; (093) 607-53-09); «Київград-Тур» (тел.: (097) 174-43-21; 

(095) 036-15-51; (063) 538-60-28); туроператор «Країна Ю ЕЙ» (м.Київ, 

Андріївський узвіз 2Г; https://kraina-ua.com; travel@kraina-ua.com; тел: (044) 360-

65-11); «Забава-тур» (Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. 

Тимірязєва, 93; http://zabava-tour.com; zabava-tour@mail.ru; тел.: (097) 741-98-91, 

(067) 382-06-09, (050) 938-78-28); Анга Тревел (м.Київ, вул. Архітектора 

Кобелєва, 1/7, оф. 102; http://angatravel.com.ua; anga@angatravel.com.ua; тел.: 

(044) 451-61-71, (067) 463-46-03) та ін.  

http://www.kanivtur.info/
mailto:kanivturinfo@i.ua
http://tamtour.com.ua/
mailto:info@tamtour.com.ua
https://kraina-ua.com/
mailto:travel@kraina-ua.com
http://zabava-tour.com/
mailto:zabava-tour@mail.ru
http://angatravel.com.ua/
mailto:anga@angatravel.com.ua
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Також у районі реалізуються проєкти «Подорож до країни 

«Мамонтландії» та «Подорож до країни древніх слов’ян». Зокрема, 

у с.Межиріч охочим пропонують відвідати археологічну пам’ятку – стоянку 

давніх мисливців на мамонтів, яку було відкрито 1965 року. Унікальність 

Межиріцької стоянки, вік якої 15-20 тис. років, у тому, що на її території 

знайдено  чотири споруди з кісток мамонтів:  різні за формою, розмірами, 

архітектурою зовнішнього облицювання. Межиріцькі споруди не мають 

аналогів на жодному континенті. Залишки однієї з них до цього часу 

зберігаються на території села. Окрім відвідання (екскурсії) туристам також 

пропонують виготовлення власноруч сувенірів та смаколиків, цікаві майстер-

класи та пригоди на полюванні, де вони перетворюються, одягнувши  хутряні 

строї, на «первісних людей». Контактний телефон: (067) 174-35-24 

(Пустовойт  Ніна Олексіївна). 

У селі Хмільна дієвою є розважально-пізнавальна атракція «На 

гостини до древніх слов‘ян», під час якої відвідувачам пропонується 

дізнатися про побут та вбрання  наших предків, а також поласувати  

смаколиками. Ідею проекту «підказала»  історія села: люди тут проживали 

ще у 3100 - 2500 рр. до н. е. (про це свідчать знахідки кількох поселень часів 

трипільської культури), а поблизу села виявлено поселення доби бронзи, 

слов’янські поселення, поселення зарубинецької культури VI-VII ст. та два 

городища  періоду Київської Русі. У часи  Руїни  ці землі були знелюднені, 

але у XVIII ст. група переселенців, які шукали вільні землі для поселення, 

заснувала  тут нове село і назвала  його Хмільною, оскільки навколишні 

землі густо поросли хмелем. Село починалося з долини між двома пагорбами 

неподалік від гирла Великого Хмільнянського яру – найбільшого яру у 

Європі, який має довжину  близько  18 км,  понад 500 відгалужень, а його 

периметр з верхів’ями становить 110 км. 

Упродовж чотирьох-шести годин відвідувачам пропонується побувати 

на місці, де знаходилася Спасо-Преображенська  церква; під час квесту 

відшукати «Скарби древніх слов’ян»; навчитися  перетворювати  зерно в 
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борошно та власноруч  випікати на вогнищі смачні коржі. В «Майстерні  

Кирила  Кожум’яки»  за допомогою спеціального тавра туристи можуть 

зробити шкіряний амулет; у «Хатинці слов’янки-травниці» – виготовити 

обереговий  сувенір, наповнений цілющими хмільнянськими травами; у 

«Школі слов’янських ратників» – навчитися стріляти з лука й арбалета, за 

допомогою простих пристосувань спробувати добути вогонь та пограти в 

народні ігри. На завершення  – частування: смачна каша та фруктовий 

десерт, що виготовлений за стародавнім рецептом. Контактні телефони: (063) 

818-93-02, (097) 871-32-20 (Тетяна Пономаренко) та (095) 796-35-66, (096) 

978-07-91 (Сергій Хоменко). 

5.3. Туристична інфраструктура 

 

У Каневі функціонують 32 підприємства громадського харчування 

ресторанного типу на 1391 місць.  

Розважальні заклади розташовані переважно у центрі м.Канів та 

вздовж Дніпра. У місті також функціонують Центр культури і мистецтв, 

спортивний клуб «ІВАЗАР», спортивний клуб «Спарта», мистецькі 

колективи Канівського коледжу культури та мистецтв, Школа мистецтв, 

Мала Академія «Родина» та інші.  Завдяки проведеному 2016 р. першому 

конкурсу проектів Громадського бюджету, в місті реконструйовано та 

створено кілька туристичних об’єктів: серія муралів у центральній частині 

міста, сквер біля заводу «Магніт» та побудовано східці до історико-

культурної пам’ятки – Лісове джерело «Королівська криниця», а також 

встановлено інформаційні таблички-дороговкази по вул.Шевченка. 

Активістами проекту «ВелоКанів»,  науковими працівниками музейних 

установ Канівщини розроблено 5 велосипедних та кілька пішохідних 

маршрутів, більшість з яких потребує візуалізації і маркування. 

У м.Канів функціонують 6 готелів із загальним номерним фондом 59 

номерів, а також гуртожиток Канівського природного заповідника.  

Готель «Старий Канів» 
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Адреса: м.Канів, вул. Героїв Небесної сотні, 17 (колишня вулиця Леніна) 

Місткість – 11 номерів (двомісний напівлюкс, двомісний люкс, двомісний 

стандарт покращений).  

www.doroga.ua/hotel/Cherkasskaya/Kanev/Staryj_Kanev/1074 

Тел.: (04736) 3-54-38 

Послуги: ресторан; Wi-Fi. Знижки на проживання дітей. 

Готельний комплекс «Замок Рода» 

Місткість – 17 номерів (3-місний; «Комфорт» – однокімнатний 2-місний; 

«Комфорт 2» однокімнатний 2-місний; «Напівлюкс» однокімнатний 2-

місний) 

Адреса: м.Канів, вул. Воровського 10 

http://zamokroda.com 

zamokroda@ukr.net 

Тел.: (098) 677-72-92; (063) 721-64-24; (04736) 3-22-42 

Послуги: ресторан (за потреби трансформується в конференц-залу), 

тренажерний зал, салон краси (перукарські послуги, манікюр, педикюр, 

косметологія, чистка обличчя, хімічний пілінг, перманентний макіяж, тату, 

професійний масаж, нарощування вій, візаж, пірсінг, прокол вушок, 

антицелюлітна програма, студія краси та здоров'я NUGA BEST), кімнати для 

відпочинку 

Безкоштовні послуги:   

• служба прийому та обслуговування – цілодобово; 

• цілодобова інтегрована система готельної охорони та безпеки; 

• служба телефонних операторів цілодобово (побудка у зазначений час); 

• надання у номери предметів гостинності разового використання (мило, 

шампунь-гель, зубний набір); 

• міський телефонний зв'язок по м. Каневу; 

• виклик «швидкої допомоги»; 

• виклик таксi; 

• доставка у номери кореспонденцiї при її отриманнi; 

http://www.doroga.ua/hotel/Cherkasskaya/Kanev/Staryj_Kanev/1074
http://zamokroda.com/
mailto:zamokroda@ukr.net
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• доставка багажу (за замовленням) цiлодобово; 

• зберiгання цiнностей у сейфi адмiнiстрацiї; 

• надання додаткового інвентарю – фен, праска та прасувальна дошка 

 (категорія комфорт, напівлюкс); 

• служба бронювання; 

• служба по роботі з гостями; 

• повернення забутих речей. 

Готель «Княжа гора» 

Місткість – 9 номерів: “Економ” (кількість – 1), “Стандарт” (3), “Стандарт 

плюс” (1), “Комфорт” (4) 

Адреса: м.Канів, вул. Дніпровська, 1 

www. www.knyazhahora.com 

reservation@knyazhahora.com 

Тел.: (04736) 3-15-88, 3-55-83, (095) 283-38-33  

Послуги: Wi-Fi та дитячий ігровий майданчик, ресторан. Бронювання на 

booking.com 

Гуртожиток Канівського природного заповідника 

Місткість – 63 номерів (гуртожиток Ч. 1; кімнати 4-місні, кількість – 40; 

гуртожиток Ч. 2, кімнати 4-місні, кількість – 18; кімнати підвищеного 

комфорту 2-місні), кількість – 5) 

Адреса: м.Канів, вул. Шевченка, 108 

http://kanivbiosfera.at.ua 

Тел.: (04736) 3-29-91 

Послуги: їдальня, Wi-Fi. 

Готельно-туристський комплекс «Карат» 

Місткість – 3 номерів  

Адреса: м.Канів, вул. Шевченка, 94. 

http://karat.ck.ua/ru/contacts 

byv2003@ukr.net 

Тел.: (050) 252-54-91 

http://kanivbiosfera.at.ua/
http://karat.ck.ua/ru/contacts
mailto:byv2003@ukr.net?subject=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20karat.ck.ua
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Послуги: кафе, баня. 

Гостьовий будинок Home-Hotel 

Місткість – 3 номерів  

Адреса: м.Канів, вул. Шевченка 42 

http://kanivdom.com.ua/  

Тел.: (097) 923-43-80 

Послуги: сауна, більярд, караоке. 

Хостел Канівського міського центру туризму  

Місткість – 9 кімнат на 60 місць (одно- та двоярусні ліжка) 

Адреса: м.Канів, вул. Героїв Дніпра, 41-б 

www.kaniv-ctkseum.edukit.ck.ua/hostel/ 

dtw3064@ukr.net 

Тел.: (04736) 3-30-64, (099) 301-93-64 (096) 528-05-94 

Послуги: прибирання кімнат; зміна білизни; користування побутовим 

електроустаткуванням; організація харчування в підприємствах харчування. 

У с.Григорівка функціонує велоготель «У Віти». Бази відпочинку 

були в с.Прохорівка.   

Діючими в районі є й 6 садиб, які надають послуги сільського 

(зеленого) туризму.  

Фельдшерсько-акушерські пункти діяли в селах Бабичі, Буда-

Горобіївська, Горобіївка, Грищинці, Келеберда, Ковалі, Козарівка, 

Копіювата, Курилівка, Литвинець, Озерище, Павлівка, Потапці, Синявка, 

Сушки, Тростянець, Хмільна, Черниші. Медпункти функціонували в селах 

Бересняги. Дільнична лікарня працювала в селі Ліпляве. Аптеки 

функціонували в селах Ліпляве, Прохорівка. Амбулаторії працювали в селах 

Ліпляве, Прохорівка. 

Музей села діяв в с.Бобриця.    

Відділення зв`язку функціонували в селах Горобіївка, Ліпляве, 

Прохорівка, Тростянець, Хмільна,   

Відділення Ощадбанку діяли в селах Горобіївка, Ліпляве, Хмільна,  

http://kanivdom.com.ua/
http://www.kaniv-ctkseum.edukit.ck.ua/hostel/
mailto:dtw3064@ukr.net
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Крамниці функціонували в селах Грищинці, Іваньків, Келеберда, 

Козарівка, Копіювата, Курилівка, Литвинець, Павлівка, Пекарі, Потапці, 

Прохорівка, Синявка, Сушки, Тростянець, Черниші,    

У липні 2010 р. було зареєстровано Канівську міськрайонну 

громадську організацію «Туристична Асоціація Канівщини», у жовтні 

наступного – Канівський районний осередок Спілки сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні. 

У мережі Інтернет зареєстровано 10 інформаційих веб-сайтів 

туристського напрямку, тематика яких пов’язана з Каневом: 

-         інформаційна сторінка «Канів туристичний» (офіційний веб-сайт 

Канівської міської ради); 

-         сайт громадської організації «Туристична Асоціація Канівщини» (м. 

Канів); 

-         «Канів туристичний» (приватний веб-сайт, м. Канів); 

-         сайт Канівського природного заповідника; 

-         сайт Шевченківського національного заповідника; 

-         сайти готелів; 

-         на туристському Інтернет-порталі  України  www.stejka.com розміщено 

інформацію про м.Канів (історія, карта міста, готелі, музеї, заповідники, 

погода); 

-         на офіційному сайті Асоціації сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму України розміщена сторінка про гостинний двір «Тамарине 

міжгір’я» - садибу зеленого туризму (власник Тамара Цибулько); 

-         сайт КП «Туристичний інформаційний центр міста Канева». 

Періодичний характер носить підготовка та поліграфічне видання 

рекламних матеріалів про Канів. У 2015 р. випущено презентаційно-

інформаційне видання «Канів – місто-Красень на Дніпрі». У 2016 р. 

управлінням економічного розвитку підготовлено та видано путівник «Канів 

– місто у серці» та «Путівник містом та околицями Канева». 
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5.4. Туристичні дестинації 

Дестинація (лат. destino – «призначення», «місцезнаходження») – 

це територія, що є привабливою для туристів завдяки наявності унікальних 

або специфічних туристсько-рекреаційних ресурсів та 

відповідної інфраструктури. Європейська Комісія визначила дестинацію як 

«територію, яка окремо ідентифікується і підтримується для туристів як 

місце відвідування й у межах якої туристський продукт виробляється одним 

чи декількома закладами або організаціями». UNWTO пропонує таке 

визначення: «дестинація – це фізичний простір, в якому відвідувач проводить 

не менше однієї доби. Він включає туристські продукти, такі як послуги та 

атракції, а також туристські ресурси в межах однієї доби подорожування. 

Цей простір має фізичні й адміністративні кордони, які визначають форму 

його управління, імідж і репутацію, що впливають на 

його конкурентоспроможність на туристському ринку».  

Територія може називатися дестинацією за умови відповідності таким 

критеріям: 

1. Транспортна доступність та наявність певного набору послуг належної 

якості для обслуговування туристів (трансфер, розміщення, харчування та 

ін.); 

2. Наявність цікавих для відвідування пам’яток природи, історії, культури, 

релігії тощо; 

3. Наявність інформаційних систем (приміром – систем  комп’ютерно-

го бронювання) задля «просування» продукту на туристичному ринку. 

Тарасова гора 

Тарасова (або Чернеча) гора – гора в м.Канів, складова 

Шевченківського національного заповідника, місце поховання Тараса 

Шевченка. Являє собою частину Канівських гір, що простягнулись на 70 км 

уздовж Дніпра. Одна з найвищих у Каневі, вона являє собою заокруглений 

прибережний виступ з дуже крутими схилами між двома ярами – 

Меланчиним потоком і Крутим ярком, який одмежовує гору зі сходу. 
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З північного сходу і з півночі гора межує з Дніпровою долиною, а на 

півдні переходить в тилову гору, яка двома пагорбами підноситься значно 

вище Тарасової і огороджується з півдня правим відгалудженням яру 

Меланчиного потоку Гнила Круча і на північному схилі закінчується крутими 

порізаними схилами. 

Особливістю геологічної будови Тарасової гори (як і усіх Канівських 

гір) є дислокованість відкладів осадового чохла, які зім'яті у складки, зібрані 

у лускато-насувні структури. Район відомий в літературі та серед науковів 

як Канівські дислокації (гляціодислокації). Від суміжних територій він чітко 

відрізняється своєрідним ландшафтом та унікальною будовою. 

У другій половині І тисячоліття на горі Московка, в урочищі 

Ісковщина, на Сорокопудовій, Пилипенковій та Тарасовій (Чернечій) горах 

знаходились ранньослов'янські поселення зарубинецької культури. Також на 

Тарасовій горі виявлено 3 поселення полян, курганний могильник та 12 

скарбів Х – ХІІІ століть. 

У XV ст. у Каневі постав Свято-Успенський Канівський монастир, в 

якому доживали вік бездомні та покалічені козаки. Тут знайшли вічний 

спочинок українські гетьмани І.Підкова, Я.Шах, С.Кішка. До сьогодні одна з 

вулиць, яка підступає до Тарасової гори, носить назву Монастирок. Та й сама 

гора, яка колись належала монастиреві і по якій ходили ченці в чорних ризах, 

почала називатися Чернечою. 

У 1701-03 рр.  тут  зведено дерев’яну козацьку церкву Покрова 

Пресвятої Богородиці. 

Влітку 1859 р. Канівські гори  зачарували Тараса Шеченка, який плив 

Дніпром в с.Прохорівка до свого приятеля, ректора Кивського університету 

М.Максимовича. Згодом він так характризував свої почуття (у листі до 

троюрідного брата Варфоломея): «...мені і вдень і вночі сниться ота 

благодать над Дніпром...». 

Новітня історія Чернечої гори розпочалася 22 травня 1861 р., коли на 

ній перепоховали Тараса Шевченка. Вибір місця поховання пов’язаний з 
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бажанням  поета оселитися  в Україні, на Дніпрових горах. Територія 

навколо могили Шевченка належала Канівській міській думі, з 29 грудня 

1869 р. надана в оренду Варфоломію Шевченку, а пізніше  була викуплена 

ним. Після смерті В.Шевченка могила поета довгий час знаходилась під 

опікою   київської Старої Громади. Перші охоронці Національної Святині 

усвідомлювали унікальність цього місця і заклали підвалини 

пам’яткоохоронної справи.  

Спочатку могила мала вигляд кургану на зразок козацької, насипаного 

місцевими жителями та селянами із сусідніх сіл за ініціативою 

Г.Честахівського. Її обдернували і  встановили дубовий хрест, який простояв 

до осені 1882 р. Упродовж 1867-1868 рр. під керівництвом В.Шевченка 

проходять роботи по благоустрою могили, яка набула вигляду двоярусної, 

обкладеної камінням. 

У липні 1884 р. на кошти В.Тарновського-молодшого та кошти, 

зібрані Старою Громадою,  замість дерев’яного хреста  встановлено 

чавунний пам’ятник-хрест (арх. В.Сичугов; висота понад 6 метрів, вага – 

більше 250 пудів) та   збудовано хату, в одній половині якої жив сторож 

І.Ядловський, а в другій організовано перший народний музей Шевченка – 

«Тарасову світлицю».  Від ХІХ ст.  могила   стала місцем паломництва, у 

різні роки її відвідали М.Коцюбинський, І.Нечуй-Левицький, П.Чубинський, 

брати О. та  М.Лазаревські, П.Куліш, І.Сошенко, М.Чалий, Леся Українка, 

О.Кобилянська, родина Старицьких та родина М.Лисенка, Лесь Курбас, 

Марко Вовчок, М.Заньковецька, В.Стефаник. Схилили своє чоло над 

могилою українського поета французький письменник Е.Дюран, російські 

письменники І.Бунін, М.Лєсков, Г.Мачтет та багато ін.  Свідченням їхнього 

перебування є багаточисельні записи на сторінках унікального документа – 

«Книги вражень», а також  дарунки, якими вони наповнювали  «Тарасову 

світлицю». 

10 червня 1918 р. Рада Міністрів Української Держави визнала могилу 

Тараса Шевченка національною власністю.  
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У квітні 1923 р. Канівський районний з’їзд Комітетів незаможних 

селян ухвалив порушити клопотання перед центральними органами влади 

про заміну хреста, який 39 років простояв на могилі Шевченка,  погруддям. 

Новий пам’ятник було відкрито 1 липня того ж року.  

У 1923 р. академік В.Різниченко запропонував створити Державно-

національний Заповідний Парк на Тарасовій горі. На думку вченого, охорона 

Шевченкової могили вимагала насамперед охорони навколишньої природи. 

Лише насадженням лісів можна було зупинити розмивання та руйнування 

ярів, які загрожували горі. З проектом вчених, які підтримали В.Різниченка, 

ознайомився уряд і прийняв рішення створити біля Канева два заповідники: 

науково-освітній на Тарасовій горі та природничий – неподалік (теперішня 

територія Канівського природного заповідника КНУ імені Тараса Шевченка).  

Сучасного вигляду Шевченківський меморіал набув влітку 1939 р. – 

після встановлення на могилі Кобзаря бронзового пам`ятника (скульп. 

М.Манізер, арх. Є.Левінсон) і спорудженням літературно-меморіального 

музею (архітекти В.Кричевський, П.Костирко). Автори пам’ятника, 

працюючи над його проектом, зважали на художнє оформлення всієї 

Тарасової гори та необхідність  збереження традиційної (з 1867  р.) форми 

могильного  кургану.  Сучасний пам’ятник і літературно-меморіальний музей 

урочисто відкрили 18 червня 1939  р. – з нагоди 125-річчя з дня народження 

Шевченка.   

Під час окупації фашисти пограбували державний заповідник 

«Могила Тараса Шевченка», було завдано збитків на 300 тис. рублів. У 

спустошених залах музею німці влаштували казарму, а по тому перетворили 

його на трудовий табір. 

Оновлені експозиції, які розповідали про життя і творчість 

Т.Шевченка, історію його могили та пошанування пам’яті українського 

Генія, відвідувачі побачили у 1945 р., ювілейних 1961, 1964, 1989 роках. В 

будинку музею до 175-річчя з дня народження Кобзаря відтворено вітраж за 
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ескізами В.Кричевського та виконано 6 монументальних живописних панно 

(худ. О.Івахненко) згідно із задумами авторів проекту (1933-34). 

1977 р. збудовано меморіальний комплекс сходжень на Тарасову гору 

(арх. А.Мошенський, О.Добродієв). Архітектори підійшли до його  створення 

як до цілісного ансамблю, який мав гармонійно поєднати новітній комплекс 

сходжень із меморіалом, зведеним у 1930-х рр., і зберегти унікальну природу. 

До комплексу входить нижній парк з басейном, монументальні гранітні 

сходи (392) з майданчиками та павільйонами для відпочинку екскурсантів та 

фонтаном «Лілея», верхня широка алея з оглядовим майданчиком та 

павільйон приплаву «Тарасова гора» (відбудованого у 2010-х р. за сприяння 

торгової марки «Наша ряба»). 

Музейний ансамбль доповнила відтворена 1991 р. «Тарасова 

світлиця». 

А перед сходами на гору  облаштовано майданчик для відвідувачів з 

автостоянкою, штучною водоймою та розкладками з сувенірами для 

туристів.  

Розташований на 45 гектарах заповідник поєднує території історико-

культурного та природно-заповідного фонду. На його теренах 

знаходяться  пам’ятки археології, архітектури, історії, мистецтва та 

природи: Могила Т.Г.Шевченка (1939 р., скульп. М.Манізер, арх. 

Є.Левінсон); Державний музей Т.Г.Шевченка (1933-37, 1939; арх. 

В.Кричевський, П.Костирко); могила довголітнього (1884-1933 рр.) 

хранителя Шевченкового меморіалу І.Ядловського, багатошарове поселення 

«Пилипенкова гора». Біля музею розташовані чавунний пам’ятник-хрест, що 

стояв на Шевченковій могилі (1884-1923;  академік архітектури В.Сичугов), 

та чавунний пам’ятник-погруддя, встановлений 1923 р. 

(скульптор  К.Терещенко).  Неподалік від могили Шевченка знаходиться 

пам’ятний знак на місці самоспалення українського патріота з м.Калуш 

Олекси Гірника (1912-1978; 2004 року засновано премію імені Олекси 

Гірника. 18 січня 2007 року указом Президента України за № 28/2007 
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О.Гірнику  присвоєно звання Героя України (посмертно), а 21 січня 2009 р. 

відкрито пам`ятний знак на місці його самоспалення (скульп. 

А.Балог). Складовими Заповідника є також перший народний музей 

Шевченка – «Тарасова світлиця» (1884 р.; демонтований 1936 р. у зв’язку з 

будівництвом сучасного музею; відтворений упродовж 1989-1991 рр. 

відповідно до постанови Ради Міністрів України від 13.11.1987 р. за № 372 

«Про додаткові заходи по благоустрою місць, пов’язаних з життям і 

діяльністю Т.Шевченка») та паркові комплекси: парк, закладений поряд з 

могилою Кобзаря в 1960-х рр. з нагоди 100-річчя з дня смерті та 150-річчя від 

дня народження поета.   На території нижнього парку споруджено пам’ятний 

знак українському гетьману І.Підкові (2007 р.; скульп. П.Кулик, арх. 

В.Блисюк, К.Малярчук, І.Ренькас), страченому у Львові, а пізніше 

перевезеному та похованому у Канівському монастирі.  

Серед меморіальних дерев на Тарасовій горі – три дуби, посаджені 

нащадками  Т.Шевченка  в 1914 р. з нагоди 100-річчя від дня народження 

поета;  верба, посаджена в 1970-х рр. з гілки Шевченкової верби (м.Форт-

Шевченка, Республіка Казахстан); вишні з могили грузинського поета 

І.Чавчавадзе; яблуні  сорту «Пам’ять Шевченка», виведеного 

професором  С.Черненком у 1929 р. (м.Мічурінськ), і посаджені  1954  р. 

тощо. 

Музейна збірка налічує понад 35 тис. одиниць зберігання. Початок 

формування її пов’язаний із створенням 1884 р. «Тарасової світлиці». На 

заклик київської Старої  Громади музей почав наповнюватися першими 

експонатами. Це була, за свідченням П.Кореневського, «коллекция 

небогатая, но уголок обставлен очень уютно». На столі у «Тарасовій 

світлиці» завжди лежав «Кобзар». Перший – подарований доглядачем могили 

Шевченка  В.Гнилосировим. Другий передав з 

Києва старогромадівець  Є.Трегубов. У 1888 р. «Кобзар» у коштовній оправі 

ціною в 10 крб. привіз М.Климович. Прикрашали інтер’єр «Тарасової 

світлиці» ікони, копії творів самого Т.Шевченка, рушники, плахти. Образ св. 
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Тарасія з’явився за ініціативи українського вченого В.Науменка. Ікону Спас 

Нерукотворний подарував канівський нотаріус Захарій Краковецький з 

родиною, на зворотному боці якої написав: «Незабутньому Кобзарю, 

батькові Тарасу Шевченку от прихильних Зах., Іоан., Земфіри Георгіївни, 

Олени, Галі, Ілька Краковецьких і Юрія Ник. Гутковського. 11 червня 1888 

року. З.Краковецький». Висів тут також портрет Т.Шевченка – копія 

художника Х.Платонова з роботи І.Рєпіна. Рєпіну портрет 

Шевченка  замовляв спеціально для «Тарасової світлиці» український 

вчений-історик Д.Яворницький. Копію з цього портрета, а також рушники, 

настільник, чотири плахти від В.Житецької привезли П.Житецький і 

Г.Мачтет.  1889 р. Леся Українка, відгукнувшись на заклик, вишила разом з 

М.Комаровою тематичного рушника із словами Т.Шевченка «Думи мої, думи 

мої, лихо мені з вами» на одному кінці та «Любітеся, брати мої, Украйну 

любіте» на другому, який прикрашав портрет Шевченка. Один з 

найцікавіших експонатів першого музею на Тарасовій горі – олійний 

портрет, на якому Т.Шевченко  зображений з німбом навколо голови, 

виконаний невідомим художником наприкінці ХІХ ст. 1912 року з’явився в 

експозиції «Тарасової світлиці» металевий вінок, покладений до могили 

поета акторами Московського художнього театру, з написом на металевій 

дощечці: «Геніальному Шевченко земной поклонъ отъ Московскаго 

художественнаго  театра».   

Згодом  музейне зібрання доповнилось картиною художника – 

сучасника Т.Шевченка – Д.Безперчого “Бандурист”, виконаною у 1860-х 

і  кобзою, подарованою кобзарем М.Климовичем. 2005 року Заповіднику 

було передано в дар архімандритами Києво-Печерської Лаври Антонієм та 

Сергієм від імені митрополита Київського і Всієї України Володимира 

значний дарунок – ікону Святителя Тарасія Цареградського (кінець ХХ ст.; 

дерево, олія, позолота). На звороті напис: «Ця ікона написана і освячена в 

Свято-Успенській, Києво-Печерській лаврі. Передається в дар музею 

Т.Г.Шевченка в Каневі. 9 березня 2005 р.». 22 травня  2011 р. Прем’єр-
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міністр України М.Азаров подарував «Тарасовій світлиці» ікону святого 

Тарасія (середина ХІХ ст., Київщина). 

З 1939 р. фондове зібрання музею суттєво поповнилося  творами 

живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва. 

Місце  розташування музею – біля могили Шевченка, значною мірою 

вплинуло на наукову концепцію комплектування музейного фонду і, 

відповідно, на характер експозиції, домінуючим мотивом якої є вшанування 

пам’яті Шевченка в Україні та в усьому світі. Перлина колекції – оригінальні 

графічні твори Т.Шевченка, прижиттєві видання його поезій, меморіальні 

речі, пов’язані з похованням Т.Шевченка в Петербурзі та перепохованням 

його в Україну: листочки з металевого вінка, покладеного на могилу поета в 

Петербурзі, червона китайка, якою покривали домовину  під час перевезення 

в Україну, металеве кільце від воза, на якому везли домовину, віньєтка з 

кришки домовини, рушник, стрічки та хустки з похорону Шевченка в Каневі. 

Надзвичайно цінними є речі, що зафіксували образ Тарасової гори і могили 

поета на різних етапах української історії.  Це живописні і графічні твори 

художників М.Бурачека, В.Гарбуза, І.Красного, В.Кричевського, 

О.Коваленка, Є.Манишина, Н.Онацького, І.Порошина, В.Розвадовського, 

С.Шишка та ін.; предмети філокартії, філателії, медальєрики. Вагому 

складову мистецької колекції становлять твори художників – ілюстраторів 

літературної спадщини Т.Шевченка: А.Антонюка, О.Данченка, 

М.Дерегуса,  І.-В.Задорожного, О.Заливахи, О.І. Івахненка, І.Їжакевича, 

С.Караффи-Корбут, В.Касіяна, Ф.Коновалюка,  Ф.Красицького, 

В.Куткіна,  І.Марчука та  ін. Скульптурна  шевченкіана представлена 

іменами: Ф.Балавенський, В.Беклемішев, М.Бринський, М.Гаврилко, 

І.Гончар, Н.Дерегус-Лоренс, І.Зноба, І.Кавалерідзе, Г.Кальченко, 

Ф.Каменський, О.Кудрявцева, М.Лисенко, М.Макогон, М.Манізер, 

П.Мітковіцер, О.Скобликов, А.Страхов та ін. Унікальним по наповненню є 

книжкове зібрання фондів, яке налічує понад 12 тис. одиниць зберігання. До 

нього входять надзвичайно рідкісні прижиттєві та посмертні  видання творів 
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Шевченка, переклади його творів мовами інших народів, шевченкознавчі 

дослідження, здійснені не лише в Україні, а й за кордоном, які дають 

можливість простежити впливи Шевченкової творчості на 

формування національної свідомості українців та інтерпретації Шевченка в 

різні історичні періоди  за різних політичних режимів.  Документи та 

матеріали,  з яких особливу цінність становлять книги вражень відвідувачів 

Тарасової гори, починаючи з 1897 р., що стали літописом всенародної любові 

до Тараса Шевченка, архіви П.Костирка, П.Тронька, С.Нехорошева, які 

розповідають про історію меморіалу, відзначення 100-річчя з дня 

народження та 150-річчя з дня смерті Шевченка, містять унікальний 

фольклорний матеріал шевченківської тематики. Велика заслуга у збагаченні 

музейної шевченкіани шанувальників поета – колекціонерів М.Саркізова-

Серазіні, Т.Максим’юка, які передали до музею цінні колекції унікальних 

видань творів Кобзаря, філокартії, філателії, малої пластики, нумізматики та 

фалеристики, родини акад. М.Біляшівського, яка, зокрема, подарувала музею 

ориґінал офорта Шевченка «Приятелі», та постійних фондоутворювачів із 

США та Канади Л.Волянської, К.Дрогомирецької, О.Коновала, 

К.Кричевської-Росандич, П.Лимаренка, Г. та О. де Лінде, Р.Мороз, Т. і 

Я.Романишиних, О.Трач, завдяки яким фондове зібрання поповнюється 

надзвичайно рідкісними, здійсненими за кордоном у різні часи, виданнями 

творів   Шевченка та ін. матеріалами шевченківської тематики.  

Контакти Заповідника: 

http://shevchenko-museum.com.ua/ 

tarasovagora@ukr.net 

Тел.: (04736) 3-23-68, 3-23-68, 3-23-65 

Його складовими (зі статусом науково-дослідчого відділу) є (окрім 

Музею Т.Г.Шевченка та «Тарасової світлиці») музеї «Літературна 

Канівщина», «Народне декоративне мистецтво Канівщини» та «Канів від 

давнини до сучасности».   

http://shevchenko-museum.com.ua/
mailto:tarasovagora@ukr.net
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Від 2003 р. біля Тарасової гори щорічно відбувався міжнародний 

мотофестиваль з такою само назвою. 2009 р. було зареєстровано близько 4 

тисяч учасників, у тому байкерів з Білорусі, Молдови, Росії, Литви, Латвії, 

ФРН, Польщі, Словаччини, Казахстану, Швейцарії, Норвегії, Росії, ОАЕ. У 

силових конкурсах з метання двигуна та колективного перетягуванню 

канату перемогли київські байкери. Складовою фестивалю був 

конкурс татуювань й змагання дівчат «Міс Тарасова гора-2009». 

Кульмінацією заходу став виїзд найбільшої мотоколони України на Тарасову 

гору до пам'ятника Тарасу Шевченку. 

З центральної частини Канева до Тарасової гори курсує міський 

автобус Ч. 2.  

5.5. Можливості розвитку туризму на Канівщині 

Розвиток туризму на Канівщині та перетворення його на: вагому 

складову соціально-економічної царини, ефективний засіб патріотичного 

виховання загалу (головно – юні), на один із головних вітчизняних брендів на 

світовому ринку туристичних послуг можливі лише за умови належного 

ставлення до нього з боку центральної та місцевої влади, зацікавлення 

підприємництва та широкого загалу,  а також якнайефективнішого 

використання доробку та можливостей вітчизняних й зарубіжних 

туризмологів. Адже потенціал для розвитку цієї галузі – значний. Теперішня 

ж ситуація (див., зокрема,  розмір туристського збору) пояснюється, головно, 

відсутністю адекватного ставлення влади, для якої туризм ніколи не був з-

поміж пріоритетів.  

Зазначений розвій цієї царини передбачає такі – першочергові – 

заходи:          

 Створення багатомовного поліфункціонального туристського 

сайту/порталу (із форумом та мобільним додатком), що має власні 

сторінки в соцмережах.  

 Створення рекламних відеороликів про реґіон (в яких зображені різні 

типи туристів, що діляться власним досвідом відвідування Канева та 
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району, починаючи з прибуття в комплекс «Авто-ріка»), певні 

турдестинації й атракції та розміщення їх в YouTube  

 Реґулярна популяризація туристсько-рекреаційного потенціалу та 

туристсько-курортної індустрії реґіону за сприяння 

загальноукраїнського та місцевого медіа-середовища (друковані ЗМІ, 

радіо та телебачення)  

 Організація он-лайн виставок, присвячених можливостям подорожей та 

відпочинку в реґіоні.  

 Організація промо-турів для представників іноземного та вітчизняного 

дипкорпусу.  

 Організація та проведення незвичайних фестивалів (привидів; 

богатирів; місцевих страв та напоїв тощо) 

 Сприяння створенню креативних закладів харчування  

 Розвиток паломницького, подієвого, індустріального (промислового), 

гастрономічного, релігійного, етноекзоґенного, екстремального та 

інших видів туризму  

 Запровадження туристської картки м.Канів, за якою отримується 

знижка на послуги в закладах харчування, музеях, кінотеатрах, 

громадському транспорті тощо. 

Зокрема, промисловий туризм може розвиватись на підприємствах 

харчової й переробної галузей (Канівський «Маслосирзавод» корпорації 

«Клуб сиру», ЗАТ «Агроекопродукт», ферми фірми торгової марки «Наша 

ряба»), а також на Канівській ГЕС.   
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ДОДАТКИ 

 

Додаток  А ( п. 2.1.) 

Перелік рослинних угруповань, що зростають на території 

Канівського Подніпров’я і занесені до Зеленої книги України [8] 
Назва угруповання Місця зростання Примітка 

Дубові ліси з домінуванням 

скополії карніолійської 

(Carpineto (betuli)– 

Quercetum (roboris) 

scopoliosum (carniolicae)) 

Канівський природний заповідник Наявні невеликі фрагменти із 

трансформованим деревостаном 

(похідні грабняки), загальною 

площею не більше 1-2 ари 

Дубові ліси з домінуванням 

цибулі ведмежої (Carpineto 

(betuli)– Quercetum (roboris) 

alliosum (ursini)) 

Канівський природний 

заповідник, 

Холодноярський лісовий масив 

Наявні великі (до сотні гектар) на 

території області площі у 

похідних 

від дубово грабових лісах. 
Формація ковили 

волосистої (Stipeta 

capillatae) 

На території заказників 

"Джулайка", 

"Сушківський" 

Наявні невеликі фрагменти від 

кількох десятків м2
 до кількох ар 

Формація ковили 

волосистої (Stipeta 

capillatae) 

Канівський природний заповідник 

(на о. Шелестів, загальна площа 

більше 1 га), Михайлівський ліс, 

Черкаський бір, дамба Канівської 

ГЕС, бори Ліплявського лісництва 

Від невеликих ділянок площею 

кілька м2 до чималих до гектару 

Формація водяного горіха 

плаваючого (Trapeta 

natantis) 

Канівський природний заповідник 

(у затоці Канівського 

водосховища на побережжі ур. 

Зміїн острови), ур. Скляреве (у 

затоках Кременчуцького 

водосховища) 

Наявні невеликі фрагменти до 

кількох десятків м2 

Формація глечиків жовтих 

(Nuphareta luteae) 
Канівський природний заповідник 

(у затоках острова Круглик та 

Шелестів), по заводях та вздовж 

русел річок Рось, Росава, 

Вільшанка, Гірський Тікич, 

Гнилий Тікич 

Досить поширене угруповання, 

зустрічається здебільшого 

невеликими за площею ділянками, 

що в сумі дають велику площу в 

межах області. 

Формація латаття білого 

(Nymphaeta albae) 
Канівський природний заповідник 

(у затоках острова Круглик та 

Шелестів), по заводях та вздовж 

русел річок Рось, Росава, 

Вільшанка, Гірський Тікич, 

Гнилий Тікич 

Поширене подібно до 

попереднього, але значно рідше 

Формація сальвінії 

плаваючої (Salvinieta 

natantis) 

Канівський природний заповідник 

(у затоках островів Круглик, 

Шелестів, Зміїні) 

Зустрічається зрідка у водоймах 

області 

 

 

Додаток  Б (до п. 2.2)   

Перелік екологічно небезпечних об’єктів району дослідження в межах 

Черкаської області (2015 р.) [8; 3] 

  
№ 

п/п 

Назва екологічно небезпечного 

об‘єкту 

Вид економічної 

діяльності 

Відомча належність 

(форма власності) 

Підприємства у сфері теплової енергетики 

1 Золотоніське районе комунальне 

підприємство 

"Райтеплоенергія", с. Нова Дмитрівка, 

Золотоніський район 

Постачання пари, гарячої 

води та кондиційованого 

повітря 

Комунальна 

2 Корсунь-Шевченківське комунальне Постачання пари, гарячої Комунальна 
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підприємство "Тепломережа", 

м. Корсунь-Шевченківський 

води та кондиційованого 

повітря 

3 Канівське комунальне 

підприємство теплових мереж, 

м. Канів 

Постачання пари, гарячої 

води та кондиційованого 

повітря 

Комунальна 

У сфері гідроенергетики 

4 Філія ПАТ Канівська ГЕС 

ПАТ "Укргідроенерго", 

м. Канів 

Виробництво 

електроенергії 

Приватна 

5 Зовнішньоекономічна асоціація Новосвіт" 

Стеблівська ГЕС смт. Стеблів, К.-

Шевченківський район 

Виробництво 

електроенергії 

Приватна 

6 Зовнішньоекономічна асоціація Новосвіт" К-

Шевченківська ГЕС К-Шевченківська міні-

ГЕС, м. К-Шевченківський 

Виробництво 

електроенергії 

Приватна 

Видобування корисних копалин 

7 ДП "Черкаситорф" 

ДП "Київторф", смт. Ірдинь, 

Черкаський район 

Добування торфу Державна 

8 ДП "Корсунь-Шевченківський 

гранкар‘єр "Сівач" ЗАТ "Сівач" 

м. К-Шевченківський 

Добування 

декоративного та 

будівельного каменю, 

вапняку, гіпсу, крейди та 

глинистого сланцю 

Приватна 

Об’єкти машинобудування і металообробки, за винятком підприємств, на яких відсутні цехи хімічного 

оброблення 

9 ПАТ ВО "Восход", 

м. Корсунь-Шевченківський 

Виробництво машин і 

устаткування для 

сільського 

та лісового господарства 

Приватна 

10 ПАТ "ЕМЗ "Магніт", 

м. Канів 

Механічне оброблення 

металевих виробів 

Приватна 

Перероблення корисних копалин 

11 ПП "Цеглабуд", 

с. Мліїв, Городищенський район 

Виробництво цегли, 

черепиці та інших 

будівельних виробів із 

випаленої глини 

Приватна 

12 ТОВ "К-Шевченківський 

цегельний завод", 

м. Корсунь-Шевченківський 

Виробництво цегли, 

черепиці та інших 

будівельних виробів із 

випаленої глини 

Приватна 

13 ПрАТ "Фірма Апекс", 

м. К-Шевченківський 

Виробництво цегли, 

черепиці та інших 

будівельних виробів із 

випаленої глини 

Приватна 

14 ПАТ "Мліївський ЗТО"  

с. Мліїв, Городищенський район 

Виготовлення 

пінополістиролу 

Приватна 

Виробництво будівельних матеріалів (цементу, асфальтобетону, скла, утеплювачів, у тому числі 

екструдованого пінополістиролу) 

15 АБЗ філії "Золотоніський райавтодор" ДП 

"Черкаський облавтодор" ВАТ "Державна 

Акціонерна компанія "Автомобільні дороги 

України", с. Нова Дмитрівка, Золотоніський 

район 

Будівництво доріг і 

автострад 

Державна 

16 АБЗ філії "Корсунь-Шевченківський РАД" 

ДП "Черкаський облавтодор", ВАТ 

"Державна Акціонерна компанія 

"Автомобільні дороги 

України", м. Корсунь-Шевченківський 

Будівництво доріг і 

автострад 

Державна 

Хімічне виробництво 

17 ТОВ "Ергопак", 

м. Канів 

Виробництво інших 

виробів із пластмас 

Приватна 
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Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції, автомобільні 

газозаправні станції зрідженого газу 

18 ПП "Везувій" АЗС № 2, 

адмінмежі м. Корсунь- 

Шевченківський 

Оптова торгівля твердим, 

рідким, газоподібним 

паливом і подібними 

продуктами 

Приватна 

19 АЗС ВАТ "Укрнафта",  

м. Корсунь-Шевченківський 

-||- Приватна 

20 ТОВ "Черкаси-Нафта-2008", 

АЗС № 16, м. Корсунь-Шевченківський 

-||- Приватна 

21 ТОВ "Дніпроінвест-Ч" нафтобаза Корсунь-

Шевченківська, м. Корсунь-Шевченківський 

-||- Приватна 

22 ВАТ "Укрнафта", АЗС с. Софіївка, 

Золотоніський район 

-||- Приватна 

23 ВАТ "Укрнафта", АЗС с. Софіївка, 

Золотоніський район 

-||- Приватна 

24 ТОВ "Сокар Петроліум" АЗС, с. Софіївка, 

Золотоніський район 

-||- Приватна 

25 ПП "Контраст" АЗС, адмінмежі 

Піщанської сільської ради, Золотоніський район 
-||- Приватна 

26 АЗС ВАТ "Укрнафта",м. Канів -||- Приватна 

27 ТОВ "ЛІДЕР НАФТА" АЗС № 13, м. Канів -||- Приватна 

28 ПП "ОККО-Нафтопродукт"АЗС №33, м. 

Канів 

-||- Приватна 

29 ПП "ОККО-Нафтопродукт"АЗС № 34, м. 

Канів 

-||- Приватна 

30 ТОВ "Інвест -Черкаси"АЗС № 105, м. Канів -||- Приватна 

31 ДП "Нафта" ЗАТ "Транснафтопереробка", м. 

Канів 

-||- Приватна 

32 ТОВ "Черкаси-нафта"АЗС№ 2, с. Мошни, 

Черкаський район 

-||- Приватна 

33 ТОВ "Вест Ойл груп", АЗС № 3 адмінмежі 

Руськополянської сільської ради, Черкаський 

район 

-||- Приватна 

У галузі тваринництва, птахівництва та рибництва тваринницькі комплекси для вирощування свиней 

34 ТОВ "Інвестиційна компанія "АГРОСОЮЗ-

РП", с. Мліїв, Городищенський район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

35 Звірогосподарство Черкаської 

облспоживспілки, с. Мошни, Черкаський р-н 

Розведення інших тварин Приватна 

36 ПП "Артбудінвест" (птахофабрика) с. 

Старосілля, Городищенський районн 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

37 ТДВ "Русь" с. Гельмязів, Золотоніський 

район 

Розведення свиней Приватна 

38 ПП "Артбудінвест" с. Каленики,  

Золотоніський район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

39 СТОВ "Агрофірма "Маяк" 

с. Піщане, Золотоніський район 

Розведення великої 

рогатої худоби 

Приватна 

40 ПАТ "Племінний завод-дослідне 

господарство "Золотоніське", с. Піщане, 

Золотоніський р-н 

Розведення великої 

рогатої худоби молочних 

порід 

Приватна 

41 ПрАТ "Миронівська птахофабрика", 

с. Степанці, Канівський район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

42 ПрАТ "Миронівська птахофабрика", 

с. Козарівка, Канівський район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

43 ПрАТ "Миронівська птахофабрика", 

с. Ліпляве, Канівський район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

44 ДП "Перемога Нова", 

с. Будище, Черкаський район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

45 ДП "Перемога Нова", с. Мошни, Черкаський 

район 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 

46 ТОВ "Інкубаторно-птахівниче 

підприємство", 

Розведення свійської 

птиці 

Приватна 
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с. Геронимівка, Черкаський 

район 

Зберігання, перероблення та транспортування вуглеводневої сировини, а також технічні рішення з 

газопостачання населення і промислових підприємств 

47 Золотоніське управління по експлуатації 

газового господарства філії ПАТ по 

газопостачанню та газифікації "Черкасигаз", 

с. Гельмязів, Золотоніський 

Розподілення  

газоподібного палива 

через місцеві (локальні) 

трубопроводи 

Приватна 

48 Золотоніське управління по експлуатації 

газового господарства філії ПАТ по 

газопостачанню та газифікації "Черкасигаз", 

с. Піщане, Золотоніський район 

Розподілення 

газоподібного палива 

через місцеві (локальні) 

трубопроводи 

Приватна 

49 ГРС "Золотоноша" Золотоніського ЛВУМГ 

УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", 

с. Нова Дмитрівка, Золотоніський район 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

50 ГРС "Дмитрівка" Золотоніського ЛВУМГ 

УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", 

с. Дмитрівка, Золотоніський район 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

51 ПАТ "Черкасигаз",  

м. Корсунь –Шевченківський 

Розподілення 

газоподібного палива 

через місцеві (локальні) 

трубопроводи 

Приватна 

52 ГРС "Сахнівка" Золотоніського ЛВУМГ 

УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", 

с. Сахнівка, Корсунь-Шевченківський район 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

53 ГРС "Корсунь-Шевченківський" 

Золотоніського ЛВУМГ УМГ  

Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", 

м. Корсунь -Шевченківський 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

54 ПАТ "Черкасигаз" Канівське УЕГГ, м. Канів Розподілення 

газоподібного 

палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи 

Приватна 

55 ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" УМГ 

"Черкаситрансгаз" Гайсинського ЛВУМГ, 

ГРС "Мельники", с. Мельники, Канівський 

район 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

56 ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" УМГ 

"Черкаситрансгаз" Гайсинського ЛВУМГ, 

ГРС "Хмільна", с. Хмільна, Канівський район 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

57 ПАТ "Черкасигаз" Мошнівське УЕГГ, 

с. Мошни, Черкаський район 

Розподілення 

газоподібного 

палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи 

Приватна 

58 ПАТ "Черкасигаз" Мошнівська дільниця 

УЕГГ, с. Мошни, Черкаський район 

- || - Приватна 

59 ГРС "Мошни" Золотоніського ЛВУМГ УМГ 

"Черкаситрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", 

с. Мошни, Черкаський район 

Трубопровідний 

транспорт 

Приватна 

60 ГРС "Тубільці" Золотоніського ЛВУМГ УМГ 

"Черкаситрансгаз", с. Тубільці, Черкаський р-

н 

- || - Приватна 

61 ГРС "Дубіївка" Золотоніського ЛВУМГ УМГ 

"Черкаситрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", 

с. Руська Поляна, Черкаський район 

- || - Приватна 

62 ГРС "Байбузи" Золотоніського ЛВУМГ УМГ 

"Черкаситрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", 

с. Байбузи, Черкаський район 

- || - Приватна 

63 ГРС "Єлізаветівка" Золотоніського ЛВУМГ 

УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ 

"УКРТРАНСГАЗ", с. Будище, Черкаський р-

н 

- || - Приватна 
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64 ГРС "Старосілля" Золотоніського ЛВУМГ 

УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", 

с. 

Старосілля, Городищенський район 

- || - Приватна 

Місця зберігання невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин 

65 Територія Руськополянської сільської ради, 

с. Руська Поляна, Черкаський район 

Державне управління 

загального характеру 

Державна  

  

Додаток В (до п. 2.5) 

 Густота населення Канівщини 

Сільська рада № Назва нас. пункту 

к-сть 

населення 

густота 

населення 

в селах і 

селищах 

Межиріцька сільська рада 1 с Межиріч 904 0,70 

  2 с Бабичі 155 0,12 

  3 с Лука 371 0,29 

Беркозівська сільська рада 4 с Беркозівка 565 0,44 

  5 с Лізки 46 0,04 

Бобрицька сільська рада 6 с Бобриця 1113 0,87 

  7 с Студенець 284 0,22 

Горобіївська сільська рада 8 с Горобіївка 422 0,33 

  9 

с Буда-

Горобіївська 147 0,11 

Григорівська сільська рада 10 с Григорівка 480 0,37 

  11 с Луковиця 28 0,02 

  12 с Трахтемирів 9 0,01 

Грищинецька сільська рада 13 с Грищинці 652 0,51 

Келебердянська сільська 

рада 14 с Келеберда 1003 0,78 

Козарівська сільська рада 15 с Козарівка 276 0,22 

  16 с Бересняги 63 0,05 

  17 с-ще Орловець 41 0,03 

  18 с Синявка 269 0,21 

Конончанська сільська рада 19 с Кононча 464 0,36 

  20 с Гамарня 392 0,31 

Копіюватська сільська рада 21 с Копіювата 770 0,60 

  22 с-ще Копіювате 225 0,18 

Курилівська сільська рада 23 с Курилівка 231 0,18 

Литвинецька сільська рада 24 с Литвинець 923 0,72 

  25 с Ковалі 166 0,13 

Ліплявська сільська рада 26 с Ліпляве 1971 1,54 

Мартинівська сільська рада 27 с Мартинівка 1324 1,03 

  28 с Дарівка 179 0,14 

  29 с Ключники 62 0,05 

Мельниківська сільська 

рада 30 с Мельники 905 0,71 

  31 с Голяки 404 0,31 
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Озерищанська сільська 

рада 32 с Озерище 238 0,19 

Павлівська сільська рада 33 с Павлівка 301 0,23 

  34 с Новоукраїнка 844 0,66 

Пекарівська сільська рада 35 с Пекарі 505 0,39 

Полствинська сільська рада 36 с Полствин 360 0,28 

  37 с Малий Ржавець 291 0,23 

Попівська сільська рада 38 с Попівка 288 0,22 

Потапцівська сільська рада 39 с Потапці 309 0,24 

  40 с Лазірці 84 0,07 

  41 с Пищальники 139 0,11 

  42 с-ще Райок 18 0,01 

Прохорівська сільська рада 43 с Прохорівка 400 0,31 

  44 с Сушки 700 0,55 

Пшеничницька сільська 

рада 45 с Пшеничники 175 0,14 

  46 с Бучак 15 0,01 

  47 с Глинча 404 0,31 

  48 с Іваньків 120 0,09 

  49 с Трощин 89 0,07 

Степанецька сільська рада 50 с Степанці 2770 2,16 

  51 с Пилява 70 0,05 

  52 с-ще Степанецьке 381 0,30 

Таганчанська сільська рада 53 с Таганча 1196 0,93 

  54 с Поташня 340 0,27 

Тростянецька сільська рада 55 с Тростянець 288 0,22 

Хмільнянська сільська рада 56 с Хмільна 598 0,47 

  57 с Михайлівка 420 0,33 

  58 с Хутір-Хмільна 337 0,26 

Чернишівська сільська рада 59 с Черниші 180 0,14 

Яблунівська сільська рада 60 с Яблунів 483 0,38 
Джерело: складено і розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України 
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Додаток Г (до п. 4.2.) 

Давньоруські поселення Канівського Подніпров’я  

(карта складена автором на основі джерела [19]) 
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Перелік об’єктів нанесених на картосхему (Додаток Г) 
 

№ 

п/п 

Об’єкт Населений 

пункт 

Датування 

1 Городище с.Уляники ХІІ-ХІІІ ст. 

2 Городище давньоруського 

Чучина 

с.Балико-

Щучинка 

ХІ-ХІІІ ст. 

3 Поселення ХІІ-ХІІІ ст. 

4 Городище  с. Ходорів ХІІ-ХІІІ ст. 

5 Городище с. Малий 

Букрин 

ХІІ-ХІІІ ст. 

6 Поселення 

7 Городище літописного 

Заруба 

 Матеріали трипільської, 

зарубинецької культур – VІІІ-Х 

ст. 

Матеріал давньоруських часів – 

ХІІ-ХІІІ ст. 

8 Поселення  ХІІ-ХІІІ ст. 

9 Городище  

 

с. Григорівка 

 

 

ХІІ-ХІІІ ст. 
10 Поселення 

11 Городище 

12 Поселення 

13 Поселення ХІ-ХІІІ ст. 

14 Городище  с.Грищинці ХІІ-ХІІІ ст. 

15 Поселення ХІ-ХІІ ст. 

16 Городище на Дніпровій 

горі 

м. Канів ХІ-ХІІІ ст. 

17 Городище на горі 

Московка 

Матеріал зарубинецької культури 

Матеріал давньоруських часів – 

ХІ-ХІІІ ст. 

18 Городище на Княжій горі с.Пекарі ХІІ-ХІІ ст. (основний шар); 

ІХ-ХІ ст. (фрагменти) 

19 Городище  Х-ХІ ст. 

20 Городище с.Пішки ХІ-ХІІІ ст. 

21 Поселення с.Миколаївка ХІ-ХІІІ ст. 

22 Поселення смт. Стеблів ХІІ-ХІІІ ст. 

23 Городище давньоруського 

Корсуня 

м. Корсунь-

Шевченківський 

ХІ-ХІІІ ст. 

24 Поселення с.Гарбузинка  

25 Городище с.Набутів ХІІ-ХІІІ ст. 

26 Поселення  

27 Поселення с.Сахнівка ХІІ-ХІІІ ст. 

28 Городище  

29 Поселення с.Межиріч ХІІ-ХІІІ ст. 

30 Городище  ХІ-ХІІ ст. 

31 Городище с.Ємчиха ХІ-ХІІІ ст. 

32 Городище с. Маслівка ХІ-ХІІІ ст. 
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33 Городище 

34 Городище с.Степанці ХІІ-ХІІІ ст. 

35 Городище  с.Полствин давньоруське 

36 Городище  с.Кононча ХІІ-ХІІІ ст. 

37 Городище  с.Хмільна ХІІ-ХІІІ ст. 

38 Городище м.Переяслав-

Хмельницький 

давньоруське 

39 Поселення Х-ХІІІ ст. 

40 Городище с.Циблі ХІ-ХІІ ст. 

41 Городище с.Ліпляве Х-ХІІ ст. 

42 Городище  с. Бубновська 

Слобідка 

 

43 Городище  с.Ташань ХІ-ХІІІ ст. 

44 Городище  с.Гайшин Прибл. ХІ ст. 

45 Городище с. Каленики ХІ-ХІІІ ст. 

46 Городище літописного 

міста Іван 

м. Ржищів ХІІ-ХІІІ ст. 

47 Поселення с.Трахтемирів 

(ур. Великий 

Лан) 

Прибл. ХІ-ХІІІ ст. 

48 Городище с.Бучак (гора 

Туз) 

Прибл. ХІ-ХІІІ ст. 
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АВТОРИ: 

 

Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, 

завідувач кафедри країнознавства та туризму. Фахівець з проблем соціальной 

географії, зокрема географії рекреації і туризму, географії послуг, географії 

культури та релігії. Автор близько 200 наукових праць, 9 монографій, 21 

підручника та навчальних посібників, в тому числі підручника для Х кл. 

загальноосвітньої школи. Основні праці: «Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти)»: Монографія, 2002; «Методика розробки турів». 

Навчальний посібник, 2003 (2008); «Туристичні ресурси України». 

Навчальний посібник, 2007 (у співав.); «Туристичне країнознавство: країни-

лідери туризму» / Заг. ред. проф. О.О. Любіцевої. Навчальний посібник, 2008 

(у співавт.); «Географія релігій». підручник, 1998 (у співавт.); «Паломництво 

та релігійний туризм».Навчальний посібник, 2011 (у співавторстві). За її 

ініціативі при кафедрі країнознавства та туризму 2007 р. заснований збірник 

наукових праць «Географія та туризм», включений до переліку наукових 

видань ВАК України; щорічно проводяться міжнародні науково-практичні 

конференції, присвячені актуальним питанням розвитку вітчизняного 

туризму і освіти. Розробник стандарту вищої освіти в галузі туризму. 

Академік Академії Наук вищої освіти України. Заслужений працівник освіти 

України. Почесний працівник туризму України. 

 

Романчук Сергій Павлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри 

геоекології і фізичної географії. Учасник численних науково-дослідних 

ґрунтознавчих, ландшафтних, ландшафтно-екологічних, археологічних 

експедицій в усіх ландшафтних зонах України. Багато зусиль доклав до 

організації та проведення стаціонарних досліджень на комплексному 

географічному стаціонарі географічного факультету у Канівському  

заповіднику у 1970-1980-х роках. Наукові інтереси: розробка теоретичних 

проблем та методологічної бази взаємодії етносу та етнічної території в 

історичному аспекті. Розробив низку оригінальних методів історико-

ландшафтних реконструкцій недокументованого періоду. Автор понад 100 

наукових праць з проблем історичного ландшафтознавства, взаємодії людини 

та ландшафту. Основні праці: «Історичне ландшафтознавство». Монографія 

1998 р.; «Основи етногеоекології». Навчальний посібник, 2005 р. 

 

Винниченко Ігор Іванович – кандидат географічних наук, доцент кафедри 

країнознавства та туризму. Член Республіканської асоціації українознавців 

(1990), Всеукраїнської спілки краєзнавців (1990), Міжнародної асоціації 

дослідників історії та культури російських німців (2011), дійсний член 

Українського географічного товариства (1981). З 1995 р. - співробітник 

лабораторії Східноєвропейських досліджень Іллінойського університету 

(США), від 1996 р.- директор громадської організації Інститут досліджень 

діаспори. Наукові інтереси: етногенний та воєнний туризм, історія і географія 

закордонного українства, національних меншин в Україні, розвиток 
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вітчизняного та міжнародного туризму. Автор та співавтор понад 130 

наукових публікацій, у т.ч. монографій "Українці в державах колишнього 

СРСР: історико-географічний нарис" (1992 р.), "Україна 1920 - 1980-х: 

депортації, заслання, вислання" (1994 р.), "Берестейщина, Підляшшя й 

Холмщина в першій половині XX століття" (1997 р.), „Українці в Санкт-

Петербурзі” (2002 р.), "Німці в історії Київського університету (XIX - 

половина XX ст.)" (2009р, співавтор), "Німці в Україні" (2011 р.). 

Упорядкував більше 10 інформаційних каталогів та бібліографічних 

покажчиків. Викладає дисципліну «Туристичне краєзнавство». Багаторічний 

керівник навчально-методичної практики з туристичного краєзнавства. 

 

Кочеткова Ірина Валентинівна – кандидат географічних наук, асистент 

кафедри географії України. Фахівець у галузі рекреаційного 

природокористування, рекреаційної географії, урболандшафтознавства, 

ґрунтознавства та географії ґрунтів. Автор понад 15 наукових праць. 

Керівник навчально-методичної практики студентів І курсу спеціальностей 

«географія» та «географічна освіта». 

 

Михайленко Тетяна Ігорівна – кандидат географічних наук, асистент 

кафедри країнознавства та туризму. Основні наукові інтереси: економічна і 

соціальна географія зарубіжних країн, міжнародні економічні відносини, 

глобалізація. Опублікувала особисто і у співавторстві понад 10 наукових 

статей. Керівник навчально-методичної практики з туристичного 

краєзнавства. 
 

 

 

Технічне оформлення картографічного матеріалу  - І.В.Кочеткова 

 

 

 

Верстка та оформлення обкладинки – С.Ю.Сировець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


