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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ 

ШАЦЬКОГО НПП 

 

Сьогодні можна помітити цікаву тенденцію в туризмі в цілому. 

Малорухливий відпочинок почав “здавати” позиції, а на перші місця вирвалось 

активне поведення дозвілля. Туристи прагнуть отримати неповторні емоції, 

дослідити та дізнатись щось нове. Спочатку може виглядати, ніби геотуризм 

викликатиме зацікавлення лише у фахіців із значним багажем наукових знань. 

Але це не так, якщо поглянути на світовий досвід: досить великий сегмент 

подорожуючих – це поціновувачі незайманої природи і просто допитливі люди, 

які активно реагують на пропозиції поїхати туди, де можна зрозуміти природні 

процеси, які відбувались тисячі, а то й мільйони років тому, побачити унікальні 

об’єкти. Тому одним із пріоритетних завдань геоетуристичних досліджень є 

пошук та популяризація природних об’єктів задля збереження їх науково-

пізнавальної, мальовничо-естетичної та туристичної цінностей, а також 

стійкого соціально-економічного розвитку регіону.  

Геотуризм став розумітися як один із засобів, що сприяють збереженню 

природних об'єктів. Фахівці дійшли висновку, що в цьому плані туризм − 

найкраща форма просвітницької роботи, адже теоретичний підхід до 

поширення геологічних знань поступається позицією підходу емпіричного. 

Проте велика кількість вчених вважає, що  геотуризм можна як нову галузь 

прикладної геології та геоморфології, яка в свою чергу на загальносвітовому 

рівні підтримує розвиток альтернативних форм туризму [7, с. 46]. 

Також важливим аспектом є визначення природоохоронного режиму 

території на законодавчому рівні, саме тому було закріплено ряд нормативно-

правових документів, які мають юридичну силу для регулювання статусу 

заповідника, захисту довкілля та природніх ресурсів. Методика організації 

геотуризму Шацького національного природного парку має свої функції, які 

виконують роль ознайомити з природними та культурно-етнографічними 

цінностями, зберегти цілісність екосистеми, стимулювати соціально-



економічну активність місцевого населення та, як наслідок, покращити його 

добробут . 

Об’єктами геотуризму є геологічні і геоморфологічні утворення та 

природні ресурси ландшафту. Основними туристичними компонентами 

геотуризму є: атракції, заклади розміщення (туристичні притулки, 

геосанаторії), туристичні траси, інфраструктура обслуговування (візит-центри, 

путівники), планувально-управлінське забезпечення (охорона геоспадщини). 

Шацький національний природний парк (ШНПП) створено у 1983 р. Він 

презентує лісові, лучні й озерні ландшафти й відображає в системі 

національних природних парків специфіку природи Західного Полісся. 

Територія парку є частиною унікальної в Європі системи озер, каналів та інших 

водойм. 

На сьогодні існують чисельні наукові напрацювання щодо фізико- 

географічних особливостей природних систем Шацького національного 

природного парку, зокрема дослідження геологічної будови висвітлені в працях 

І. Залеського, рельєфу − Н. Карпенко, озер – Л. Ільїна, рослинного світу −Т. 

Андрієнко, ландшафтів – І. Койнова, С. Кукурудза, Н. Тарасюк, Н. Цвид. 

Геоекологічний стан водойм досліджувався Н. Хомік, М. Мельник, Й. Гриб, Ю. 

Ситник та ін., ґрунтів – М. Шевчук, М. Зінчук, О. Альохіна. Наукові розробки у 

більшості випадків ставлять окремі завдання дослідження одного із 

компонентів природно-ресурсного потенціалу, або один із видів господарського 

використання природоохоронної території. 

За фізико-географічним районуванням парк відносимо до області 

Волинського Полісся Поліської провінції Зони мішаних лісів південного заходу 

Східно-Європейської рівнини. Саме тут проходить Головний європейський 

вододіл, що ділить басейни Західного Бугу та Прип’яті. У геологічній будові 

території ШНПП беруть участь стратифіковані кристалічні породи фундаменту, 

які за віком формування належать до палеопротерозойської еонотеми, а також 

неопротерозойські й фанерозойські стратони, характерні для вулканогенно-

осадового чохла Волино-Подільської плити [2, с. 3]. 

Найдревнішими утвореннями є нижньопротерозойські породи 

кристалічного фундаменту, згруповані в осницький комплекс, до складу якого 

входять граніти біотитові та гранодіорити. Провідну роль у формуванні 

сучасного рельєфу відіграють відклади Дніпровського зледеніння. Цей 

льодовик покривав всю територію сьогоднішнього парку. Найпоширенішими є 

утворення дніпровського льодовика. Це суглинисто-піщано-валунні моренні 

утворення та флювіогляціальні різнозернисті піски різної потужності з 

включеннями гравію, гальки і валунів різної потужності. Алювіальні, озерні, 

болотні та еолові відклади мають підпорядковане значення. Болотні відклади 



поширені в пониженнях рельєфу і  сформовані здебільшого торфами різного 

ступеня розпаду та потужності, а також чорно-бурими мулами. Еолові відклади 

трапляються на всіх. Рельєф парку сформувався в процесі складної взаємодії 

екзогенних, ендогенних та техногенних чинників. Провідною є діяльність 

льодовика. Акумулятивна діяльність покривного зледеніння сприяла утворенню 

моренних рівнин. Вони є фрагментарними і простежуються на північному 

заході від озер Чорне і Люцимер. Гiдравлiчний зв’язок водоносних горизонтiв у 

межах дослiджуваної територiї забезпечує вiдносно стiйкi рiвнi поверхневих 

вод, а отже має велике природоохоронне значення.  

Геоморфологiчна будова території Шацьких озер відображає поєднання 

релiктових льодовикових i водно-льодовикових типів рельєфу з карстовими, 

еоловими, ерозiйними та антропогенними типами i формами [3, с. 15]. 

Найвизначнішими складовими ландшафту Шацького парку, є озера, 

зокрема 23 озера. Майже весь озерний простір ШНПП розподілений між 

вісьмома найбільшими озерами: Світязь, Пулемецьке, Луки, Перемут, 

Острів’янське, Пісочне, Люцимер і Кримно [4, с. 119]. Майже всі водостоки 

ШНПП − це споруджені в різні періоди осушувальні меліоративні канали, 

частина яких утворена шляхом розширення і поглиблення русел колишніх 

річок, струмків. Переважаючими ґрунтами є дерново-підзолисті та дернові 

неоглеєні та їх глеюваті й глеєві відміни легкого гранулометричного складу. 

Значні площі займають лучно-болотні, мулувато-болотні, торфово-болотні та 

торфовища низинні різної потужності [1, с. 36]. Флора парку в сучасних його 

межах нараховує 1003 види дикорослих вищих судинних і спорових рослин. 

Варто зазначити, що 41 вид рослин парку 61 занесений на сторінки Червоної 

книги України, майже 60  є регіонально рідкісні.  

На території ШНПП відмічено 122 види тварин. Серед них 333 види 

хребетних, в т. ч. 29 видів риб, 12 видів земноводних, 7 видів плазунів, 241 вид 

птахів, 44 види ссавців [6, с. 31]. Варто зазначити, що в межах парку існує 41 

вид тварин, що занесені до “Червоної книги” України.  

Територія Шацького національного природного парку відноситься до 

Шацького ландшафтного району, який С. Кукурудза. та І. Койнова називають  

типовим алювіально-воднольодовиковим вододільно-карстовим поліським 

ландшафтом. На території заповідника виділено п’ять видів місцевостей: 

річкових долин, водно-льодовикових рівнин, моренних рівнин, озерно-

алювіальних рівнин, еолових рівнин ускладнених дюнами [4, с. 120]. 

Дослідження показало, що на обласному, регіональному та місцевому 

півнях було ухвалено ряд програм з метою покращення екологічної ситуації, 

охорони флори і фауни, покращення інфраструктури на території заповідника. 



Практичною частиною роботи було створення проєкту із розробкою 

декількох маршрутів на території Шацького національного природного 

заповідника з метою популяризації та звернення уваги до його геоекологічних 

проблем та екологічного виховання свідомих громадян. Маршрути можуть бути 

як для групи людей, так і для поціновувачів одноосібного єднання з природою. 

Мандрівки можна здійснювати пішки або на велосипеді. 

В дипломній роботі розглянуто методологічні та нормативні засади 

організації геотуризму на території об’єктів природно-заповідного фонду 

національного природного парку, проаналізовано фізико-географічні 

особливості Шацького національного природного парку, досліджено 

регіональні програми та місцеві проєкти розвитку геотуризму на території 

ШНПП, а також розроблено геотуристичні маршрути на території Шацького 

національного природного парку.  
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ГЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЇВ ЯК ГЕОТУРИСТИЧНІ ОБ`ЄКТИ 

Актуальність теми. Геотуризм відносно новий термін, який тільки 

набирає свою популярність. Існує багато турів, націлених саме на подорожі до 

пам`яток природи, серед яких: скелі, відслонення, каньйони, незвичайні форми 

рельєфу та ін. В даній роботі акцентовано увагу на зовсім інших об`єктах 

геотуризму, а саме геологічних колекціях. Вони не настільки популярні, як ті ж 

самі скелі чи природні парки, але також несуть у собі дуже цінні знання про 

геологічне минуле. Також на основі методик оцінювання геотуристичних 

об`єктів показано потенціал українських музеїв. Більш того, в роботі наведено 

приклад новаторської ідеї – створення віртуальних геосайтів на прикладі 

Ісландії, що має стати поштовхом для запровадження такого в інших країнах. 

Використані матеріали. Для написання бакалаврської роботи 

використано статті про світовий досвід у вивченні, зберіганні та популяризації 

геологічних колекцій, підручники про музеєзнавство, а саме досвід 

природничих та спеціалізованих геологічних музеїв і особистий досвід роботи з 

геологічними колекціями в національному науково-природничому музеї НАН 

України. 

Роль геологічних колекцій у геотуризмі. Геологічна колекція – це набір 

мінералів та/або гірських порід, зібраних згідно з певними спільними 

характеристиками. Вони несуть наукову, естетичну, пізнавальну, історичну та 

пізнавальну цінність. 

Геологічні колекції зберігаються в природничих музеях. Їх 

колекціонування полягає в збиранні й зберіганні у певному порядку пам’яток 

природи з науковою, просвітницькою і науково-освітньою метою. Збереження і 



формування колекцій є пріоритетом серед основних функцій музею. Бо саме 

вони роблять його музеєм, а не виставковим залом чи інститутом.  

Музейні колекції, в залежності від певних ознак, поділяють на різні види. 

Серед них: систематична, таксономічна, еталонна, тематична, навчальна, 

меморіальна, моніторингова, персональна, віртуальна та приватна. 

В Кодексі музейної етики ІСОМ зазначено: “музеї зобов’язані 

комплектувати, зберігати і пропагувати свої колекції”.  

Усі музейні зібрання є загальнонародним і культурним надбанням, а їх 

стан, якісні та кількісні характеристики являються критерієм оцінки розвитку 

науки і культурного рівня країни, що володіє їх фондами. Музейні геологічні 

колекції мають також глобальне значення: колекції однієї країни чи регіону 

доповнюють, поглиблюють та розширюють пізнання історії геологічного 

розвитку природних об’єктів іншої країни або регіону. 

Геологічні колекції можна складати за двома принципами. У першому 

випадку за основу приймаються види мінералів, гірських порід, скам'янілостей; 

це загальногеологічна колекція. У другому - геологічні умови та геологічна 

історія краю; таку колекцію називають геолого-краєзнавчою. 

До загальногеологічної колекції включаються зразки не лише місцеві, а й з 

інших районів країни. Вона ділиться на три розділи: мінерали (і кристали), 

гірські породи, скам'янілості. Ці розділи складаються за допомогою 

спеціальних посібників та довідників. Зазвичай мінерали класифікують за 

хімічним складом (оксиди, силікати, сульфіди, сульфати тощо); в особливу 

групу поєднують кристали різних геометричних форм (сингоній). Гірські 

породи поділяються насамперед за походженням: осадові, інтрузивні, 

вулканічні (ефузивні), метаморфічні. Кожна з цих груп має, у свою чергу, більш 

дрібні підрозділи. Наприклад, для осадових порід: уламкові (пухкі та 

зцементовані), глинисті, органогенні (продукти життєдіяльності), хемогенні 

(продукти хімічних реакцій). Скам'янілості розподіляються відповідно до 

їхнього геологічного віку і належності до тих чи інших груп тварин або рослин. 

Особливо виділяються копалини, характерні для певних геологічних епох. 

Вони мають велике значення у геології: за ними визначається вік гірських 

порід, відновлюється найдавніша історія Землі. 

Геолого-краєзнавча колекція складається за зразками, відібраними у цій 

місцевості. Її призначення: відобразити геологічне минуле та геологічну будову 

краю. З цією метою зразки розподіляються за віком, належністю до відкладів 

певної геологічної епохи, починаючи з найдавнішої до сучасної. Вони 

відбираються з відслонень, з осипів. Крім того, у місцевій геологічній 

організації або краєзнавчому музеї можна попросити керни (зразки) зі 



свердловин. У такому разі колекція буде найбільш повною, що включає зразки 

порід та мінералів, що не виходять на земну поверхню. 

Дуже важливо добре оформити геологічну колекцію. Вона має бути не 

просто зібранням зразків. Кожен мінерал, гірська порода, скам'янілість - свідки 

геологічної історії краю. Вони розповідають про її особливості, про минулу та 

сучасну геологічну будову району.  

У кожному регіоні є корисні копалини: гірські породи та мінерали, які 

використовуються в народному господарстві як сировина для отримання 

металів, як паливо, будівельні матеріали тощо. Зразки корисних копалин 

доповнюють геологічну колекцію, а родовища мінеральної сировини 

наносяться на карту. Геологічна колекція допомагає краще пізнати свій край, 

його геологічне минуле та сьогодення, невидимі оку надра та мінеральні 

багатства. 

Необхідно ще згадати про таке поняття, як геосайти, бо далі річ піде і про 

них. Геосайт - це місце, що має особливе геологічне чи геоморфологічне 

значення. Крім властивих йому геологічних характеристик, він може мати 

культурне значення чи спадщину. Геосайти зазвичай використовують як 

об`єкти геотуризму. 

Також важливим поняттям для подальшого розуміння роботи є ex-situ. 

"Збереження ex-situ" означає збереження компонентів біо(гео)логічної 

різноманітності поза їхніми природними місцями знаходження. 

Методики оцінювання геотуристичних об`єктів. Застосовуються для 

оцінки геологічної та геотуристичної цінності об`єкта на основі аналізу 

культурно-історичної інформації та географічного середовища. 

GAM являє собою результат складання основних значень з додатковими. 

До основних входять науково-освітнє, захисне та мальовничо-естетичне 

значення. Серед додаткових виділяють функціональне та туристичне значення. 

Методика Л. Кубалікової характеризується такими критеріями: наукова, 

освітня та економічна цінність, стан збереженості та ризик деградації, додаткові 

цінності. 

Методика Х. Брільї включає наступні критерії: наукову цінність, 

потенційне туристичне використання, потенційне освітнє використання та 

ризик деградації. 

Насправді методик більше, тут подані лише найпопулярніші з них. 

Світовий досвід. Геологічні колекції є досить популярними 

геотуристичними об`єктами в різних куточках світу. Кожна країна намагається 

привнести щось нове у розвиток даного напряму. Розглянемо, що саме, на 

прикладі віртуальних геосайтів (далі – ВГ) та мінералогічних музеїв. 



Що стосується музеїв: існує дві категорії пам`яток неживої природи. По-

перше, це нерухома геологічна спадщина, яку неможливо відділити від 

оточуючого середовища. Вона потребує захисту на місці. По-друге, рухома 

геологічна спадщина, яка може бути під захистом ex-situ в музеї. Нас цікавить 

саме другий варіант. Мінерали та гірські породи, що необхідно захищати та 

зберігати ex-situ шляхом їх включення в музейні колекції. Одна з цілей цих 

установ – полегшити доступ та використання ресурсів, що сприяють розвитку 

на благо людству. В додаток до їх наукової цінності, ці колекції мають високу 

культурну, історичну та освітню цінність, пропагуючи важливість захисту 

навколишнього середовища заради таких речей. 

В Ісландії було створено п`ять віртуальних геосайтів, що присвячені 

магматичним тілам даної країни. [3] Такі геологічні об'єкти, хоча їх часто 

недооцінюють, навпаки, дуже підходять для популяризації геоспадщини. Вони 

були перетворені на віртуальні за допомогою 3D-моделювання фотограмметрії 

на основі БПЛА та завантажені на абсолютно новий, спеціалізований онлайн-

ресурс (лабораторія віртуальної реальності GeoVires для наук про Землю), який 

доступний у всьому світі. ВГ можуть бути використані для ефективного 

пояснення та популяризації своєрідних процесів, характерних для певного 

середовища. Такий підхід спрямований на охоплення великої кількості 

користувачів різного віку найпростішим способом, оскільки всі віртуальні 

групи доступні з усіх класичних пристроїв, включаючи мобільні телефони та 

планшети. Це відрізняється від інших підходів, заснованих на автономних 

іммерсивних VR-системах на базі ПК, які є дорожчими та на які потрібне 

спеціально розроблене програмне забезпечення. ВГ були створені до того, щоб 

зробити геологічні об'єкти доступними широкому загалу на всесвітньому рівні. 

Їх концепція може стати ключем до популяризації та пояснення геологічних 

процесів людям, які тепер мають змогу дистанційно отримувати доступ та 

переміщуватися від однієї пам`ятки до іншої так, ніби вони фізично 

перебувають поряд з ними. 

Аналіз українських музеїв за кількісною методикою. Методика оцінки 

геотуристичних обєктів Х. Брільї на прикладі національного науково-

природничого музею НАН України. Сутність даної методики була викладена 

вище.  

Наукова цінність за такими критеріями, як репрезентативність, значення 

музею, наукові знання, цілісність, геологічне різноманіття, міра унікальності та 

обмеження у використанні склала 230 балів з 400 можливих. 

Потенційне освітнє та туристичне використання: вразливість, доступність, 

обмеження використання, безпека, логістика, щільність населення, зв'язок з 



іншими цінностями, сценарій використання, унікальність, умови 

спостереження. Загалом 300/400 балів. 

Потенційне освітнє використання: дидактичний потенціал, геологічне 

різноманіття. Максимальна кількість балів. 

Потенційне туристичне використання: потенціал розуміння, економічний 

рівень. 200/400. 

І ризик деградації: погіршення геологічних елементів, правовий захист, 

доступність, щільність населення. 210/400. 

Загалом значення вийшли середніми, що пов`язано, з одного боку, з 

сильним науковим та пізнавальним потенціалом музею, а з іншого – 

недостатнім фінансуванням та популярністю подібних місць в Україні. 

Висновки. Безумовно, геологічні колекції є надзвичайно значущими 

об`єктами геотуризму, що розповідають нам історію геологічного розвитку 

певної території, несуть наукову, природно-пізнавальну та естетичну цінність, 

але ще не набули такої популярності, як інші природні об`єкти. 

Використовуючи досвід Ісландії у створенні віртуальних геосайтів, з`являється 

значний потенціал розвитку даного напрямку. Тому дуже важливою є 

популяризація власне геотуризму, геологічних колекцій та геологічної науки в 

цілому. 
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ГЕНЕЗИС І ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ В МЕЖАХ 

ГЕНІЧЕСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОКРЕМИХ 

ПРИРОДНИХ І АГРОТЕХНІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

Актуальність дослідження. Вивчення властивостей та особливостей 

різних генетичних типів ґрунтів відноситься до надзвичайно актуальної 

наукової проблематики з величезним практичним значенням. Адже вивчаючи 

природні особливості конкретного типу ґрунту, можливо виокремити його 

переваги та недоліки в процесі сільськогосподарського використання, оцінити 

вміст поживних речовин і відповідно потребу у додатковому підживленні, 

оптимізувати способи механічної обробки ґрунтів, виокремити потреби у 

найбільш раціональних меліоративних заходах тощо. 

Об'єктом дослідження є ґрунтовий покрив в межах Генічеської 

дослідницької станції та його морфогенетичні особливості, а предметом – 

особливості генезису ґрунтів території дослідження, а також вплив природних 

та агротехнічних чинників на сільськогосподарські культури. 

Мета роботи – дослідити ґрунтовий покрив в межах Генічеської 

дослідницької станції та оцінити вплив природних та агротехнічних чинників 

на продуктивність сільськогосподарських культур.  

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань: 

описати фізико-географічні особливості території дослідження; дослідити 

морфогенетичну характеристику ґрунтів дослідницької станції; оцінити влив 

окремих природних і агротехнічних чинників на продуктивність 

сільськогосподарських культур. 

Стан вивчення питання, основні праці. Каштанові ґрунти, як основний 

генетичний тип ґрунту території дослідження, мають тривалу історію вивчення. 

Так, термін «каштановий ґрунт» запровадив В.В. Докучаєв, який вперше 



виділив їх у своїй ґрунтовій класифікації. Значний внесок у дослідження 

генезису, географії, будови та властивостей цих ґрунтів зробили К.Д. Глінка, 

С.С. Неуструєв, О.Н. Соколовський, О.А. Роде, Г.С. Гринь, С.В. Лобова, 

М.І. Полупан, Д.Г. Тихоненко та інші.  

Лаврентьєв Н.М та Воронін Н.Г вивчали питання меліораціїї та зрошення 

грунтів Півдня України. Круть В.М., Андрійченко Л.В та І.М. Свидинюк, В.Ф. 

Камінський, М.С. Корнійчук, Т.C. Вінничук вивчали особливості вирощування 

с/г культур на каштанових ґрунтах, в особливості озимої пшениці. 

Н.М. Лаврентьєв, С.І. Власюк, А.Я. Гетманец, Ю.Є. Кізяков, Н.В. Гриненко та 

інші вивчали вплив добрив на агрохімічні показники родючості каштанових 

ґрунтів і продуктивність сільськогосподарських культур в умовах Присивашья, 

розглядали питання поліпшення водно-фізичних властивостей цієї території. 

Питання поліпшення властивостей ґрунтів півдня України шляхом зрошення 

вивчали В.І. Остапова, Н.Г. Воронін та ін. Д.П. Савчук, І.Є. Бучинский 

розглядали способи боротьби із несприятливими посушливими кліматичними 

явищами та пропонували заходи щодо мінімізації їх негативного впливу. 

Агроекосистемними питаннями з вирощування окремих видів 

сільськогосподарських культур займались А.А.Созінов, В.М.Гармашов, 

І.В.Вовченко та інші. 

Методологія та методи. В процесі досліджень використано наступні 

методи: польові (фенологічні спостереження, біометричні виміри рослин, облік 

урожаю); лабораторні (дослідження основних показників якості зерна); 

розрахунковий (економічна ефективність); статистичний (обробка отриманих 

даних сучасними програмами), а також загальновідомі наукові методи 

(діалектики, аналізу, синтезу, метод гіпотез, моделювання).  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Генічеський район – це унікальне поєднання дивовижних степових, 

морських і лиманних ландшафтів, лікувальних термальних джерел, солоних 

озер, цілющих грязей і піщаних пляжів та потужне сільське господарство[1], 

яке на даний час зазнає певного спаду, зумовленого, в основному конкретними 

деструктивними процесами (засолення та підтоплення), що сприяють 

інтенсивному виносу поживних речовин та значно погіршують фізичні 

властивості ґрунтів. Інтенсивне навантаження на ґрунт, при проведенні 

механічних обробітків, обумовлює його переущільнення – утворення в орному 

та підорному горизонтах щільних прошарків, які значно погіршують 

водопроникність ґрунту. 

Результати роботи базуються на даних агроґрунтових досліджень, які 

проводились в межах Генічеської дослідної станції Державної установи 

Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України 



впродовж 2018-2021 pоків. Дослідна станція знаходиться в центрі 

Присивашського агроґрунтового району і займає в південному Степу України 

значну територію, загальною площею біля 19,2 тис. км
2
. Регіон прилягає до 

Сивашу, Чорного та Азовського морів [2]. Загалом, регіон Присивашшя 

вважається найтеплішим, більш освітленим та водночас, найбільш посушливим 

в Україні; йому притаманні часті весняно-літні посухи, суховії та пилові бурі. 

Суховії трапляються тут майже щорічно, а найбільш сильні – близько 4-6 разів 

на 10 років[3-4]. 

B зоні проведення досліджень стан погодних умов погіршується наявністю 

суховійних вітрів східного та південно-східного напрямків, які спричиняють 

появу пилових бур, при цьому може спостерігатись зниження показників 

відносної вологості повітря до 14% та зростання середньодобових температур 

повітря до 35°C [5]. 

Посушливість клімату в південному Степу України зумовлюється не лише 

малою кількістю опадів, але й нерівномірним їх розподілом протягом року, 

особливо в період найбільш відповідальної фази розвитку рослин пшениці 

озимої за формування урожайності зерна. 

Більша половина опадів (64 %) в зоні Присивашшя випадає в теплу пору 

року, що спричиняє значні їх втрати через інтенсивне випаровування, тому 

зволоження ґрунту при добових опадах менше 10 мм майже не відбувається. 

Часто наступають бездощові періоди, які можуть тривати до декількох місяців. 

Найбільш ефективні опади, що суттєво впливають на величину урожаю зерна 

не короткоҷасні, а тривалі дощі в період вегетації культурних рослин. В таких 

умовах зростає вологість повітря, зменшується випаровування вологи ґрунтів, 

створюються сприятливі умови для фотосинтезу рослин.  

Але в південному Степу України такі сприятливі умови для 

вологозабезпечення трапляються вкрай рідко. Саме розподіл опадів по періодах 

року визначає їх вологозабезпеченість [6, 7]. 

Ґрунти на полях Генічеської дослідної станції представлені здебільшого 

генетичними типами каштанових ґрунтів, важкосуглинковими, різної міри 

солонцюваті. Солонці і солонцюваті ґрунти Присивашшя характеризуються 

дуже низькою водопроникністю. При інтенсивних опадах (зливах) вони 

запливають, утворюючи при цьому щільну ґрунтову кірку, погано накопичують 

та зберігають вологу атмосферних опадів, а в сухому стані стають дуже 

твердими і важко піддаються обробітку. 

Це через те що посушливість клімату в південному Степу України 

зумовлюється не лише малою кількістю опадів, але й нерівномірним їх 

розподілом протягом року, особливо в період найбільш відповідальні фази 

розвитку рослин пшениці озимої за формування урожайності зерна.  



Вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить 1,9-2,0 %; загального азоту 

0,11-0,13%; Р2O5 - 0,10-0,12%; рH – 7,6; сума увібраних основ 27-30 мг. екв на 

100 ґрунту [8]. 

Глибина залягання ґрунтових вод становить 5-8 метрів, місцями – на 

глибині 1,5-2,0 м, вони мінералізовані, вміст сухого залишку в одному літрі 

води становить 7-8 грамів [9]. Вміст легкорозчинних солей промитий у більш 

глибокі шари – до 120 см і більше [10] 

Рельєф місцевості, де знаходяться поля Генічеської дослідної станції 

рівнинний, з поступовим малопомітним нахилом у бік півдня. Середньорічна 

кількість опадів за багаторічними даними становить 398 мм. з коливанням по 

роках від 210 до 470 мм, з них біля 200-220 мм. випадає у теплу пору року [12], 

причому восени і взимку їх випадає – 42,4%, весною – 22,2%, влітку – 35,4%. 

Середні багаторічні запаси доступної для рослин вологи в метровому шарі 

ґрунту на початку вегетаційного періоду становить 50-120 мм. [11-12]. 

Запаси ґрунтової вологи протягом вегетаційного періоду коливаються від 

10-12%, до 60% і вище від повної вологоємності. Гідротермічний коефіцієнт 

коливається по роках в межах 0,6-0,7.  

Для зони Присивашшя, де розташовані поля Генічеської дослідної станції, 

завдяки близькості берегової лінії Азовського моря, характерна тепла погода в 

осінній період середньомісячна температура становить до +17 °С у вересні та 

+14, +15°С у жовтні. Це позитивно впливає на ріст та розвиток пшениці озимої 

під час проходження осіннього періоду. Тимчасове вторгнення холодних 

повітряних мас при північному напрямку вітрів в цей час суттєво не впливає на 

вегетацію озимини [13]. 

Значна частина дослідників зазначають, що інтенсивність росту та 

розвитку рослин, потужність на зростання їх надземної маси під час 

проходження осіннього періоду у значній мірі зумовлена рівнем 

вологозабезпеченості та витратою ґрунтової вологи залежно від агротехнічних 

заходів і в першу чергу від початкових запасів вологи у ґрунті на час сівби, 

тривалості осінньої вегетації та кількості опадів за цей період, а також від 

агротехнічних заходів, зокрема, способів посіву [14]. 

Результати досліджень показують, що при вирощуванні пшениці озимої в 

аридних умовах південного Степу України рівень врожаю зерна пшениці 

озимої у великій мірі залежить від умов волого забезпечення рослин впродовж 

осіннього періоду вегетації. 

На підґрунті досліджень, проведених при різних погодних умовах, 

виявлені і науково обґрунтовані особливості росту рослин пшениці озимої 

залежно від попередників, способів сівби та різних норм підживлення в тому 

числі і комплексних азотних добрив (КАС-32). 



Для ґрунтово-кліматичних умов посушливої зони південного Степу 

України удосконалені норми мінерального підживлення, виконана порівняльна 

характеристика ефективності впливу на рослини пшениці озимої аміачної 

селітри та КАС-32, різних способів сівби на фоні різних попередників (чорний 

пар, сорго на зерно, соняшник).  

Однією з важливих умов, що забезпечують отримання високих та 

стабільних урожаїв пшениці озимої є повне забезпечення рослин всіма 

необхідними факторами життя. Така умова може бути виконана на основі 

врахування природних ресурсів в поєднанні з раціональним використанням 

наукових досягнень та вимог пшениці озимої до реальних умов навколишнього 

середовища. При цьому правильне використання землі, попередників, 

мінеральних добрив та агротехнічних особливостей вирощування культури 

забезпечує зростання урожайності зерна та зниження витрат на його 

виробництво. 

Кількість опадів та їх розподіл під час цього періоду суттєво відрізняється 

по роках, а отже не завжди складаються сприятливі умови для своєчасного 

проростання насіння і подальшого росту та розвитку рослин.  

До агротехнічних заходів які можуть вагомо впливати на 

вологозабезпеченість посівів пшениці озимої можна віднести вперш за все 

попередники та способи сівби. Для зони Присивашшя характерною ознакою 

являється дефіцит продуктивної вологи у посівному шарі ґрунту на час сівби 

пшениці озимої, тому залишкова кількість вологи в ґрунті після збирання 

попередньої культури відіграє важливу роль як на початкових фазах розвитку 

рослин так і впродовж всього вегетаційного періоду. 

Отже, різні погодно-кліматичні умови кожного року в поєднані з 

агротехнічними заходами, зокрема, попередниками, та способами сівби суттєво 

впивали на термін вегетації пшениці озимої, що в кінцевому рахунку в значній 

мірі змінювало рівень зернової продуктивності культури. Як було встановлено 

на основі даних після проведення досліджень, що суттєвий влив на густоту 

рослин пшениці озимої мали такі фактори як: попередники, способи сівби, 

конкретні погодно-кліматичні умови кожного року і в дещо меншій мірі 

мінеральні добрива, за рахунок застосування добрив під час пшениці озимої 

сприяло зменшенню відмирання рослин впродовж її вегетації. Позитивна 

тенденція зростання виживаності рослин пшениці озимої по мірі збільшення 

доз при внесенні мінеральних добрив слабо виражена.  Натомість впливу 

способу сівби на рівень виживаності пшениці озимої просліджувалася на всіх 

попередниках досліду, визначився при прямому посіву, так як при такому 

способу, рослини краще забезпечені вологою та створенням кращих умов під 

час вегетації. 



При дослідженні ми визначили, що формування врожаю пшениці озимої 

залежить від комплексу взаємопов’язаних між собою елементів структури, які в 

свою чергу обумовлюються комплексом агротехнічних факторів. В наших 

експериментах такими факторами являлися попередники, способи сівби та 

мінеральні добрива. Ступінь впливу на врожайність зерна пшениці озимої 

вказаних вище факторів в сильній мірі пов’язаний з перебігом погодних умов, 

які складалися впродовж всього вегетаційного періоду. 

Таким чином, за результатами трирічних експериментальних досліджень 

виявлено вплив попередників, мінеральних добрив та способів сівби на якість 

зерна пшениці озимої при вирощуванні в богарних умовах південного Степу 

України. 

Висновки. В роботі розв’язано важливе наукове завдання – досліджено 

морфогенетичні особливості ґрунтового покриву в межах Генічеської 

дослідницької станції, що надало можливість оцінити вплив природних та 

агротехнічних чинників на продуктивність окремих сільськогосподарських 

культур.  

1. Територія дослідження, що розташована в межах Генічеської дослідної 

станції НААН України, знаходиться в центрі Присивашського агроґрунтового 

району. Площа дослідної станції становить біля 19,2 тис. км
2
. Географічною 

особливістю цього регіону є його розташування в межах південного степу, 

поблизу трьох водних об'єктів – Сивашу, Чорного та Азовського морів. Рельєф 

місцевості, де знаходяться поля Генічеської дослідної станції рівнинний, з 

поступовим малопомітним нахилом у південному напрямі. 

Регіон Присивашшя вважається найтеплішим, найосвітленішим та 

водночас, найбільш посушливим в Україні. Йому притаманні часті весняно-

літні посухи, суховії та пилові бурі. Середньорічна кількість опадів становить 

398 мм, з коливанням по окремих роках від 210 до 470 мм. Посушливість 

клімату в південному степу України зумовлена не лише низькою кількістю 

опадів, але й нерівномірним їх розподілом впродовж року, адже більше 

половини опадів (біля 64 %) випадає в теплу пору року, що спричиняє значні 

втрати вологи внаслідок інтенсивного випаровування. Завдяки близькості 

берегової лінії Азовського моря, для території дослідження характерна доволі 

тепла погода в осінній період, що позитивно впливає на вирощування зернових 

культур. 

2. Ґрунтовий покрив території дослідження представлений здебільшого 

різновидами каштанових ґрунтів. Для цих ґрунтів характерний переважно 

важкосуглинковий гранулометричний склад, різної міри солонцюватість, дуже 

низька водопроникність. При інтенсивних опадах (зливах) вони запливають, 

утворюючи при цьому щільну ґрунтову кірку, погано накопичують та 



зберігають вологу атмосферних опадів, а в сухому стані стають дуже твердими 

і важко піддаються обробітку. Вміст гумусу в орному шарі каштанового ґрунту 

становить 1,9-2,0 %; загального азоту 0,11-0,13 %; фосфору – а 0,10-0,12 %; рH 

– 7,6; сума увібраних основ 27-30 мг. екв на 100 ґрунту. Глибина залягання 

ґрунтових вод становить 5-8 метрів, місцями – на глибині 1,5-2,0 м, вони 

мінералізовані, вміст сухого залишку в одному літрі води може становити 7-8 

грамів. 

3. Результати досліджень, які базуються на даних агроґрунтових 

досліджень впродовж 2018-2021 pоків, показують, що для вирощування 

зернових культур (на прикладі пшениці озимої) в аридних умовах південного 

степу України рівень врожаю у великій мірі залежить від умов 

вологозабезпечення рослин впродовж осіннього періоду вегетації. До важливих 

чинників, які впливають на продуктивність вирощування 

сільськогосподарських культур також належать види-попередники, способи 

сівби, конкретні погодно-кліматичні умови а також мінеральні добрива. 

4. До агротехнічних заходів які можуть суттєво впливати на 

продуктивність пшениці озимої можна віднести, перш за все, поліпшення 

вологозабезпеченості за рахунок підбору видів попередників та способів сівби. 

Адже для ґрунтів Присивашшя характерним є дефіцит продуктивної вологи у 

посівному шарі ґрунту, тому залишкова кількість вологи в ґрунті після 

збирання попередньої культури відіграє важливу роль, як на початкових фазах 

розвитку рослин так і впродовж всього вегетаційного періоду. При досліді 

використовувалися два способи сівби: традиційний та прямий. 

Продуктивнішим варто вважати прямий посів з використанням сівалки.  

5. На сучасному етапі розвитку аграрного сектора України виробництво 

зерна є однією з ключових проблем економіки держави. Тому, успішний 

розвиток цієї галузі, у тому числі за рахунок оптимізації та раціонального 

використання ґрунтових ресурсів має велике народногосподарське значення. 
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ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ У ГЕОТУРИЗМІ 

Актуальність теми. У багатій історико-архітектурній спадщині України 

визначне місце належить пам’яткам оборонної архітектури – фортецям, замкам, 

оборонним храмам, міським укріпленням. Пройшло вже багато часу з моменту 

їх спорудження, але стан багатьох замково-палацових комплексів залишається 

подекуди в досить непоганому вигляді. Саме тому територія нашого 

дослідження, та і вся Україна, має величезний потенціал та можливості 

розвитку трендового та досить унікального напрямку у туризмі – геотуризму. 

Унікальність, та, навіть, складність цього напрямку полягає у переліку багатьох 

аспектів, які повинні бути враховані при його реалізації та поширенню. 

Використані матеріали. У даній роботі використано географічні, 

туристичні, геологічні, археологічні, енциклопедичні, історичні праці , 

матеріали міжнародних наукових конференцій, які стосувались даної території. 

Історичні передумови розміщення фортифікаційних споруд 

Хмельниччини. Наша держава за давніх часів була для східної та середньої 

Європи завісою від різних степових кочівників, що пересувалися з Азії до 

Європи. Татари, турки, волохи, інші розбійники…  

У таких непростих та небезпечних обставинах прикордонного життя, в 

постійній боротьбі місцевого населення з степовими розбійниками, людям 

доводилось шукати способів захисту від ворожих нападів, від руйнування свого 

житла й майна, від неволі й смерті. Для захисту мешканці Поділля передусім 

користувались тими схованками, які залишились ще з передісторичних часів, 

коли первісна людина ховалася від стихій та звірів у печерах, що їх багато є в 

басейні Дністра, по берегах самої річки та її лівих приток. 

Однак такі схованки зачасту були не дуже ненадійними, саме тому ще з 

давніх часів на Україні почали будувати оборонні замки. 

Особливо багато твердинь постало у центральній та південній територіях 

сучасної Хмельницької області.   



Географічні чинники розміщення оборонних зодчеств. Наявність 

великої кількості укріплень на теренах Хмельницької області пояснюється 

також фізико-географічними особливостями регіону. Тут природа подбала і про 

сприятливі умови для розвитку господарства й ремесел, і забезпечила усім 

необхідним для створення захисту від усіляких зовнішніх загроз.  

Окрім ландшафтних особливостей, історія утворення та функціонування 

більшості споруд, особливо фортифікаційних, пов’язана з геоморфологічними 

особливостями території та її геологічною будовою. Адже зведення будь-якого 

історичного містечка залежало, головним чином, від наявності й видів 

природніх кам’яних будівельних матеріалів (природних геологічних ресурсів) 

та обороноздатності (оборонних геоморфологічних умов) [1] 

Хмельницька область багата на різноманітні нерудні корисні копалини, 

насамперед природні будівельні матеріали. Вони представлені покладами 

гранітів і каоліну, вапняків, цегельно-черепичних глин і суглинків, крейди, 

мергелів, пісків, пісковиків, гіпсу, бентонітових глин осадового чохла плити. 

Усі ці гірські породи не лише були доступні у величезній кількості на даній 

території, але і відрізнялись своєю придатністю для будівництва та міцністю.[2] 

Характеристика найбільш привабливих фортифікаційних споруд з 

точки зору геотуристики. У робті проаналізовано геоморфологічну позицію та 

геологічну будову території розташування наступних замків: Кам’янець - 

Подільської фортеці, Меджибізького, Зіньківського,  Жванецького замків,  

замків у Сатанові, Сутківцях та Рихті.  

Кам’янець-Подільська фортеця, побудована з силурійських вапняків, 

своєю неприступністю завдячує вдалому місцю розташування та величезній 

кількості оборонних укріплень: основна фортеця розташована на меандровому 

вузлі р.Смотрич, також територія вирізняється відносною активністю 

неотектонічних рухів і блоковою диференціацією території, літологічною 

однорідністю корінних порід і різнорідністю четвертинних відкладів, 

відмінністю мікрокліматичних умов, поверхневих і підземних вод, глибокою та 

густою ерозійною розчленованістю, терасованістю й еродованістю поверхні, 

значною техногенною насиченістю, антропічною перетвореністю й 

видозмінністю природи.[4] 

Меджибізький замок збудовано на території, яка підноситься не дуже 

високо над околицями, зате замкові мури й будівля піднесені досить високо, що 

робило замок міцним та неприступним. В будівництві застосовувались оолітові 

вапняки, які можуть «розповісти» про літоральні умови тропічного 

сарматського моря [2]. 

Зіньківський замок – один із найперших та найбільших замків, згаданих у 

письмових джерелах. Збудований з вапняку і розташований на місці старого 



укріплення. По один бік цього мису проходила глибока та широка долина річки 

Ушиця, а з іншого боку був яр, що також свідчить про його неприступність. 

Жванецький замок побудований на північній стороні поселення на скелі, 

що неприступно височіє над річкою Жванчик поряд із Дністром. За часів 

розквіту цей об’єкт міг позмагатись у розміах та неприступності із Кам’янець-

Подільською фортецею.[2]  

Замок у Сатанові не порушував традицій оборонних споруд 

Хмельниччини, та також був зведений на березі р.Збруч. Але, нажаль, навіть 

досить вдале розташування та укріплення з вапняку не врятували замок від 

руйнувань. 

Щодо замку у с. Рихта, то це був досить міцний форпост, башти якого 

збереглись до наших часів. Замок був зведений на скельному березі р.Жванчик. 

Матеріал, з якого спочатку було побудовано замок визначити важко, адже його 

декілька разів укріплювали та перебудовували. Але, можна припустити, що 

використовувались гіпс, вапняк та пісковик, який поширений на цій території. 

Оборонні споруди у с.Сутківці – це унікальна церква-фортеця, яка досі 

функціонує, та замок, який залишив лише незначні руїни. Існує припущення, 

що замок і церква являли собою єдиний оборонний комплекс, адже, як 

вказують дослідники, спосіб викладки мурів замку і церкви – однаковий. І 

фортецю, і Покровську церкву вимуровано з вапняку.  Руїни фортеці лежать на 

горі, що виходить хребтом над Ушицею, та захищені з обох боків стрімкими 

узбіччями. 

Основні проблеми, перспективи та напрямки використання 

оборонних споруд Хмельниччини у геотуристиці.  Бажання сучасних 

туристів не лише «побачити і торкнутися», але й «пізнати і зрозуміти» не може 

не радувати науковців у сфері геотуризму. Адже, якщо говорити про 

перспективи даного напрямку, то варто зауважити про охоплення досить 

широкого кола питань, які стосуються усвідомлення значимості рельєфу та 

його речовинної основи для людини. Іншим важливим чинником, який вплинув 

на зростання популярності геотуристичних подорожей, стали багаторічні 

дослідження фахівців у галузі наук про Землю, які крок за кроком працювали 

над ідентифікацією свідчень історії Землі, виявляли можливі загрози для 

окремих об’єктів і територій, а також обґрунтовували необхідність їх 

збереження і можливості раціонального використання. Також не можна не 

згадати про пандемію Covid-19: через закриття кордонів любителі 

подорожувати вимушені шукати нові місця для відпочинку у межах своєї 

країни. Надзвичайно важливим чинником визнання природної та суспільної 

цінності георізноманітності різних регіонів є те, що протягом останніх років 

спостерігається підвищений інтерес до пізнання України та окремих її регіонів, 



який лише підвищевся за останні декілька місяців.  

Але, поряд з цим спостерігається і величезна кількість проблем до яких 

вже не перший раз повертається як Україна, так і Хмельницька область 

зокрема. А саме: проблеми збереження своєї історико-фортифікаційної 

спадщини. (серйозність цього питання визначається тим, що замкова спадщина 

перебуває у вкрай занедбаному стані), байдужість населення до власної історії 

та сучасного стану туристичної інфраструктури (але наразі є надія на зникнення 

такого поняття як «байдужість до українського»), не налагоджена 

інфраструктура. 

Геотуризм у сфері фортифікаційних споруд дозволяє реалізувати в повній 

мірі освітню, пізнавальну, патріотично-виховну та соціальну функції. 

До позитивних сторін фортифікаційного туризму можна також віднести 

безпеку, економічну доступність та відсутність прив’язки до сезону й значну 

насиченість території об’єктами споглядання тощо. 

Пропозиції щодо розвитку фортифікаційного туризму. Задля 

збереження та максимально доцільного використання фортифікаційних споруд 

Хмельниччини у геотуристичній діяльності нами були висунуті такі нові 

пропозиції: 

1. Розробити інформаційний блок щодо наочного представлення 

геоморфологічної позиції розташування фортифікаційної споруди. 

2. Створити інтерактивні інсталяції будови та розмежування гірських 

порід за допомогою мультимедійних технологій, розробити інформаційний 

блок щодо доступного пояснення того, які породи використані для будівництва 

і чому саме вони, які технології їх обробки використані. 

3. Розробити еколого-пізнавальні маршрути на території об’єктів 

задля широкого вивчення принципів обрання території для спорудження 

фортифікацій (включаючи аналіз гідрологічних об’єктів, ландшафтних умов 

тощо). 

4. Включити до відтворення театралізованих битв епізоди, у яких буде 

показуватись чи розповідатись саме роль рельєфу у важкодоступності 

фортеці.[3] 

Висновки. Потенціал замкового туризму Хмельницької області багатий і 

його слід розвивати, адже та робота, яка буде виконана для покращення умов та 

якості обслуговування принесе неоціненну користь, а саме: збереження 

природних ландшафтів, доступність місцевості, вигідна інфраструктура, цікаві 

туристичні місця та об’єкти, імідж держави та значний внесок коштів до 

бюджету країни та області. 
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ПЛАНУВАННЯ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ НА 

ОСТРОВІ “ДИТИНСТВО” В МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА 

 

Актуальність дослідження. Ландшафтно-рекреаційні зони є надзвичайно 

важливими елементами планувальної структури кожного міста. Від їх 

організації великою мірою залежить якість міського середовища, самопочуття 

його мешканців. Вміле використання потенціалу ландшафтно-рекреаційних зон 

приносить прибутки громаді, підвищує ії конкурентоспроможність. 

Актуальність теми, насамперед, полягає в популяризації Білоцерківської ТГ як 

громади, яка може надавати якісні рекреаційні послуги населенню міста Біла 

Церква, а також всій Білоцерківській ТГ, незалежно від доходів та 

матеріального стану жителів громади. Досить важливим є і те, що створення 

рекреаційної зони цілком відповідає збільшенню рекреаційно-туристичної 

привабливості міста, що виступає одним із завдань Стратегії розвитку Білої 

Церкви до 2025 року[6]. 

Об’єктом дослідження є туристично-рекреаційний потенціал острова 

“Дитинство” в місті Біла Церква, а предметом дослідження – проектування 



туристично-рекреаційної зони відпочинку на острові “Дитинство” в місті Біла 

Церква.  

Головною метою виконання науково-освітньої роботи виступає аналіз та 

оцінка туристично-рекреаційного потенціалу зони відпочинку на острові 

“Дитинство” та розробка проекту благоустрою її території. Задля досягнення 

оголошеної мети потрібно вдало виконати наступні завдання: 1) Вивчити 

теоретико-методологічні основи оцінювання туристично-рекреаційного 

потенціалу та проектування рекреаційних зон; 

2) розглянути методики оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу;  

3) дати аналіз та оцінку туристично-рекреаційного потенціалу зони 

відпочинку на острові “Дитинство” в місті Біла Церква ; 

4) вивчити проблеми та перспективи та використання рекреаційної зони 

відпочинку на острові “Дитинство” в місті Біла Церква. 

Методологічною основою роботи є Стратегія розвитку Білої Церкви до 

2025 року. В роботі використано картографічні матеріали, наукові статті в сфері 

просторового планування рекреаційних зон.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Мабуть найбільшою 

проблемою розвитку туристично-рекреаційної сфери Київщини є повна 

відсутність системного дослідження та розбудови туристичної інфраструктури, 

відсутність єдиного підходу в формуванні та просуванні туристичних атракцій 

регіону, не варто забувати і про відсутність розвитку наявного туристичного 

потенціалу, який, безумовно, є одним з найбільших в Україні [4]. 

Географічне положення Білої Церкви, її кліматичні умови, досить 

розвинута економіка – це позитивні чинники, які сприяють розвитку рекреації 

та туристичних атракцій. Багаті природні ресурси міста є придатними для таких 

видів туризму: спортивного, оздоровчого, пізнавального. Важливе туристично-

рекреаційне значення має річка Рось, що дозволяє використовувати річковий 

транспорт. 

Туристично-рекреаційний потенціал, його складові. Важливою умовою 

розвитку рекреації вважається наявність рекреаційного потенціалу, який може 

оцінюватися в різних масштабах: на рівні світу, країни, району, громади тощо. 

Рекреаційний потенціал один з показників природно-ресурсного потенціалу, 

ступінь здатності території позитивно впливати на фізичний, психічний та 

соціально-психологічний стан людини під час відпочинку. Під рекреаційним 

потенціалом розуміється вся сукупність природних, культурно-історичних та 

соціально-економічних передумов для організації рекреаційної діяльності на 

певній території [3]. 

Види рекреаційної діяльності тієї чи іншої території залежать від наявності 

рекреаційних ресурсів і є однією з передумов формування окремої галузі 



господарства - рекреаційного господарства, оскільки природні та соціально-

культурні об'єкти, пам'ятки історії та культури, музеї, національні особливості 

та традицій населення, унікальні об'єкти природи, культури та ін. формують 

пізнавальні властивості території. Під рекреаційними ресурсами Є. Я. Власова ( 

розуміє ресурси всіх видів, які можуть використовуватися для задоволення 

потреб населення у відпочинку та туризмі. На основі рекреаційних ресурсів 

можлива організація галузей господарства, що спеціалізуються на 

рекреаційному обслуговуванні. До рекреаційних ресурсів можна віднести 

сукупність елементів природних, природно-технічних і соціально-економічних 

геосистем, які при відповідному розвитку продуктивних сил можуть бути 

використані для організації рекреаційного господарства.  Рекреаційними 

ресурсами вважають: 

-природні комплекси та їх компоненти (рельєф, клімат, водойми, 

рослинність, тваринний світ);  

-культурно-історичні пам'ятки; 

-економічний потенціал території, що включає інфраструктуру, трудові 

ресурси [9]. 

Важлива особливість в оцінці рекреаційних ресурсів полягає в тому, що їх 

треба спостерігати як з позицій організаторів відпочинку, природоохоронних 

служб, так і з позицій відпочиваючих. Даний потенціал слід спостерігати з 

урахуванням географічного положення рекреаційної території щодо системи 

розселення та розвиненості інфраструктури. Даний метод дозволяє розглянути 

рекреаційне проектування як структурно-модульний процес. Метод 

побудований на принципі цілісності загальної теорії систем. Характерною 

якістю системи є емерджентність – нова властивість, якої не має жодна з 

підсистем, що її утворюють. 

Рекреаційне проектування. Туристично-рекреаційне проектування 

можна розглядати на трьох рівнях: проектування об'єктів туристичної індустрії, 

проектування продуктів туристичної індустрії, проектування розвитку 

туристичної індустрії в цілому на певній території. Під туристично-

рекреаційним проектуванням розуміють [8]: 

1) варіативне моделювання програм відпочинку та обслуговуючих їх 

систем з урахуванням вимог рекреації; 

2) процес створення прототипу, прообразу майбутньої рекреаційної зони. 

Прототип об'єкта називається архітектурним проектом; 

3) проектну діяльність у сфері туризму та рекреації. 

Туристично-рекреаційний потенціал острова “Дитинство” в місті Біла 

Церква. В Білій Церкві існує доволі потужний рекреаційний потенціал, який 

при правильному використанні може надати можливість не тільки забезпечити 



оздоровлення населення, а й посприяє економічному зростанню міста. 

Рекреаційний потенціал міста зосереджений на землях різних категорій за 

основним цільовим призначенням, що передбачає і відповідну його оцінку та 

певну систематизацію з метою визначення основних напрямів розвитку 

рекреаційного землекористування на перспективу. 

В цілому, за проведеною оцінкою туристично-рекреаційного потенціалу, 

Біла Церква є сприятливим містом для будівництва зон відпочинку. 

Розглянемо детальніше острів “Дитинство”. Це є штучно створений острів, 

який виник при розчищенні річки Рось у 1960-х роках. На заплаві правого 

берегу Росі, по старому річищу, було прокладено веслувальний канал, який має 

довжину 1 кілометр. При цьому, колишня заплава перетворилася на острів, що 

з’єднується із сушею вузеньким перешийком. Загальна площа острова 

становить близько 40 га. Наразі на території острова відсутні будь які інженерні 

комунікації, інженерні споруди а також інфраструктура. 

За результатами оцінки, на території острову “Дитинство” рослинний 

покрив найбільш сприятливий для відпочинку населення. Основним типом 

місцевої рослинності є ліс. Він складається з дерев декількох порід: дуб, осика, 

береза, ясен. У підліску багато трав: ряст, медуниця, копитняк, папороть, 

купена та інші. 

Зі сказаного вище, можна зробити висновок, що природно-рекреаційний 

потенціал сприятливий для рекреації території острову “Дитинство”, що сприяє 

аналізу території з середнім природно-ресурсним потенціалом, який заснований 

на використанні методології системного порядку і передбачає наступне. Для 

сталого розвитку такої території, призначеної для ефективного відновлення 

здоров'я населення, природні та соціально-економічні комплекси на ній повинні 

бути цілісною самоорганізованою системою різної ієрархічної складності і 

просторового охоплення, які можуть перебувати в різних структурно-

динамічних станах. 

Проектування зони відпочинку острова “Дитинство” в місті Біла 

Церква. Виходячи із зонування території зони відпочинку острова 

“Дитинство”, в місті Біла Церква, можна виділити такі види туризму:  

1) пляжно-купальний;  

2) лікувально-оздоровчий;  

3) спортивний;  

4) пішохідний;  

5) промислово-прогулянковий;  

6) рибальський. 

1. Пляжно-купальний туризм – це активне проведення часу у воді, в тому 

числі загоряння на сонці. Пляжно-купальна рекреація організовується на 



берегах морів, озер, річок та штучних водойм ставків, заповнених водою 

кар'єрів, водосховищ [1]. 

2. Лікувально-оздоровчий туризм – стає все більш пріоритетною областю, 

присвяченою відновленню та розвитку фізичних, духовних та інтелектуальних 

сил людини, у свою чергу під туризмом можна розуміти відпочинок та 

відновлення фізичного та психологічного здоров'я. Також лікувально-

оздоровчий туризм виконує найважливішу профілактичну функцію, пов'язану зі 

здоров'ям людини. Лікувально-оздоровчий туризм також спрямований на 

профілактику захворювань та зміцнення здоров'я в рамках спеціальних 

оздоровчих програм[5]. 

3. Спортивний туризм – форми спортивної рекреаційної діяльності: заняття 

різними видами спорту, спортивні розваги (ігри, естафети), спортивні змагання. 

Спортивний туризм спрямований на розвиток фізичних та інтелектуальних, а 

також духовних сил людини [2]. 

4. Пішохідний туризм – пересування на маршруті проводиться в 

основному пішки і катання на велосипеді.  

5. Промислово-прогулянковий – включає велосипедний туризм – один із 

видів спортивного туризму, який полягає у проходженні на велосипеді 

маршрутів, що містять загальнотуристичні та специфічні для велотуризму 

перешкоди, а також один з видів активного відпочинку. Подорож на конях – 

відмінний спосіб навчання або вдосконалення навички верхової їзди [7]. 

6. Рибальський туризм – включає в себе ловлю риби і пасивний час 

проведення. 

 

Висновки. У результаті проведеного нами дослідження оцінки 

туристично-рекреаційного потенціалу Білоцерківської ТГ, були зроблені 

аналізи умов розвитку регіональної туристично-рекреаційної системи, 

обґрунтованої рекреаційною привабливістю Білоцерківського району.  

Таким чином, робота може бути основою для розробки програм сталого 

розвитку сфери туризму і рекреації, в подібних регіонах. Підводячи результати 

роботи необхідно виділити наступне: 

1. Білоцерківська ТГ має потенційні природні і культурні передумови, 

природно-територіальні комплекси, технічні системи, необхідні для розвитку 

туристично-рекреаційної системи регіонального рівня.  

2. Даний район дослідження має вигідне геополітичне становище, утворене 

внаслідок розвитку транспортної мережі, соціально-економічної 

інфраструктури та сприятливих природно-кліматичних умов, також район 

містить високий ландшафтно-рекреаційний та історико-культурний потенціал.  



3.Підбиваючи підсумки дослідження, проведено ранжування району за 

рівнем рекреаційної привабливості та виділено ландшафти з високим, середнім 

та низьким туристично-рекреаційним потенціалом. 

4. Ландшафтно-екологічні умови Білоцерківської ТГ виділяють 

можливість розвитку на її території різних форм природно-орієнтованого, 

сільського та спортивного туризму. Існують також особливо охоронювані 

природні території, які викликають науковий, пізнавальний інтерес і є 

ресурсною базою для екологічного туризму.  

5. Даний проект туристично-рекреаційного районування забезпечує 

створення режимів природокористування регіональної туристично-

рекреаційної системи, з виділенням функціональних зон та можливість 

збереження і відновлення біологічного та ландшафтного розмаїття 

територіальної туристично-рекреаційної системи Білоцерківського району. 
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НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕОСАЙТІВ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІДСЛОНЕННЯМ ВАПНЯКІВ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що з розвитком геотуристичної галузі 

постає потреба забезпечувати її якісним інформаційним наповненням і 

знаходженням нових цікавих об’єктів, які б ілюстрували унікальність 

природних явищ і процесів, історію Землі. Важливим питанням є наукове 

обґрунтування потенційних геосайтів, їх інвентаризація, вивчення стану 

збереженості та необхідності геоконсервації. Вапняки – це осадова порода 

іонобіогенного походження, яка впродовж геологічної історії Землі 

утворювалася в епохи морських умов. Як відомо, морські відклади 

відрізняються гарною збереженістю і є важливим джерелом інформації про 

середовище осадконакопичення, палеогеографічні умови, особливості 

органічного світу та абіогенних чинників. Таким чином, місцезнаходження 

(відслонення) вапняків є потужними елементами геологічної спадщини та 

потребують аналізу їх геотуристичного потенціалу. Крім того, дослідження 

геосайтів, пов’язаних з відслоненням вапняків, дозволяють краще зрозуміти їх 

структурно-текстурні ознаки, фізичні та хімічні властивості, які напряму 

впливають на характер збереженості відслонень. Адже їх низька хімічна 

стійкість і уразливість до карстових процесів ставить під загрозу саме їх 

існування.   

Метою роботи був всебічний аналіз географічного поширення відслонень 

вапняків на території Україні, їх геологічних, стратиграфічно-вікових 

особливостей та процесів, що відбуваються з цими породами. 



Використані матеріали. Для аналізу відслонень вапняку, що поширені на 

території України та становлять найбільший геотуристичний інтерес, 

використане у 3-х томах видання «Геологічні пам’ятки природи», картографічні 

матеріали, доступні у відкритому доступі на Порталі «Природа Україна», а 

також космічні знімки. 

 

Геосайт як поняття. Ключовим теоретичним поняттям у роботі є поняття 

геосайту як геолого-геоморфологічного об'єкту  з визнаною науково-освітньою 

цінністю, що  має важливе значення для розуміння геологічної історії країни, 

регіону, континенту або Землі. До геосайтів належать природні або штучні 

відслонення, унікальні геологічні структури, місця зосередження скам'янілих 

решток біоти.  

В Україні більш вживаним є поняття "геологічна пам'ятка" у значенні 

відслонення гірських порід і, одночасно, форми земної поверхні, які найбільш 

виразно ілюструють геологічну будову земної кори і географічні процеси, котрі 

в ній протікають протягом всього історичного розвитку.  

Відслонення вапняків за існуючими класифікаціями геосайтів можуть бути 

віднесені до різних категорій. Так, за класифікацією, Н. Герасименко та 

В.Уімблдоном С.Бортником, розробленою для проекту «Глобальні геосайти» 

[5], вони бувають стратиграфічними, геохронологічними, петрографічними, 

літолого-седиментологічними, палеонтологічними, геоморфологічними, 

палеогеографічними. Їх цінність може бути додатково підсилена як важливим 

гірничовидобувним об’єктом, а в окремих випадках становити інтерес як місця 

геологічних відкриттів.   

Більшість гео- та морфологічних пам’яток вапняків в України містить 

цінність у двох чи більше категоріях.   

 Вапняк – це розповсюджена осадова порода переважно світлих кольорів,  

яка складається із кальциту або кальцитових уламків скелетів організмів з 

домішками інших мінералів. Зустрічається серед відкладів усіх геологічних 

систем – від докембрійських до четвертинної. Зокрема, найбільш інтенсивне 

утворення вапняків відбувалось у силурі, карбоні, юрі та крейді. 

Характеризується широким спектром застосування, зокрема у металургії, 

хімічній промисловості, будівництві тощо. 

В Україні вапняк поширений в Донбасі, Криму, Причорномор’ї, Поділлі та 

Прикарпатті, де розміщені не тільки родовища промислового значення, але й 

унікальні геосайти, що мають великий науково-пізнавальний потенціал.  

Насамперед відслонення вапняків несуть у собі вагому історичну і 

геологічну наукову цінність, адже репрезентують відклади різних геологічних 

систем та періодів.  



Так різноманіття геосайтів в Україні демонструє наявність вапняків: 

1. Силуру. Найстаріші, представлені у геосайтах Стратотип 

нижньорихтівської підсвіти в с. Рихта Хмельницької області, Китайгородське 

відслонення на Донеччині (повний розріз силурійських порід). 

2. Девону та Карбону. Звенячинсько-Хрещатинська стінка у 

Чернівецькій області (нижній девон), Кар’єр в с. Коржів (середньо-верхній 

девон), Стильське відслонення в Донецькій області (верхній девон – нижній 

карбон), Новокатеринівське відслонення бешівського вапняку (нижній карбон). 

3. Тріасу. Представлений геосайтом Скеля тріасових вапняків на Івано-

Франківщині, що складена мармуризованими вапняками середнього-верхнього 

тріасу. 

4. Юри та Крейди. Новоселицьке відслонення на Закарпатті, Скеля 

«Кам’яні Ворота» та печера «Дружба», Звенячинсько-Хрещатинська стінка 

(піскуваті вапняки крейди), Кар’єр в с. Коржів (вапняки нижньої-верхньої 

крейди), Каньйон долини р. Тупа (вапняки нижньої-верхньої крейди), 

Відслонення сеноманських відкладів у с. Бронниця, Відслонення сеноманських 

вапняків біля с. Кремінне та Відслонення сеноманських вапняків у с. Лядова 

(вапняки верхньої крейди на Вінничині). 

5. Палеогену. Водоспад Бухтівець в Івано-Франківській області 

(плитчасті вапняки середнього еоцену). 

6. Неогену. Наймолодші геосайти. Сюди входять Каховські кручі з 

вапняками міоценового і пліоценового відділів неогенової системи та 

антропогену, Скеля Соколів Камінь (вапняки баденського регіоярусу 

середнього міоцену), Подільські Товтри (відкладів міоцену Товтрового пасма), 

Саур-Могила (вапняки-черепашники сарматського регіоярусу верхнього 

міоцену). 

Аналіз територіальної організації геосайтів вапняку дозволяє зробити 

висновки, що найбільше з них приурочено до таких тектонічних структур, як 

Волино-Подільська плита, Передкарпатський крайовий прогин, Донецька 

складчаста споруда. Тобто вапняк як осадова корисна копалина поширений 

переважно в межах тектонічних западин і плит платформних областей, а також 

передгірських крайових прогинів. А, отже, вапняки притаманні для структур, 

що в минулому були басейнами нагромадження осадового матеріалу, який 

зносився з прилеглих територій. Вік відслонень вапняків тісно пов’язаний з 

віком тектонічних структур, до яких вони приурочені, а також до процесів, які 

відбувалися у період їх формування (наприклад, вихід життя з моря на суходіл 

у силурі, неотектонічні рухи та наявність давніх морів). 

Дослідження геосайтів відслонення вапняку дозволяє вивчити їх генезис 

(органогенні, хемогенні, уламкові тощо), особливості структури і текстури, 



фізико-механічні властивості, які є дуже різноманітними та напряму залежать 

від структурно-текстурних особливостей різних видів вапняку.  

Науково-пізнавальна цінність геосайтів, пов’язаних з відслоненням 

вапняку, полягає у можливості дослідити не тільки різноманіття породи, але й 

вплив на неї геоморфологічних процесів. Особливо це стосується карсту та 

вивітрювання.  

Зокрема, на прикладі, 11-метрових вапнякових скель Стильського 

відслонення, можна досліджувати вплив повітряної ерозії, завдяки якому скелі 

набули химерної форми. Скеля Соколів Камінь – геоморфологічна пам’ятка, що 

знаходиться у Подільських Товтрах, складена світло-сірими вапняками 

баденського регіоярусу середнього міоцену. Вона зазнала сильного 

вивітрювання і набула химерної форми сокола. Геологічна пам’ятка має високу 

естетичну привабливість та цінне пізнавальне значення як зразок вивітрювання 

осадових гірських порід неогенової системи.  

Цінними з точки зору дослідження екзогенних процесів є й такі геосайти 

Закарпаття, як «Стрімчак-скеля Кам’яні Ворота» («Карстовий міст») та печера 

«Дружба» - геоморфологічні пам’ятки, що складені вапняками юрського віку. У 

скелі Кам'яні ворота внаслідок процесів карстоутворення виникли два наскрізні 

проходи. Для печери «Дружба» характерним є добре розвинутий карст, завдяки 

якому тут утворилися численні карстові форми: карстові лійки, колодязі тощо. 

Також цей геосайт дає можливість дослідити механізм утворення вапнякових 

сталактитів, сталагмітів та сталагнатів.  

Також вивчення геосайтів відслонення вапняку дозволяє з’ясувати 

особливості геодинамічних процесів. Особливо корисними такі спостереження 

є при дослідженні гірських систем. Зокрема, еталонним при науковому 

вивченні геодинаміки Карпатського регіону можна вважати Новоселицьке 

відслонення юрських відкладів. Пам’ятка містить кар’єр, в якому 

відслонюються рожеві, червоні, жовтуваті вапняки юрського віку, які прорвані 

крутопадаючою дайкою темних бурувато-зелених діабазів пізньої юри-ранньої 

крейди. В умовах ідеальної відслоненості тут можна спостерігати інтенсивну 

тектонічну деформованість і дрібноблокову будову найбільш рухомої південної 

смуги Закарпатського глибинного розлому. 

Геосайти, пов’язані з відслоненнями вапняку дозволяють робити висновки 

про палеоекологічні умови давніх морів та їх мешканців. Так, здійснивши 

палеореконструкцію, можна встановити рівень солоності водойми, адже у 

прісних водоймах та морях існувала зовсім різна біота. За наявністю 

різноманітних представників фауни та флори можна визначити глибину 

басейну. Наприклад, у вапняках можуть бути представлені сліди 

життєдіяльності мілководних тварин, рештки водоростей або коралів, які 



трапляються тільки на мілководдях, оскільки залежать від сонячного світла. 

Скам’янілості дозволяють судити про те, у якому кліматі жили організми. Таку 

інформацію насамперед можна одержати вивчаючи залишки наземних рослин. 

Аридність або перезволоження, низькі чи високі температури завжди 

відбиваються на морфології й анатомії органів рослин. Так відбитки у вапняках 

коралів чи, навпаки, організмів, що риють, дають оцінити ступінь рухливості 

водних мас. 

Утворення вапняку відбувається в морях, де пласти померлих морських 

організмів залягають на морському дні та пресуються водною масою, внаслідок 

чого стають міцним матеріалом, головною складовою якого є кальцит. Саме 

тому вивчення відслонень вапняку має велике науково-пізнавальне значення з 

точки зору дослідження палеогеографічних умов стародавніх морів. До таких 

геосайтів належить, зокрема, Новокатеринівське відслонення бешівського 

вапняку, що розташоване у Донецькій області. Об'єкт має стратиграфічне 

палеонтологічне значення. Вапнякові відслонення нижнього карбону містять 

велику кількість викопної фауни, серед якої присутня велика кількість коралів, 

морських їжаків, трилобітів. Останні є вимерлими організмами та мають велике 

значення для стратиграфії нижнього палеозою, з яким власне і пов’язана 

геологічна історія Донеччини. Такий геосайт Донецької області як Стильське 

відслонення також демонструє поклади вапняків, які були утворені з уламків 

скелетів морських тварин і раковин. Отже, дослідження відслонень вапняку 

дозволило говорити про існування у цій місцевості моря у кам’яновугільний 

період, а чергування шарів відкладень свідчить про багаторазову зміну моря та 

суші. 

Своєю чергою, стратиграфічна, геоморфологічна пам’ятка Подільські 

Товтри містить у своїх природних відслоненнях та кар’єрах органогенні та 

органогенно-уламкові вапняки – породи баден-сарматського бар’єрного рифу. 

Рештки вапнякових водоростей, моховаток, молюсків, специфічних морських 

черв'яків дозволили говорити про неглибоке, тепле міоценове Сарматське море. 

Стратиграфічна пам’ятка Каховські кручі містить відслонення неогенового 

віку, які накопичувалися у морських басейнах Паратетісу і містять рештки 

викопної фауни чудової збереженості. 

Висновки. Отже, територія України насичена гесайтами, що пов’язані з 

відслоненням вапняків. Відслонення мають велике науково-пізнавальне 

значення для геології, зокрема, стратиграфії та палеогеографії, історії, 

краєзнавства тощо. 

У зв’язку з цим гостро стоїть питання збереження геосайтів. На території 

геологічних пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, що загрожує 

збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану, адже в 



разі знищення не можуть бути відновленими ні за яких умов. Відслонення 

вапняків виключну наукову цінність, оскільки демонструють відклади різних 

геологічних систем та періодів, унікальну морфологію внаслідок впливу 

багатовікових геоморфологічних процесів та можуть приховувати у собі 

скам'янілості, які дають уявлення про флору, фауну та палеогеографічні умови 

попередніх епох. Найбільшу цінність та пізнавальне значення несуть у собі 

насамперед геологічні пам’ятки природи загальнодержавного значення. Для 

них характерна гарна відслоненість, морфологічна виразність та рідкісність, що 

виходить за межі України. 

З точки зору ще активнішої наукової й освітньої діяльності, рекреації, 

пропаганди та забезпечення сталого розвитку територій більш ефективним є 

створення геопарків. Геопарки створюються на територіях зосередження 

геосайтів. Створення геопарків координує міжнародний Союз геологічних наук 

та ЮНЕСКО, тому вони відносяться до об’єктів міжнародної мережі 

геологічної спадщини. Зараз всесвітня мережа національних геопарків 

нараховує 77 об’єктів у 25 країнах. В Україні геопарків поки що немає. Однак, в 

ході дослідження з’ясовано, що в деяких регіонах України є достатня 

концентрація геосайтів (зокрема тих, що пов’язані з відслоненням вапняку) для 

створення такого об’єкту, як геопарк.  
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Роль палеогеографічних пам'яток останнього міжзледеніння у 

прогностичних дослідженнях змін довкілля (на прикладі Центральної 

Європи) 

Актуальність теми. Останнє, Еемське, міжльодовиків’я мало місце біля 

130-115 тис. років тому (морська ізотопна стадія MIS 5e). Йому передувало 

Заальське (Дніпровське), за ним слідувало – Вейхсельське (Віслинське, Бузьке) 

зледеніння [1]. Глобальні температури останнього міжзледеніння були такими 

ж високими, або й вищими, ніж у нинішній міжльодовиковий час. Це створює 

основу для палеокліматологів проводити паралель між Еемом та сучасним 

антропоценовим потеплінням [2]. Варто зазначити, що останнє міжльодовиків’я 

не є ідеальною моделлю, яку можна застосувати до голоцену (в основному 

через іншу орбітальну конфігурацію Землі) [3]. Проте аналіз палеоекологічних 

умов Еему дозволяє апробувати вірогідні прогнози розвитку природних умов у 

майбутньому за сценарієм існування суто природного кліматичного впливу.  

У цій роботі наведено порівняльну характеристику результатів спорово-

пилкового аналізу зі семи палеогеографічних пам’яток природи останнього 

міжзледеніння у Німеччині, Польщі, Австрії та Швейцарії. Всі вони 

розташовані на різних географічних координатах, мають різну  абсолютну 

висоту; тобто знаходилися у відмінних мезокліматичних умовах.   

Використані матеріали. Для написання бакалаврської роботи використані 

наукові статті та дані спорово-пилкового аналізу низки європейських науковців 

(див. список літературних джерел). 

Фізико-географічна характеристика місць розташування пам’яток. 

Обрані пам’ятки лежать на території Центральної Європи. Вони рівномірно 

розташовані між 47 ° та 53° північної широти; 8° та 23° східної довготи (рис.1). 

Це дозволяє дослідити місцеві особливості видового складу дерев як показника 

кліматичних змін, охарактеризувати історію розвитку рослинності протягом 

останнього міжзледеніння. 

Чотири пам’ятки (Struga, Hieronimowo (Польща) і Beckentin, Gröbern 

(Німеччина) належать до орографічного макрорегіону Великої Європейської 

рівнини. Пам’ятки Gondiswil (Швейцарія) та Samerberg (Німеччина) 



розташовані у регіоні 

Західноєвропейських височин; 

Katerloch Cave (Австрія) належить 

макрорегіону Альпійської системи. 

Висота місцевості, на якій 

розташовані пам’ятки, прямо 

впливає на шляхи 

післяльодовикового розселення 

дерев. Висота пам’яток над рівнем 

моря, а також їхня віддаленість від 

морських акваторій також 

відображені у показниках гумідності 

клімату. У період останнього міжзледеніння територія дослідження, як і тепер, 

перебувала під дією атлантичного перенесення повітряних мас та 

імпульверизаційного впливу 

Середземного та Еемського 

(Північне + Балтійське) морів. 

Тогочасний рівень моря був вищим 

від теперішнього приблизно на 6–9 

м; відзначалися опускання суші у середині Еемського часу [2].  Це дає привід 

вважати, що континентальні кліматичні умови початкових фаз Еему до 

середини міжзледеніння переходили в  океанічні. 

Класичні фази останнього міжзледеніння (Mamakowa, 1989). На  

першій фазі Еемського міжльодовиків’я (Е1) для Центральної Європи були 

типовими соснові ліси із бідним видовим складом дерев і кущів у підліску; 

трав’янисті угрупування відігравали незначну роль. На фазі Е2 домінантами 

стали сосна (Pinus sylvestris) і береза (Betula pendula), остання швидко 

розростається під пологом соснового лісу. Перехід до фази Е3 ознаменувався 

домінуванням дубу (Quercus robur), який відтіснив березово-соснові ліси в 

окраїнні екологічні ніші. Наприкінці Е3 свого максимального розвитку в 

останньому міжльодовиків’ї  досягнув ясен (Fraxinus excelsior). Ліщина та граб 

(Corylus avellana i Carpinus betulus) були домінантами фази Е4 та перших 

підфаз Е5, створюючи гомогенні деревостани та обмежуючи ділянки 

поширення дубу, ясена та в’яза. Приблизно у середині фази Е5 відзначено дуже 

значне падіння у відсотковому вмісті пилку трав’янистих угрупувань (NAP). 

Щільність лісових покривів була найвищою впродовж усього міжльодовиків’я, 

популяції теплолюбних ліщини та вільхи (Alnus glutinosa) сягали шведської 

Лапландії (67° пн. ш.) [4]. На цей час припадає кліматичний оптимум 

міжльодовиків’я. Наприкінці фази Е5 відбулося повільне зростання ролі сосни 

Рисунок 1. Картосхема. Суцільними лініями показані межі 

поширення Вейсхельського та Заальського зледенінь, цифрами - 

палеогеографічні пам'ятки Еемського міжльодовиків'я: 1- 

Beckentin; 2- Gröbern; 3- Samerberg; 4- Hieronimowo; 5- Struga; 6- 

Gondiswil; 7- Katerloch Cave. 



(Pinus sylvestris) і ялини (Picea abies). Iз настанням фази Е6 бореальні ліси різко 

(але не повністю) змінили грабові. На фазі Е7 результатом підвищення 

зростання посушливості та подальшого похолодання клімату стало 

домінуванням соснових лісів (остання рослинна сукцесія Еему). 

Порівняння результатів спорово-пилкового аналізу Еемських 

відкладів на різних палеогеографічних пам’ятках. 

Палеолімнологічні відклади із Beckentin profile (Північна Німеччина; 33 

м над р. м., 25 км від південної межі останнього льодовикового максимуму) 

ілюструють досить поширену для Центральної Європи послідовність змін 

рослинності для Еему. На палінодіаграмі ялиця (Abies alba) зустрічається зрідка 

та у малих відсоткових значеннях. Порівняльний аналіз пилку із Beckentin і з 

палеогеографічних пам’яток останнього міжзледеніння Північної Європи 

дозволяє зробити припущення про те, що широта Beckentin profile була 

північною межею поширення ялиці. Сучасний її ареал знаходиться на 250 км 

південніше, що свідчить про тепліший і вологіший клімат Еему від сучасного. 

За результатами спорово-пилкового аналізу відкладів пам’ятки прослідковуємо 

пізню появу в Північній Німеччині вільхи (Alnus glutinosa), що можна пояснити 

її пізньою міграцією з північного сходу. У середині фази E5 кліматичного 

оптимуму відмічене короткочасне коливання у поширенні граба (Carpinus 

betulus) - із ∼35% до 28% вмісту пилку - із подальшим підняттям наприкінці 

фази до 30%. Наприкінці підфази E4a вміст пилку ліщини (Corylus avellana) 

зменшився із ∼40% до 35% й повернувся до попередніх значень у підфазі E4б. 

Висока роздільна здатність отриманих даних (проби відібрані кожні 2 см) 

дозволяє простежити схожі кліматичні коливання також і за зниженнями рівня 

води в палеоозері та аналізом кількості гіллясовусих (Cladocera) [5; 6]. Таким 

чином, на оптимальних фазах Еему мали місце інтервали зростання 

посушливості клімату, що є важливим для порівняння із результатами вивчення 

голоценових кліматів. 

Дослідження таксон-кліматичних відносин Gröbern site (Північна 

Німеччина; 150 м над р. м.) дозволяє відзначати континентальність клімату у 

ранні фази міжльодовиків’я на даних широтах. Аргументом цьому слугує пилок 

посухостійкого клену татарського (Acer tataricum), знайдений у розрізі 

Grabschütz, у 20 км на південь від Gröbern site.  Перехід до океанічних умов зі 

зниженням липневих температур на 1-2°C та збільшенням річної кількості 

опадів на 100 мм у фазі E4 (фаза ліщини) та E5 (фаза граба) підтверджується 

появою падуба (Ilex aquifolium) i деяких інших видів, які не характерні для 

континентальних кліматичних умов. І хоч кількість пилку падуба є дуже малою 

та нестабільною протягом фази кліматичного оптимуму, вона перевищує 



аналогічні показники із Beckentin profile [7]. Це свідчить, що із зростанням 

абсолютної висоти закономірно зростала й кількість опадів.  

У розрізі Samerberg, що на південному сході Німеччини (710 м над р. м.) 

на перших фазах останнього міжзледеніння домінували піонерні види сосни 

(Pinus sylvestris) i берези (Betula pendula), що було типовим у цілому для 

Європи. До них поступово підселялися ялина (Picea abies) і ялиця (Abies alba), 

які із початком стадії  MIS 5e мігрували зі сходу на захід. Досить велика 

кількість пилку тису (Taxus baccata), – 10%, на фазі Е4 вказує на невелике 

зниження літніх температур і наближення до океанічних кліматичних умов. На 

півночі Німеччини його вміст всередині Е4 заледве сягав 3%, що дозволяє 

припустити міграцію тису із рефугіумів на півдні. На фазі E5 грабу (Carpinus 

betulus), який мігрував із заходу на схід, доводилося конкурувати із ялиною та 

ялицею, тому цей таксон не набув великої ваги на південному сході Німеччини. 

Угрупування сосни та берези на останній фазі Еему заселили південь 

Німеччини із запізненням до 1,5-2 тис. років у порівнянні з її північною 

частиною. До того ж зафіксовано  менший вміст їхнього пилку (до 50% пилку 

сосни та берези на півдні та ≥60% на півночі) [8]. Це відображає тепліший 

клімат південних районів, але водночас вологіший за рахунок більшої висоти 

над рівнем моря.  

Завдяки повному пилковому запису фази граба (E5) останнього 

міжльодовиків’я у відкладах Hieronimowo site (північно-східна Польща; 160 м 

над р. м.) (M. Kupryjanowicz, 2017) вдалося реконструювати зміни рослинності 

під час Еемського кліматичного оптимуму. Із підвищенням середньої 

температури січня до 0°C на межі E5а та Е5б (регіональні підфази) у складі 

рослинності з'явився падуб звичайний (Ilex aquifolium). Його поява на 

північному сході Польщі ймовірно відбулася пізніше, ніж у Німеччині (Gröbern 

site). Вже на межі Е5b і Е5c  відбулося зниження зимових температур до -2°C, 

відображене у зменшенні вмісту пилку ліщини (Corylus avellana) та в’яза 

(Ulmus laevis); збільшенні – ялини (Picea abies) та сосни (Pinus sylvestris); 

повністю зник падуб. Зниження температури й січня, й липня (до -5°C та 

+17,5°C відповідно) увінчалося остаточним зникненням ліщини, в’яза, ясена 

(Fraxinus excelsior), липи (Tilia cordata); падінням вмісту пилку вільхи (Alnus 

glutinosa) та сильним підйомом вмісту пилку сосни (Pinus sylvestris) та ялини 

(Picea abies) при переході між Е5c та Е5d [9]. І хоч різких кліматичних 

перепадів не відбувалося, перехід до поширення бореальних лісів наприкінці 

фази E5 у Hieronimowo відбувся швидше, ніж зафіксовано у інших 

проаналізованих профілях. Це свідчить про більш континентальний клімат у 

східніших районах у порівнянні із західними. 



Дослідження A. Bober та I.A. Pidek [10] сукцесій пилку на пам’ятці Struga 

(Центральна Польща; 140 м над р. м.) дозволило прослідкувати пряму 

кореляцію у вмісті пилку тису (Taxus baccata), який почав проявлятися у цьому 

профілі з ранньої фази E3, та ялиці (Abies alba) зі збільшенням вологості зі 

сходу на захід. Оскільки ялиця потребує водночас і теплих, і вологих 

кліматичних умов, вміст її пилку у Struga site на своєму максимумі сягає 18%. 

На захід від Struga на схожій широті він є: Gröbern site (150 м над р .м.) – 30%, 

Beckentin (33 м над р. м.) – 2%. У профілях останнього міжзледеніння Східної 

Європи ялиця відсутня. Значного поширення у Польщі у порівнянні з 

Німеччиною набула ялина у фазі Е6 (30% у Struga site проти ∼ 12% у Gröbern 

site). Переважання ялини зі зменшенням кількості вологолюбної ялиці свідчить 

про більш континентальний клімат східних районів Центральної Європи.  

Палінологічний аналіз зразків із розрізу Beerenmosli з Gondiswil site  

(Швейцарія; 650 м над р. м.) вказує на дуже незначну роль грабу в місцевому 

географічному контексті (неймовірно малий вміст його пилку - до 10%), а 

також важливу роль ялини (пилку до 60%) у порівнянні із розрізами Німеччини 

на фазі міжльодовикового кліматичного оптимуму Е5. На початку Е5 мав місце 

пік поширення тису (Taxus baccata) – 20-40%, що є найбільшим його вмістом 

серед спороморф проаналізованих у цій роботі розрізів. В середині  Е5 

відстежується домінування теплолюбної ялиці (Abies alba). Це дозволяє 

припускати, що за прогнозованих майбутніх змін клімату в голоцені ялиця біла, 

можливо, розширить північні межі свого ареалу в Центральній Європі до 

Балтійського та Північного морів, як це було в останньому міжльодовиків’ї 

[11]. 

Пилковий матеріал сталактитів із Katerloch Cave (Австрія; 900 м над р. 

м.) є кількісно бідним у порівнянні із лімнічними відкладами. Проте завдяки 

їхньому ізотопному аналізу можна реконструювати не лише вміст кисню у 

повітрі в час останнього міжзледеніння, а й адвекцію повітряних мас. 

Імпульверизаційний вплив Середземномор’я був відносно низьким на півдні 

Альп порівняно із їх західними схилами [12]. На  перших фазах Еемського 

міжльодовиків’я разом зі сосною та березою зустрічався ялівець (Juniperus sp.). 

У північніших розрізах Центральної Європи його пилок був знайдений лише на 

останніх фазах: Е6 та Е7. Протягом фази дуба (Quercus), – Е3, та ліщини 

(Сorylus),– Е4, поширення набуває плющ (Hedera sp.). Його поява є відмінною 

рисою пам’ятки Katerloch Cave, адже плющ ніколи не є домінантним таксоном 

у паліноспектрах  із осадового матеріалу [2]. Оскільки плющ є термофільним 

видом, доволі рання його поява  у відкладах досліджуваної  печери  (Honiat et 

al., 2021) пов’язана із тим, що територія Katerloch Cave не була зайнята 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Honiat%2C+Charlotte


льодовиком протягом передостаннього, Заальського зледеніння і знаходиться 

південніше від інших пам’яток.  

Висновки 

Територія Центральної Європи виступає як певного роду буферна зона між 

Західною та Східною Європою, а також Північною та Південною Європою. 

Вона є важливим дослідницьким майданчиком для визначення шляхів 

післяльодовикового розселення родів дерев, їхнього повернення із макро- та 

мікрорефугіумів та швидкості реакції на кліматичні зміни.  

Порівняння часу появи та зникнення, а також ступеня розповсюдження 

родів дерев як індикаторів палеокліматів у  час останнього міжзледеніння є 

важливим для визначення закономірностей змін довкілля у залежності від 

широтних і довготних змін та висоти над рівнем морем, тобто від зональних і 

провінціальних 

змін, а також вертикальної зональності чи гіпсометричної диференціації. 

Основою для визначення таких закономірностей є палінологічне вивчення 

повних розрізів відкладів останнього міжзледеніння та знання екології рослин.  

   Виконане порівняння палінологічного складу семи розрізів відкладів 

останнього міжзледеніння, розташованих у різних ландшафтних умовах, 

дозволило встановити наступне. Виходячи із складу палеорослинності на 

різних фазах її розвитку впродовж останнього міжзледеніння, визначено, що 

ступінь континентальності клімату зростав у напрямку із заходу на схід та із 

півночі на південь. Ступінь теплозабезпечення зростав у південному напрямку, 

а також на рівнині у порівнянні із горами. Водночас гірські райони отримували 

більше опадів, ніж на рівнині. 

  Таким чином, закономірності, які спостерігаються впродовж голоцену, 

мали місце і впродовж останнього міжзледеніння. Це підкреслює аналогічність 

розвитку ландшафтно-кліматичних умов впродовж цих міжзледенінь і надає 

більше аргументів для використання результатів вивчення останнього 

міжзледеніння як модельних за прогнозування вірогідних змін рослинності у 

майбутньому під впливом природних факторів. Подальші палінологічні 

дослідження розрізів відкладів останнього міжзледеніння на мезорівні 

дозволять мінімізувати вплив потепління на біорізноманіття в разі втрати 

ландшафтів з вузькими кліматичними нішами.  
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ПЛАНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ НА ТЕРИТОРІЇ 

БОЯРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА 

 

Сприятливі природно-кліматичні умови, геопросторове положення, а саме 

географічна приналежність до столиці України – міста Києва, багаті лісові 

ресурси, наявність унікальних природних об'єктів, мальовничих галявин, 

природних та штучних водойм, місць збирання грибів та ягід тощо 

характеризують колосальний потенціалу для створення та розвитку в межах 

території Боярського лісництва рекреаційно-відпочинкової зони з метою 

використання лісових земель і загального простору лісового фонду для 

відпочинку та відновлення сил після напруженої розумової і фізичної праці. 

Практично в межах кожного урочища Боярського лісництва можлива 

організація інтенсивної рекреаційної діяльності. При недостатніх обсягах 

фінансування лісового господарства з місцевого/державного бюджету стає 

актуальною проблема всілякої інтенсифікації рекреації в межах земель 

лісництва з метою залучення коштів на розвиток даного напрямку туристичної 

галузі. У цій справі найважливішою ланкою буде задіяння ринкових механізмів 

лісокористування для раціонального та ефективного використання 

рекреаційного потенціалу лісового простору [2]. Одне з найголовніших питань 

у сучасних умовах – це вдосконалення правового механізму облаштування 

рекреаційно-відпочинкових зон. 

Відтак, головними цілями та задачами рекреаційної місцевості в межах 

території лісництва є [2]: 

 забезпечення цілісності ландшафтів території, лісових ресурсів, 

приналежних водних об'єктів, фауни та флори, пам'яток природи тощо; 

 відновлення порушених природних угруповань; 

 створення умов для повноцінного відпочинку, ознайомлення з природою 

місцевості; 

 розробка та впровадження оптимального режиму та норм рекреаційного 

використання природного комплексу лісового фонду та його компонентів; 

 забезпечення біологічного та екологічного моніторингу та охорона 



природних ресурсів; 

 організація екологічного просвітництва населення, пропаганда 

природоохоронних та краєзнавчих знань. 

Реалізація цілей і завдань організації рекреаційно-відпочинкової зони 

передбачає: 

 отримання відомостей про територію, заплановану під дану зону; 

 встановлення порядку функціонування рекреаційної зони; 

 розвиток та забудова рекреаційно-відпочинкової зони; 

 управління даною зоною; 

 економічний розвиток рекреаційної зони. 

Облаштування території рекреаційної зони Боярського лісництва полягає в 

розробці пропозицій щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду, 

придатних для таких цілей та формування рекреаційної системи, здатної 

задовольнити потреби громадськості у відпочинку масового типу зараз та на 

перспективу. Облаштування рекреаційної зони має на меті створення нових 

місць тимчасового відпочинку, зменшення рівня забруднення та покращення 

екологічного стану території.  

Найважливіші фактори, що визначають рекреаційний потенціал і 

впливають на відвідуваність – місце розташування ділянки, структура 

деревостою, наявність водних та історико-культурних об'єктів, відкритих 

просторів. Розмір рекреаційного навантаження на лісову ділянку залежить від 

природної привабливості території, її доступності, сервісу та рекламної 

інформації про дану ділянку. Рекреація в межах лісового фонду включає піші 

прогулянки, збір грибів і ягід, прогулянки на лижах, орієнтування, велосипедні 

прогулянки, риболовлю і полювання, вивчення природи та інші види, 

Рекреаційні можливості лісу залежать від площі ділянки, обраної для 

облаштування рекреаційно-відпочинкової зони [1]. Площа Боярського 

лісництва становить 8087 га. Так, обрана площа рекреаційної зони до 5 га 

краще підходить для неорганізованого відвідування місцевими жителями. У 

ньому можна влаштувати невеликі ділянки для пікніків, для спостережень за 

живою природою, використовувати їх як місце для ігор. При площі ділянки до 

15 га можна прокласти стежки, щоби зв'язати між собою окремі ділянки лісу. 

Ділянки площею до 50 га відкривають можливості для визначення куточків з 

метою спостереження за рідкісними тваринами, птахами, рослинами, 

унікальним природним ландшафтом тощо. На таких ділянках можна проводити 

піші туристичні походи, спортивні орієнтування та інші види відпочинку [1]. 

На території Боярського лісництва у перспективі передбачається 

перетворення відносно вільної від лісових ресурсів території (майданчика) 

площею близько 0,5 га на культурно-привабливу територію для дозвілля 



місцевого населення та туристів. А саме необхідним буде розчистка території 

від  небезпечних  дерев  і  чагарників,  облаштування  місця  під  вогнище та під 

 

 
Рис. 1. Орієнтовний план рекреаційної зони на території Боярського 

лісового господарства 

сміття, встановлення лав, встановлення столів з лавами, біо-туалетів, 

оглядового майданчику, встановлення інформаційних стендів та заборонних 

знаків, в їх числі – «Не смітити», «Не палити», «Прибирати після себе сміття» 

та «Не залишати безлад» тощо. У результаті обґрунтування можливостей 

створення рекреаційної зони в межах території Боярського лісового 

господарства був розроблений орієнтовний план об'єкту рекреаційного 

призначення, відображений на рис. 1.  

Таким чином, цілеспрямована робота з розвитку масової лісової рекреації, 

своєчасно і правильно сплановані й проведені заходи щодо облаштування та 

організації рекреаційно-відпочинкових зон для прийому відвідувачів дозволить 

органам управління Боярським лісовим господарством, який має потужний 

рекреаційний потенціал, керувати впорядкованою індустрією відпочинку на 

своїй території, активно залучаючи населення до лісової культурно-оздоровчої 

та туристичної діяльності.  
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«ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА ВІЙНИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА» 

 

Актуальність теми. 24 лютого 2022 року розпочався новий етап 

російсько-української війни повномасштабним вторгненням російської армії. 

Сьогодні у багатьох регіонах нашої країни щоденно ведуться бойові дії. 

Надзвичайної актуальності набули питання національної свідомості й 

розуміння війни. Рельєф сприяє виконанню бойового завдання, а для цього його 

необідно вивчати. Тому ця тема цікава для кожного українця, який хоче 

зрозуміти, як рельєф робить тими чи іншими театри військових дій. 

Використані матеріали. Для написання бакалаврської роботи 

використано наукові статті та книжки військового спрямування. 

Рельєф як природна зброя. Рельєф визначає планування населених 

пунктів, конфігурацію річок і дорожньої мережі, поширення рослинності та 

ґрунтів. Таким чином впливає на прохідність військ, умови спостереження і 

маскування, побудову бойових порядків підрозділів, захист особового складу та 

техніки від дії зброї, характер інженерного обладнання місцевості.  

Гідрографічні об’єкти (особливо ріки) значно впливають на бойову 

діяльність військ, вони є джерелами водопостачання, природними 

перешкодами, зручними рубежами для організації оборони, шляхами 

сполучення для транспортування, орієнтирами для авіації.  

Рослинність впливає на прохідність місцевості, умови маскування, 

спостереження і захист військ.  



Склад і структура ґрунтів впливає на прохідність бойових і транспортних 

машин (ґрунтовими дорогами/поза дорогами), особливості радіоактивного 

зараження місцевості а також умови інженерного обладнання. 

Особливості ведення війни на різній місцевості.  За характером рельєфу, 

місцевість військові поділяють на: рівнинну, горбисту і гірську. 

Рівнини сприяють масовому застосуванню бойової техніки і маневру. 

Ґрунти рівнин (торф/глини/суглинки/сипучі) у суху погоду не роблять 

перешкод для пересування, але значно ускладнюють рух у періоди бездоріжжя 

та дощів (весна/осінь). Однорідність висот впливає на видимість в усіх 

напрямках і ефективність вогню з усіх видів зброї. Відкрита місцевість 

перешкоджає маскуванню та захисту військ, а закрита (лісом/хащами) 

ускладнює огляд. Якщо рівнина порізана ріками, ярами, балками тощо, то це 

обмежує маневреність військ, але вони ж (долини рік, яри, балки) маскують 

війська від проникаючої радіації, уражувальної дії світлового опромінювання і 

стримують хвилі ядерного вибуху. Рівнинна місцевість дуже сприятлива для 

організації і ведення наступу і навпаки невигідна для оборони. 

Горбиста місцевість ускладнює пересування та спостереження своєю  

хвилястою поверхнею. Натомість горби сприяють вигідному обладнанню 

спостережних пунктів і вогневих позицій. Зворотні схили захищають від вогню 

противника, вони сприятливі для обладнання укриттів, а проміжки між горбами 

для пересування та маневру військ. Для оборони дуже вигідно використовувати 

природні рубежі горбистої місцевісті. Якщо рельєф слабкогорбистий, військові 

можуть застосовувати всі види бойової техніки та здійснювати маневри поза 

дорогами, але захисті властивості такого рельєфу невеликі. Сильногорбистий  - 

навпаки, обмежує маневреність, але сприяє утворенню ділянок оборони. 

Горбистий рельєф з сильною розчленованістю земної поверхні потребує 

значних інженерних робіт для обладнання шляхів пересування техніки, але 

дуже вигідний для захисту військ.  

Гори - це складний рельєф, а також специфічні природні умови. Ущелини, 

бурхливі ріки, тіснини ускладнюють прохідність. Гори сприяють маскуванню 

та організації засідок, але ускладнюють орієнтування, спостереження, ведення 

наступальних дій із застосуванням бойової техніки. Долини та гірські плато - 

найлегші шляхи пересування. Бойові дії у горах вважаються діями в особливих 

умовах. 

Історичні факти. 

У фьому розділі буде наведено історичні факти, як рельєф тим або іншим 

способом впливає на війни. 

Швейцарія. Теоретики вермахту були дуже різнобічні, і поруч із втіленими 

планами захоплення Польщі, Франції та інших країн, існували оперативні 



розробки із захоплення Швейцарії (наприклад, операція «Танненбаум»), які не 

були втілені у життя. Не дивлячись на невелику територію і маленьке 

населення, Швейцарія мала перевагу у вигляді рельєфу. Уся територія країни — 

гори, що створює проблему для країни, яка атакує. Особливо для німецької 

армії, що використовувала тактику «бліцкригу». Війна б затягнулася, а 

швейцарська армія вела партизанський рух у горах.  

Нагірний Карабах. Нагірний Карабах – гірська місцевість, а отже, там 

менше можливостей для масштабного наступу. На лісистій, гірській місцевості 

частіше використовують диверсійні підрозділи, а не наступальні війська, що 

можуть йти вперед вздовж широкого фронту. І тут ми бачимо приклад, як 

рельєф змусив людство зробити ефективну зброю для ведення бойових дій у 

горах. Через складний рельєф сторони карабаського протистояння активно 

використовують безпілотники та авіацію.  

Україна 2022. Аналізуючи новини, всі ми бачимо, що рельєф на сході 

України є великою проблемою для російських військ. російські сили обмежені 

рельєфом місцевості на Донбасі і продовжають стикатися з проблемами при 

перетині річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-

Лисичанськ і продовжити просування на захід від Лиману.  

Вплив воєн на рельєф. 

Те, як впливає рельєф на театри бойових дій ми розібралися, тепер 

поговоримо, як війни впливають на його стан. Беремо до уваги XX та XXI ст. 

— Це час бурхливого розвитку цивілізації. Згадаймо відкриття атомної енергії, 

надзвукові літаки, телебачення, польоти в космос. Але як і раніше, — час воєн. 

Воєн, найбільш вражаючих природу Землі. Бо чим більше розвивається 

людство, тим суворіші війни ми спостерігаємо.   

Військові дії, включаючи пересування військ, створення фортифікаційних 

споруд (окопів, протитанкових ровів, бліндажів тощо), власне бойові дії щодо 

знищення противника (бомбардування, запуски ракет, вибухи тощо), а також 

випробування зброї активізують геологічні процеси, що змінюють рельєф, 

склад та структуру порід. Залежно від довготривалості та масштабності 

застосування озброєнь змінюється інтенсивність та екстенсивність геологічних 

процесів, пов'язаних як з внутрішніми силами Землі, що відбуваються на 

значній глибині (ендогенні геологічні процеси), так і із зовнішніми, по 

відношенню до нашої планети , що відбуваються на її поверхні (екзогенні 

геологічні процеси).  

Кожен кілограм вибухової речовини звичайної бомби спричиняє 

руйнування екосистеми на площі 12.5 м2. Розміри вирв, що утворюються 

авіаційними бомбами, залежать від глибини вибуху та складу порід у 

приповерхневій зоні. При вибуху бомби потужністю 3т тротиловому 



еквіваленті розміри вирв у супісках і суглинках становлять 3м у глибину та 25 

м у діаметрі, у вулканічному піску – 7м у глибину та 20м у діаметрі, у торфах – 

15м у глибину та 5м у діаметрі. Ще більші площі зачіпають зміни рельєфу при 

скиданні атомних та водневих бомб. 

Під час Першої світової війни військові дії розгорнулися на площі 4,1 млн 

кв. км. У період Другої світової війни «чумою» було охоплено 22,6 млн кв. км. 

У обох випадках ареною бойових дій був гігантський плацдарм наступу як на 

ворожу армію, так й на рельєф. 

Значно більш відчутними стали механічні дії. Сліди від танків фашистської 

Німеччини армії генерала Роммеля збереглися в пустелях Північної Африки. 

Своєрідною пам'яткою таких порушень природи можуть служити Дудергофські 

висоти. Їхні схили порізані численними окопами та траншеями, залишеними 

після Другої світової війни. 

Незліченні рани, нанесені снарядами та авіабомбами. Особливо велика 

щільність вирв від авіабомб спостерігається в Індокитаї, у В’єтнамі. На 

аерознімках видно, як земля зрешечена новотворами - незліченними округлими 

улоговинами з водою або з болотами. За наближеною оцінкою в Південному 

В'єтнамі налічується понад 10 млн. воронок від великих авіабомб. І це крім 

численних дрібніших кратерів від снарядів. У Південному В'єтнамі було 

скинуто вдвічі більше авіабомб, ніж за період Другої світової війни. Райони 

подібної бомбардування у чомусь нагадують місячні ландшафти. Таку ж 

проблему ми спостерігаю у сучасній війні в Україні, але напишемо свій аналіз 

після ії закінчення. 

У степах, напівпустелях військові дії, пересування важкої техніки 

призводили до опустелювання місцевості. Це спостерігалося, наприклад, біля 

Калмикії. Перетворення напівпустель та степів на справжню пустелю 

відзначалося також на значній частині території Афганістану. Величезна армія 

військ, велика кількість техніки за роки зруйнували природні степові та 

напівпустельні ландшафти. Опустелювання сільськогосподарських земель 

призвело до ще більшого руйнування країни.  

Висновок. 

Отже, рельєф є першим і важливим фактором бойової обстановки, від 

якого залежить ефективність використання бойової та іншої техніки. Для 

досягнення успіху у бою війська можна краще озброїти, підвищити іх 

професійну підготовку та морально-бойові якості, проте змінити рельєф — 

неможливо. Його треба докладно вивчити, оцінити і розумно використовувати 

під час планування та ведення бойових дій.  
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МОНІТОРИНГ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС 

 

Актуальність теми. На даний час, не можливо уявити систему 

моніторингу ґрунтів без ГІС. Оскільки, вони дозволяють здійснювати такі 

неодмінні процедури: аналіз, збереження, оновлення та пошук введеної 

інформації, статистична обробка, картографування, імітаційне моделювання, 

складання звіту у вигляді графіків, таблиць, карт. ГІС слугують надзвичайно 

ефективним помічником для фоновою, стандартного та особливо кризового 

моніторингів [1, ст.194]. 

Використання геоінформаційних систем стало відносно сучасним 

технічним засобом аналізу й об'єднання різної інформації, тобто, такої 

інформації, що формується під час моніторингу. Це картографічна інформація 

різної тематики, виражена у геологічних, гідрогеологічних, ґрунтових, 

топографічних картах. За допомогою ГІС можна зіставляти, аналізувати, 

графічно зобразити, реконструювати, освіжити інформацію в прийнятному для 

користувача вигляді, побудувати карту, графік, таблицю, тим самим одержавши 

принципово нові данні, що й було втілено на прикладі обраної громади. 



Виклад основного матеріалу дослідження. Методи дистанційного 

зондування досить інтенсивно використовуються для вирішення практичних 

завдань різного характеру, наприклад оцінки стану ґрунтового покриву. 

Світова практика показує, що використання методів космічного 

моніторингу природних ресурсів дає змогу отримувати актуальну часто 

оновлювану але недостатньо точну інформацію про земельний фонд. Тому для 

покращення результатів дослідження обробку матеріалів дистанційного 

зондування землі (ДЗЗ) поєднали з ГІС-технологіями. 

Раціональна організація господарювання базується на системах 

супутникового спостереження, які представляють собою сукупність 

геоінформаційних систем, що дають змогу організувати сільськогосподарські 

роботи, виявити та локалізувати проблемні ділянки з метою покращення 

використання сільськогосподарських угідь та підвищення врожайності.  

ДЗЗ відкриває хороші можливості для моніторингу за допомогою різних 

засобів і видів сканування поверхні аеро-, фото-, космічної зйомки, а також 

матеріалів телевізійного, теплового, мікрохвильового, радіолокаційного, 

лазерного, радарного й іншого, зроблених одночасно і на геоінформаційній 

основі, оперативно формують картину різноманітної інформації в режимі 

реального часу [1, с.185].  

На основі даних дистанційного зондування легко виокремити території з 

різною потребою у штучному відновленні родючості та за рахунок цього 

зменшувати витрати на обробку земель. 

В поєднанні із звичайним наземним способом ми отримуємо доповнену 

картину. Проте, варто зазначити що це не дає змогу представити ґрунт як 

цілісний природний об’єкт, оскільки не відображається будова генетичного 

профілю, його потужність та інші характеристики.  

Наше дослідження охоплює територію Рогатинської громади, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області. Площа громади – 652,6 км², 

населення – 32 078 осіб (станом на 2020 р.). До складу громади входить 1 місто 

(Рогатин) 6 селищ і 65 сіл [6]. 

Список використаних у роботі матеріалів: растрове зображення 

просторової роздільної здатності приблизно 30 метрів; топографічна карта 

Рогатинської громади; цифрова карта OpenStreetMap. 

Етапи проведення дослідження: 

- формування або уточнення меж досліджуваної ділянки на основі    

топографічної карти Рогатинської громади; 

-  створення векторного контуру адміністративного кордону громади; 

- створення карти рельєфу; 



Рис. 1. Карта горизонталей 

- створення карти горизонталей за допомогою можливостей програми 

ArcMap 10; 

- накладання шару горизонталей на шар рельєфу; 

- створення карти крутизни схилів; 

- формування карти агротехнологічних груп ґрунтів; 

- аналіз отриманих даних. 

На початковому етапі роботи визначено межі досліджуваної території 

шляхом накладання растра SRTM на створений на основі  топографічної карти 

векторного контуру меж громади. Для створення полігонального контуру меж 

визначеної території, потрібно виконати прив’язку топографічної карти 

Рогатинської громади до електронної карти OpenStreetMap та провести 

векторизацію зображеного на топографічній карті кордону. Створений контур 

потрібен для обрізки растра SRTM в межах визначеної території та проведення 

подальших маніпуляцій пов’язаних із побудовою карт цифрової моделі рельєфу 

та горизонталей. Далі, за допомогою можливостей програми ArcMap 10  на 

основі SRTM, методом оцифровки рельєфу місцевості, створено карту 

горизонталей (рис. 1). 

 

На наступному етапі було створено карту рельєфу (Рис. 2), програма 

виконує класифікацію рельєфу за значеннями його висот. Кожній градації 



висот присвоєний певний колір. Збільшенням чи зменшенням кількості класів 

отримують густішу чи рідшу градацію висот, внаслідок чого зростає чи 

знижується гіпсометрична деталізація рельєфу. Детальність відображення 

поверхні рельєфу задається перед класифікацією, виставляючи розміри комірок 

моделі [4]. 

Особливості рельєфу потрібно враховувати, оскільки польові роботи на 

ділянках з неправильною конфігурацією та складним рельєфом завжди тягнуть 

за собою додаткові витрати. Проте найбільший вплив рельєф має на 

сільськогосподарське виробництво. З ним тісно пов'язані агротехнічні способи 

обробітку ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур, розміщення їх 

на різних елементах рельєфу і т. д. Особливо важливу роль відіграє рельєф при 

створенні полезахисних лісосмуг, проведенні різних меліоративних робіт. Для 

кращого використання рельєфу у сільськогосподарському виробництві, треба 

добре вивчити його особливості в даній громаді, для цього треба мати плани і 

карти з докладним відображенням рельєфу. 

Рельєф відіграє важливу роль у ґрунтоутворенні, в ерозії земель, а також в 

їх родючості. Так, було встановлено, що на верхніх частинах схилів ґрунти 

бідні на поживні речовини, які вимиваються водою до підніжжя схилів. 

Натомість  ґрунти в межах річкових долин, які чудово видно на карті, доволі 

родючі. 



Рис. 2. Карта рельєфу 

 

Карта рельєфу громади (Рис.2), наглядно дозволяє оцінити морфометричні 

показники рельєфу. До показників, які можна визначити аналізуючи дану ЦМР, 

відносять: 

- горизонтальне розчленування рельєфу; 

- відносне перевищення висот; 

- поздовжню та поперечну кривизну контурів; 

- ухил схилів або їх крутизна; 

- експозиція схилів; 

- форму контурів об’єктів; 

- частоту та щільність розташування об’єктів [4]; 

Дані елементи горбо-гірного рельєфу стали вагомим чинником 

формування схилових  ґрунтів, особливо поширених на півночі громади,  які 

сформувалися на схилах гряд, ярів та балок. Їх генезис тісно пов'язаний тут зі 

схиловим перерозподілом тепла, води, рослинності та місцевою біотою. 

Кінцевим етапом роботи є формування карти агротехнологічних груп 

ґрунтів (Рис. 3), яка дає змогу визначити ступінь придатності земель 

Рогатинської територіальної громади для ведення сільського господарства та 

виділити зони, що потребують ведення відмінного способу обробітку. 

Створення карти реалізуються командами “Surfase analysis” модуля 3d Analist. 

Вибравши намічені пункти, ми отримуємо зображення ЦМР у палітрі кольорів, 

кожен відтінок кольору відповідає крутості схилів. Ухил схилів (у %) 



обчислюють як відношення висоти перерізу горизонталей до величини їхнього 

закладення, перпендикулярного ізолінії в вказаній точці. Шлях у програмі 

ArcGIS 10: ArcToolbox / 3D Analyst Tools / Raster Surface/ Slope (крутизна 

схилів) [4]. 

Згідно цієї карти, ґрунти досліджуваної території поділяються за 

крутизною схилів на дві групи. 

 

 
До першої (І) групи(відображені на карті зеленим та жовтим кольором) 

входять нееродовані й слабоеродовані ґрунти, розміщені на схилах крутизною 

до 3°, тип рельєфу і якісний стан яких (відсутність перезволоження, відсутність 

засмічення камінням, механічний склад, солонцюватості, інтенсивного 

засолення, ступінь дефляційної стабільності та ін.) дозволяють вирощувати 

сільськогосподарські культури за інтенсивними технологіями [5]. На цих 

землях доцільно розмішувати польові сівозміни з максимальним, за потреби, 

насиченням просапними культурами. У межах 1 групи виокремлюють дві 

технологічні підгрупи: 

Іа – рівнинні землі нахилом до 1°, які не потребують обмеження у виборі 

посіву та напряму обробітку; 



Іб – схилові землі нахилом 1 - 3°, де обов'язковий посів та обробіток 

поперек або під допустимим кутом до схилу. 

Землі другої (ІІ) технологічної групи (відображені на карті червоним 

кольором) розташовані на схилах 3 - 7° з переважанням незмитих ґрунтів, хоча 

серед них також наявні слабо- і середньозмиті [5]. 

На землях другої групи рекомендується проводити зерно-трав'яні та 

ґрунтозахисні сівозміни, по декуди з можливим залісненням [5]. 

Для диференціації щільності протиерозійних заходів, у тому числі і 

агротехнічних, землі II групи поділяють на дві технологічні підгрупи: 

IIа - схили крутістю 3 - 5° без улоговин; 

ІIб - схили крутістю 3 - 5°, ускладнені улоговинами. 

Землі технологічної підгрупи IIа потребують проведення зерно-трав'яної 

сівозміни, а на підгрупі IIб - травопільні ґрунтозахисні сівозміни [5]. 

Висновки. Використання матеріалів дистанційного зондування та ГІС-

технологій дозволяє проводити моніторинг ґрунтового покриву та розробляти 

ефективні методи його обробки. Крім організації об’єктивного контролю над 

продуктивністю використовуваних земель, можна відстежувати економічний 

ефект, зокрема значно знизити витрати на обробку проблемних зон, підвищити 

загальний показник врожайності.  

Значні площі ґрунтів приурочені до схилів пагорбів різної крутизни, що 

зумовлює катенарний розвиток процесів педогенезу. Однак, за результатами 

дослідження, майже уся територія Рогатинської громади, за винятком червоних 

зон на карті, має оптимальні умови для стабільного функціонування 

агроландшафтів. На даних землях рекомендовано вирощувати цукрові та 

кормові буряки, соняшник, картоплю, кукурудзу, гречку, переважну більшість 

овочевих культур тощо. Найкращі територіальні умови для ресурсозберігаючих 

та енергозберігаючих технологій вирощування культур і ефективного 

використання сільськогосподарської техніки мають землі першої технологічної 

підгрупи – Іа, оскільки вони не обмежені у виборі посіву та напряму обробітку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-ПІЗНАВАЛЬНОГО 

ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНЩИНИ 

Актуальність теми. Геотуристичні атракції Рівненщини доволі добре 

вивчені у науковому плані, але більшість із них досі не використовується у 

геотуризмі, попри їхній великий потенціал для розвитку цього напрямку. 

Розвиток природничо-пізнавального туризму на цій території призведе до 

популяризації та захисту пам’яток природи, а також позитивно вплине на 

економічну ситуацію в області. 

Використані матеріали. Для написання бакалаврської роботи 

використано дані з кадастру природно-заповідного фонду України, інформація 

із довідника «Геологічні пам’ятки України. Том 1», власний аналіз та досвід на 

основі роботи у туристичній сфері. 

Методико-методологічні основи. Геотуризм - це комплексна 

географічно-туристична  діяльність, усі складові якої спрямовані на те, щоб 

https://gromada.info/gromada/rogatynska/


створити сукупний туристичний досвід, який є багатшим від такого окремих 

складових, а також привабливий для туристів із різноманітними інтересами.  

Геотуризм – це нова концепція і новий спосіб організації подорожей. У 

геотуристичному контексті подорожі розглядаються як рушійна сила для 

пізнання світу, і успіх вимірюється не лише кількістю туристів, а й якістю 

їхнього та тривалістю перебування на пам’ятках. Геотуризм є своєрідним 

закликом до дій, спрямованою на використання ресурсів мандрівників для 

інвестувати їх у захист унікальних і мальовничих місць світу. 

Природничо-пізнавальний туризм у Світі (зокрема, в Україні) зараз 

інтенсивно розвивається, особливо популяризуються активні форми туризму. 

Цікаві пропозиції надходять від національних парків та інших 

природоохоронних осередків із збереженим природним, історичним та 

культурним середовищем, а завдання геотуристики полягає у тому, щоб 

підтримувати попит та допомагати розвивати цю туристичну галузь. 

Геотуризм в Україні спрямований на популяризацію та покращення 

природних, історичних та культурних об’єктів у сукупності, як для 

вітчизняних, та і міжнародних відвідувачів. Цей вид туризму сприяє сталому 

економічному розвитку регіону, а також управлінню та захисту ландшафтів та 

природо-охоронних територій. 

Потенційні геотуристичні пам’ятки Рівненщини. На Рівненщині ми 

маємо більше сорока пам'яток природи місцевого значення. Загальна площа - 

306,5 га. 

 



На карті наочно показано розташування геотуристичних атракцій 

Рівненщини, 

тут присутні такі типи пам’яток: 

 стратиграфічні – Берестовецька комплексна геологічна пам'ятка (4) 

(рис.1), Відслонення аргілітів вендської системи у с. Хотин (7) (рис.2), 

Відслонення вапняків з прошарками бентонітових глин біля с. Костянець (10), 

Відслонення лептитів у смт Клесів (21);  

  
                        Рис. 1  Берестовецький кар'єр                 Рис. 2 Хотинські 

кар'єри 

 петрографічні – Вихід базальтів у кар'єрах Івано-Долинського родовища, 

с. Базальтове (1) , Берестовецьке відслонення базальтів, с. Берестовець (3), 

Виходи гранітів Житомирського комплексу по р. Корчик у м. Корець (5), Вихід 

гранітів поблизу м. Корець, Відслонення габро-діабазів Відслонення 

кристалічних порід по р. Случ (6), Вихід порід житомирського комплексу біля 

с. Сторожів (11), Відслонення гранітів осницького комплексу біля смт Клесів 

(16), Відслонення діоритів та гранодіоритів осницького комплексу по р. Лев 

біля смт Томашгород (17), Відслонення габроїдів Рокитнівського масиву біля 

смт Рокитне (18), Відслонення вирівських діоритів та діоритів i гранодіоритів 

осницького комплексу поблизу с. Вири (19) (Рис. 8), Відслонення габро-діабазів 

Томашгородської дайки смт Томашгород (20); 

                                                                                   

                                  

 

 

                   Рис. 3 Клесівський кар’єр              Рис. 4  Берестовецький кар’єр          

Рис.  5 Кар’єр в с. Базальтове 

 геоморфологічні – Відслонення надзаплавної тераси р. Стир біля сс. 

Набережне — Боремель (2); Хотинські печери (8); Мізоцький кряж (13) (Рис. 6); 

Виходи льодовикової морени по р. Стир (14);  



 
                           Рис. 6 Мізоцький кряж                             Рис. 7 Соколині 

гори                                      Рис. 8 Вирівський кар’єр 

  

 тектонічні – Тектонічні порушення девонських нашарувань поблизу с. 

Повчі (12); 

 гідрологічні – Природне джерело в с. Хотин (9) (Рис. 9), Рясниківські 

джерела (22) (Рис. 10), Джерело Ринва (23) (Рис. 11); 

 
                Рис. 9  Хотинське джерело                   Рис. 10  Рясниківське 

джерело           Рис. 11 Джерело Ринва 

 живописні (мають важливе наукове значення та вражають своєю красою) 

– Соколині гори (15) (Рис. 7) (також є геоморфологічними й петрографічними). 

Кожна із цих пам’яток має велике наукове значення, а деякі об’єкти є 

унікальними. Проте не кожен туристичний оператор може визначити цінність 

тієї чи іншої пам’ятки природи, не маючи знань про їхнє утворення і 

властивості. На часі можна зазначити, що з усіх геотуристичних атракцій 

Рівненської області лише близько половини (перераховані зверху) можуть бути 

використані у геотуризмі. На жаль, зараз їх оцінюють переважно за зовнішнім 

виглядом та естетичною цінністю пам’ятки. 

 Перспективи розвитку. Популяризація та розвиток природничо-

пізнавального туризму на Рівненщині сприятливо вплине на економічну 

ситуацію в області, а геотуристичні атракції, у свою чергу, отримають 

відповідний захист. Усі бажаючі досліджувати цікаві у природничому 

відношення місця на території Рівненської області матимуть таку можливість. 

Потреб у розвитку геотуристичної інфраструктури тут безліч, адже жодна із 

пам’яток не облаштована для туризму, хоча до кожної веде під’їзна дорога. Для 

виконання пам’яткою функції туристичного об’єкту потрібно забезпечити 

наступні умови: 



- створення мінімальної інфраструктури поблизу пам’ятки (зони 

відпочинку, магазини, кафе, готелі тощо); 

- забезпечення інформаційної бази для розуміння цінності даного об’єкту 

(сайти, інформаційні стенди, брошури, статті); 

- заохочення до відвідування (геотуристичні маршрути із включенням 

певної природної пам’ятки, організація екскурсій до атракції для підвищення 

загальноосвітнього рівня населення, долучення до проєкту туристичних 

компаній); 

- забезпечення доступності до об’єкту (транспортна розв’язка); 

- моніторинг екологічного стану та подальший захист геотуристичної 

атракції (врахування ризиків деградації за певних видів діяльності) 

Дотримання цих критеріїв забезпечить зацікавленість туристів у 

відвідуванні цінних у природничо-науковому відношенні куточків Рівненщини. 

Перш за все, для розуміння перспектив та подальшого функціонування 

геотуризму на Рівненщині, на це треба звернути увагу місцевої влади або 

приватних підприємців та інвесторів. На щастя, зараз стає все популярнішим 

активний туризм, що сприяє розвитку природничо-пізнавального туризму як 

напрямку. Окрім того, більшість пам’яток природи знаходяться у мальовничих 

ландшафтах, що надає їм ще більшої естетичної цінності. 

Перешкоди та труднощі. Проблеми, з якими може зіткнутися розвиток 

геотуризму, полягають у тому, щоб заохотити та зацікавити туристів 

природними та культурними цінностями регіону. Крім того, необхідно 

створити цілісну платформу для обміну досвідом між сферами науки, бізнесу, 

влади, а також неурядовими організаціями. Перш за все, перешкодою є 

недостатнє фінансування певних установ, що значною мірою впливає на 

ситуацію із геотуризмом у Рівненській області та перешкоджає його розвитку. 

Також для розуміння цінності природного об’єкту не лише у плані естетики 

потрібно мати знання, які, у разі відсутності, можна компенсувати лише добре 

підготовленим гідом чи достатньо наповненим інформаційним стендом. На 

початковому етапі оформлення геотуристичних атракцій буде існувати гостра 

потреба у популяризації та рекламуванні маршрутів із даними природними 

об’єктами. 

Висновки  

Отже, сучасна концепція геотуризму добре підкреслює обов’язковість 

збереження природного і культурного спадку, біотичної різноманітності і 

покращення екологічного, соціального і економічного стану регіонів, які 

відвідують туристи.   Для Рівненщини, яка ніколи не була провідною областю в 

плані економіки, розвиток геотуризму може бути як ніколи доцільним і 



допоможе створити нові робочі місця та заохочувати інвесторів і науковців до 

нових проєктів.  

Більшість пам’яток Рівненщини не є інформаційно оформленими і не 

охороняються, що може призвести до їх деградації та подальшого зникнення. 

Цього можна уникнути, якщо зробити їх геотуристичними атракціями. До 

вирішення проблеми необхідно долучати громадськість, волонтерів, туристичні 

компанії та агенції, спеціалізовані клуби, національні парки та заповідники, які 

співпрацюють з метою просування геотуристичних пропозицій на 

внутрішньому та міжнародному туристичному ринку і організовують 

пізнавальні поїздки для бажаючих, тим самим популяризуючи цей напрямок 

туризму. 
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Геотуристична оцінка об'єктів георізноманіття Волинської височини 

(в межах території України) 

 

Актуальність теми. На сьогодні геотуризм, як один з видів пізнавального 

туризму, що направлений на отримання вражень від пізнання та споглядання 

об’єктів георізноманіття, набуває все більшої популярності. В межах 

Волинської височини знаходиться значна кількість об’єктів неживої природи, 

які можуть виступати у якості геотуристичних атракцій. По-перше, такі 

утворення демонструють різноманітні особливості геологічної та 

геоморофологічної будови досліджуваної території, по-друге – розташовані 

досить компактно для укладання їх в один маршрут. Задля широкого 

використання даних об’єктів у геотуризмі потрібно оцінити їх атрактивність. 

Використані матеріали. Для написання бакалаврської роботи було 

використано інформацію представлену в довіднику-путівнику «Геологические 

памятники Украины», монографії Державної геологічної служби України 

«Геологічні пам’ятки України. Том 1», Державному кадастрі територій та 

об’єктів ПЗФ та деяких наукових публікаціях. 

Паспортизація об’єктів. Проблема оцінки геотуристичної атракційності 

таких об’єктів полягає у відсутності детальної впорядкованої інформації, яка б 

могла бути використана для визначення кількісних показників наукової, 

туристичної, пізнавальної  привабливості. Тому першим кроком у вирішенні 

цього питання, є паспортизація об’єктів георізноманіття, що передбачає 

систематизацію та узагальнення інформації, за одним методичним підходом.  

В розроблених шаблонах паспортів виділено два блоки – загальної та 

основної інформації. Перший блок може бути універсальним для будь-яких 

природних об’єктів. Тут, зокрема, вказується інформація щодо офіційного 

статусу об’єкта ПЗФ, його назви у різних джерелах, місцеположення, мети 

дослідження, значення та ступені цінності.  

Блок основної інформації містить дві частини – науково-пізнавальну та 

туристичну. Перша частина включає як критерії, що є актуальними для всіх 

об’єктів, як-то походження, морфоскульптура, положення у рельєфі, предмет 



дослідження, так і спеціальні критерії, що описують характеристики 

конкретного типу морфоскульптури.  

Туристична частина блоку основної інформації містить дані про шляхи 

під’їзду до об’єктів, наявну інфраструктуру - заклади розміщення та 

харчування.  

Методики оцінки атрактивності пам’яток. Існує декілька моделей 

оцінки туристичного потенціалу об’єктів. В даній роботі було використано 

методики Брільї (J.Brilha, 2015) та GАM (Geosite Assessment Model). 

В методиці Брільї проводиться оцінювання об’єктів георізноманіття за 

такими чотирма показниками (індикаторами) як наукова цінність (scientific 

value (SV)), освітній потенціал (educational value (EV)), туристичний потенціал 

(tourism value (TV)), ризик деградації (degradation risk (DR)).  Кожен такий 

індикатор включає від 5 до 13 критеріїв (субіндикаторів), що оцінюються від 1 

до 4 та має власну відсоткову вагу. Означення важливості індикатору - 

середньозважена сума всіх критеріїв. Максимально можливе значення такої 

суми становить 400 балів та отримується у випадку оцінювання кожного 

критерію 4 балами. Якщо недостатньо інформації при оцінці субкритеріїв 

дозволяється ставити нуль. Це є однією з переваг даної методики. 

Модель оцінювання GAM складається з трьох груп: перша група – основні 

значення, що визначають науково-освітнє (VSE), мальовнично-естетичне (VSA) 

та захисне значення (VPr); друга група – додаткові, які об’єднують 

функціональне (VFn) і туристичне значення (VTr); третя група – значення 

туризму, що оцінює поточний стан (гео)туристичних послуг. Загалом існує 12 

показників основних значень та 15 показників додаткових значень. Вони 

оцінюються від 0 до 1, розрахунок моделі GAM відбуваються за формулою: 

GAM = основні значення (VSE+VSA+VPr) + додаткові значення (VFn+VTr) 

Дані методики дозволяють отримати кількісні показники геотуристичного 

потенціалу для порівняльного аналізу з іншими подібними геологічними 

пам’ятками. 

 Результати за методикою Брільї. Наукове значення об’єктів 

георізноманіття Волинської височини, відповідно методики за 7 критеріями, 

коливається від 195-230. 

Жоден із об’єктів не має обмежень у використанні та є досить 

репрезентативними. В межах даних пам’яток низький рівень георізноманіття та 

значення об’єкту як еталонної моделі за предметними ознаками. Найбільші 

показники мають відслонення надзаплавної тераси р.Стир, Мізоцький кряж, 

відслонення плейстоценової лесової формації Полісся в с. Коршів по 225, 

найменші - відслонення вапняків з прошарками бентонітових глин біля с. 

Костянець, виходи льодовикової морени по р. Стир, кар’єр кембрійських глин, 



Хотинські печери, Природне джерело, Корецькі граніти, Маренинсько-

Устянські граніти – 195. 

Потенційне освітнє використання оцінено за 12 критеріями та коливається 

від 205-345 з можливих 400. 

Умови спостереження, доступність для усіх пам’яток характеризуються 

високими показниками. Значно нижчі - вразливість, дидактичний потенціал, 

геологічна різноманітність. Максимальне значення за даним критерієм 

отримало Природне джерело, мінімальне - відслонення надзаплавної тераси р. 

Стир біля сс. Набережне-Боремель. 

Оцінка потенційного туристичного використання ґрунтується на 13 

критеріях, перші з яких є спільними з вищезгаданими критеріями, а останні три 

визначають можливість сприйняття об’єкту без фахової підготовки, 

економічним рівнем, та відстанню до рекреаційних зон.  

Загалом оцінки за даним показником коливаються від 175 (Маренинсько-

Устянські граніти) до 255 ( Мізоцький кряж). 

Ризик деградації оцінюється в межах 155 (Мізоцький кряж) - 380 

(Відслонення плейстоценової лесової формації Полісся в с. Коршів). 

Високі показники є перевагою для освітнього та туристичного 

використання, але при оцінці ризику деградації можуть свідчити про 

можливість погіршення стану об’єкту через антропогенну діяльність. 

Отже, максимальні значення геотуристичної репрезентативності має 

Природне джерело - 1080, мінімальне – Маренинсько-Устянські граніти -855. 

Загалом усі об’єкти мають показники вище середнього значення, що свідчить 

про достатньо високу геотуристичну атрактивність. 

 Результати за методикою GAM. Науково-освітнє значення (чотири 

критерії) об’єктів геоспадщини Волинської височини коливається від 1,75 до 

2,0. Вони є регіонально рідкісними, окрім відслонення вапняків з прошарками 

бентонітових глин біля с. Костянець, Кар’єр кембрійських глин, Хотинські 

печери, які рідкісні на національному рівні. Для більшості пам’яток характерна 

помірна репрезентативність. Вони є гарними прикладами для поясненням 

різних геологічних процесів і є нескладними для пояснення. Письмові роботи 

щодо даних об’єктів публікуються на регіональних та національних рівнях.  

Мальовничо-естетичне значення (чотири критерія) оцінюється в межах 

1,25-2,25. Найбільшими за площею є Мізоцький кряж та Маренинсько-

Устянські граніти, найменшим – Природне джерело. Розташування об’єктів 

дозволяє оглядати їх з декількох точок, та вони досить контрасно виглядають 

на фоні оточуючих ландшафтів. 

Оцінка захисного показника (чотири критерія) коливається від 1,0 до 2,0 

(таблиця 4.2.3). Дані геоморфологічні пам’ятки є пошкодженими, як внаслідок 



антропогенного втручання та натуральних процесів. Відслонення надзаплавної 

тераси р. Стир, відслонення плейстоценової лесової формації Полісся, 

відслонення вапняків з прошарками бентонітових глин, Хотинські печери не 

мають юридичного захисту, інші захищені на місцевому рівні. Відслонення, 

печери легко піддаються руйнуванню, тому для них характерна висока 

вразливість. Організованих відвідувань досить мало. 

Функціональний показник ( шість критеріїв) оцінюється в межах 2,0-4,0. 

До об’єктів можна дістатися велосипедом, до деяких автомобілем. Поруч 

пам’яток знаходяться дороги місцевого, регіонального, національного значення 

та функціонують додаткові антропогенні значення. 

Туристичне значення (дев’ять критеріїв) коливається від 1,75 до 5,0. Дані 

пам’ятки не є популярними серед туристів, середня кількість екскурсій досить 

мала. Туристична інфраструктура має низькі показники. Середня кількість 

організованих екскурсій сюди 20-24 (0,5), окрім цього туристична 

інфраструктура має середні значення (0,5). Проте в радіусі 10-25 км наявні 

готелі та ресторани. 

Загалом оцінка за усіма показниками об’єктів геоспадщини Волинської 

височини коливається в межах 9,5-15,25. Максимальне значення- Природне 

джерело, а мінімальне - Маренинсько-Устянські граніти. Це свідчить про 

середній рівень геотуристичної атрактивності об’єктів. 

 

Висновоки. Об’єктам геоспадщини Волинської височини властива 

середня атрактивність. Вони відіграють важливу роль у освітній та науковій 

галузях, проте є проблеми саме у туристичній галузі. Про дані пам’ятки 

недостатньо поширена інформація, не розроблені маршрути, потрібно більше 

розвивати інфраструктуру поруч з ними. 
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Національні природні парки Королівства Норвегія та їх унікальні 

природні особливості 

 

Актуальність дослідження. Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів належать до пріоритетних напрямів розвитку сучасного 

суспільства. Унікальні та рідкісні компоненти середовища охороняються в 

спеціально створених парках та природоохоронних об’єктах. У цьому аспекті 

величезним досвідом з охорони природи та унікальними природними 

особливостями території виділяється Королівство Норвегія, що безперечно, 

становить цінність та актуальність цієї роботи. 

Головною метою виконання науково-освітньої роботи було виокремлення 

унікальних природних особливостей Національних природних парків 

Королівства Норвегії. 

Об’єктом дослідження є національні природні парки Королівства 

Норвегії, а їх унікальні природні особливості становлять предмет дослідження. 

Досягнення поставленої мети вимагало виконання наступних завдань: 

проаналізувати особливості територіальної організації Королівства Норвегії; 

охарактеризувати загальні фізико-географічні особливості території 

Королівства Норвегії; окреслити стан та особливості функціонування 

Національних природних парків на території дослідження, встановити вимоги 

до їх охорони та раціонального використання; виокремити унікальні природні 

особливості Національних природних парків Королівства Норвегії. 

Методологія та методи. Основними методами дослідження є 

загальнонаукові методи, які включають вивчення та аналіз літературних 

джерел, пошук та опрацювання спеціалізованої літератури у мережі інтернет. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Загальний опис Королівства Норвегія. Норвегія – держава розташована в 

північно-західній частині Скандинавського півострова і прилеглих дрібних 

островів, а також архіпелазі Шпіцберген, островах Ян-Майен і Ведмежий в 

Північному Льодовитому океані. Заморською територією Норвегії є острів Буве 

у південній частині Атлантичного океану. 



Загальна площа Королівства Норвегія становить 385 207 км.
2
, з яких 5,7% – 

це акваторія. Чисельність населення Норвегії на 1 квартал 2022 року [2] складає 

5 435 536 чоловік. Щільність населення становить 14,11 особи/км.
2
. Розміщення 

населення нерівномірне. У країні є дві офіційні форми норвезької мови: букмол 

та нюношк, також широко використовується рискмол. Форма правління – 

конституційна монархія, форма державного устрою – унітарна. Столиця 

Норвегії – місто Осло. Резиденція уряду знаходиться у місті Осло. 

Адміністративний поділ Королівства Норвегія – ієрархічна система поділу 

території і населення Норвегії на окремі ділянки з метою організації 

державного управління. Зокрема, політико-адміністративну систему Норвегії 

встановлено на трьох рівнях: 1) загальнодержавний , 2) фюльке , 3) комуни 

Уряду Короля Норвегії у губерніях. 

Загалом, Норвегія поділяється на 11 фюльке : Нурланн, Тромс-ог-

Фіннмарк, Трьонделаг, Мьоре-ог-Ромсдал, Вестланн, Ругаланн, Осло, Вікен, 

Вестфолл-ог-Телемарк, Іннландет, Агдер, до яких, у свою чергу, входить 356 

комун. Заморські території Норвегії до фюльке не входять і на комуни не 

поділяються. 

Загальні фізико-географічні особливості території Королівства 

Норвегія. Переважна площа території Королівства Норвегія належить до лісо-

тундрової приокеанічної тайги. У північній частині побережжя країни поширені 

ландшафти приокеанічних луків, у північно-східній частині побережжя 

Королівства Норвегія та на острові Шпіцбергені панують ландшафти полярної 

пустелі. 

Приблизно 2/3 території Норвегії представлено горами з найвищими 

вершинами – г. Гальхепігген (висота 2 469 м)[4] і г. Гліттертінд ( 2457 - 2472 

м)[4]. Геоморфологічні гірські особливості сприяють поширенню льодовиків та 

фіордів – форм рельєфу оточених стрімкими скелями та глибокими затоками.  

У сільському господарстві обробляється приблизно 8 000 км.
2
 земель, ще 

37 % площі країни вкриті лісами. Східна Норвегія має найбільшу частку 

продуктивних площ – 41%, а Тренделаг – 27%. Більшість поселення країни 

знаходиться в шостій частині країни, яка знаходиться нижче 150 м над рівнем 

моря. 

На півдні Норвегії високі гори тягнуться широким поясом від Агдера на 

півдні до Тренделаг на півночі. Ця висока гора є основним вододілом між 

частинами країни. На північ від Тронхеймс-фіорду знаходиться лише західна 

сторона вододілу в Норвегії. Глибокі долини та фіорди врізані у корінні породи. 

На півдні та сході, де падіння висоти круте, долини довгі та пологі та місцями 

широкі. У Серландеті долини майже доходять до узбережжя. Долини на захід 



від вододілу зазвичай значно крутіші, ніж на сході. Фіорди є підводними 

продовженнями долин.  

Берегова лінія без фіордів та бухт складає 2 532 км., включаючи фіорди та 

бухти материкової частини протяжність берегової лінії складає 28 953 км. В 

межах берегової частини розташовано 239 057 островів , загальна берегова 

лінія яких становить приблизно 100 915 км. 

У Королівстві Норвегія три основні типи ландшафтів: 1) пагорби та гірські 

вершини є дуже поширеним типом ландшафту в Норвегії та покривають більшу 

частину материка. Легко горбистий ландшафт типовий для великих лісових 

масивів Східної Норвегії. Найбільш горбисті високі гори мають сильно зламані 

утворення і часто великі перепади висот з піками, льодовиками, скелями і 

крутими схилами і називаються альпійськими горами в самій екстремальній 

формі, що часто зустрічається біля узбережжя, наприклад, Люнгенські Альпи та 

Лофотенські острови. Йотунхеймен у країні також має альпійські риси ; 2) 

рівнинні ландшафти, що включають поверхні осадових відкладів на морському 

дні і в низинах, а також гірські хребти. Вони розповсюдження на територіях 

Хардангервідда та Фіннмарксвідда ; 3) фіорди і річкові долини – форми 

рельєфу, врізані в скелі. 

Найпівнічніша точка Норвегії (і Європи) на материку розташована на 

Кіннароддені у Фіннмарку. Найпівденніша точка Норвегії знаходиться на 

півострові Ліндеснес. Географічний центр Норвегії знаходиться в Стейнх'єрі. 

Корінні породи Норвегії представлені докембрійськими, каледонськими та 

девонськими відкладами (виходять на денну поверхню у Західній Норвегії та в 

Тренделазі). На території від Согнефьордена до Тронхеймс-фьордена переважає 

гнейс з елементами мармуру, олівіну та титанового заліза, які експлуатуються в 

комерційних цілях. Корінна територія між родовищем Осло і Хардангером, 

включаючи Сорландет і Рогаланд, складається з гнейсу і граніту з елементами, 

серед іншого, анортозиту, пегматиту, габро та нікельвмісної залізної руди. У 

Консбергу встановлено наявність родовищ срібла, яке має промислове 

значення. 

Вік найстаріших порід становить близько 2 700 мільйонів років, вони 

знаходяться у Фіннмарку і Лофотен-Вестеролену. Найчастіше зустрічаються 

гнейс, граніт і амфіболіт. Льодовиковий період залишив свіжий пухкий 

матеріал у вигляді морен, які є сумішшю дрібних (пісок і глина) і крупних 

частинок (гірських порід і брил). Відсортований матеріал відкладається нижче 

рівня моря і утворює глинистий ґрунт, який потрапив на денну поверхню після 

підняття суші. У районах навколо Осло-фіорда до 200 метрів над рівнем моря 

багато піску і глинистих ґрунтів. На моренних масах найчастіше утворюються 

ґрунти, яким властивий більш тепловий режим, ніж ґрунтам сформованим на 



річкових відкладах. Це одна з причин, чому господарства у верхніх східних 

долинах часто розташовані на пагорбах, а не на дні річкових долин. У нижній 

частині західних долин дно, як правило, широке, зі значними потужностями 

алювіальних відкладів, а неотектонічні підняття суші залишили високі тераси, 

які є основою для сільського господарства та розміщення поселень. Йерен — це 

велика рівнина з особливо сприятливими сільськогосподарськими угіддями. 

Навколо Тронхеймс-фьордена є більші суміжні ділянки низовин, які значною 

мірою вкриті морськими відкладеннями глини. 

Клімат Норвегії помірний, особливо вздовж узбережжя, на яке впливає 

Гольфстрім на півночі до Баренцева моря. Ніде на землі немає точно такого 

клімату, південна частина Чилі, частина Нової Зеландії та тихоокеанське 

узбережжя Канади мають клімат, який до певної міри схожий на норвезький. 

Це найпівнічніший помірний пояс у світі, в Норвегії тепліше, ніж будь-де на цій 

же широті. На узбережжі від Стада до Нордкаппа температура січня в 

середньому на 20°C вища, ніж відповідна північна широта, тоді як температура 

липня подібна до інших районів так само на північ. У внутрішніх районах у 

липні на кілька градусів тепліше, ніж у аналогічних північних районах. Також 

немає жодної країни на такій же широті, де б випадало стільки опадів, як у 

Норвегії. 

Значна частина Норвегії розташована на північ від полярного кола. Рельєф 

і протяжність Норвегії з півночі на південь призводять до кількох відмін типів 

клімату. На узбережжі Західної Норвегії середньорічна температура становить 

до 8°C, а в гірських районах нижче 0°C.  Найтепліший період у значній частині 

країни припадає на середину липня, тоді як у горах і на узбережжі найтеплішим 

є початок серпня. Найхолодніший час – середина січня–початок лютого. На 

Шпіцбергені березень – найхолодніший період. Внутрішній Фіннмарк має 

найбільше холодних рекордів. Рекорди спеки влітку – у Східній Норвегії, а 

взимку – у Море-ог-Ромсдал. Погода в Норвегії характеризується великими 

коливаннями з року в рік, особливо в найпівнічніших частинах материка, які 

лежать на краю помірного поясу. [3] 

Норвегія розташована в зоні, де полярний фронт створює західний потік 

повітря, і це значною мірою домінує над погодою та кліматом. Існують великі 

відмінності між кліматом на узбережжі та всередині країни. Більшість опадів 

випадає незначно на узбережжі Західної Норвегії, де вологі повітряні маси з 

моря піднімаються горами. На захід від вододілу в Йотунхеймені може 

випадати 3000 мм річних опадів, тоді як у дощовій тіні за кілька кілометрів на 

схід від вододілу може бути всього 300 мм. Велика кількість опадів у горах 

означає, що середня кількість опадів по всій країні становить 1400 мм. На 

Шпіцбергені лише 100 або 200 мм опадів випадає в захищених районах фіордів. 



Загалом найбільше опадів випадає восени, а найменше — навесні. Узбережжя 

характеризується м’якою зимою, тоді як внутрішні райони, особливо у східній 

Норвегії та Фіннмарку, мають холодну зиму та спекотне літо. На плато 

Фіннмарк і у внутрішній східній частині Норвегії клімат більш 

континентальний, ніж припускає відстань від моря. Взимку часто бувають 

офшорні вітри, а влітку часто дме з моря. Вихідний вітер взимку у внутрішніх 

районах фіордів може бути дуже сильним, особливо там, де вітер подається з 

великої зони охолодження. На узбережжі швидкість вітру набагато вища, ніж у 

внутрішніх, де сила шторму дуже рідкісна. У Східній Норвегії грози 

найчастіше зустрічаються влітку, а взимку — у Західній Норвегії.  

Родючі ґрунти покривають лише 4% усієї території Норвегії та 

сконцентровані переважно на околицях Осло та Тронхейму. Ґрунтовий покрив 

характеризується неоднорідністю. Переважають підзолисті ґрунти, часто 

кам'янисті та малопотужні. Широко розвинені болотні ґрунти, літоземи та 

гірські тундрові ґрунти. На північному заході країни сформувалися дернові та 

дерново-торф'янисті ґрунти, на крайньому півдні – буроземи. У долинах 

великих річок поширені алювіальні дернові ґрунти. 

Формування ґрунтового покриву Південної Норвегії має відносно 

нетривалу історію. Молодість, малопотужність, а іноді повна відсутність 

ґрунтів на земній поверхні є прямим наслідком панування тут льодовикового 

покриву в четвертинному періоді, який механічно знищував ґрунтовий покрив, 

який формувався у попередні міжльодовикові епохи плейстоцену. Початок 

формування сучасних ґрунтів – це час відступу льодовика з півострова. У цей 

час флювіогляціальні потоки відкладали матеріал у перигляціальній зоні, який 

став ґрунтоутворюючою породою для ґрунтів рівнинних територій, в 

основному в Остлані – найбільш рівнинній території. Також ґрунти починали 

формуватися і на материнських породах, що оголюються, піднесених територій, 

де ґрунтоутворюючими породами в більшості випадків є гнейси, граніти, габро, 

вапняк, сланці і пісковики. Відмінною рисою для всіх ґрунтоутворюючих порід 

Норвегії за винятком вапняків є низька карбонатність та висока кислотність, що 

значно погіршують їх родючість. Варто окремо відзначити, що формально, 

межі між природними зонами тайги та мішаних лісів, а також відповідно між 

областями поширення підзолів та бурих ґрунтів, які зонально їм відповідають, 

часто не співпадають. Це пов'язане із чергуванням кліматичних умов у Європі 

впродовж голоцену. 

Характеристика національних природних парків Королівства Норвегія 

та вимоги до їх охорони та раціонального використання. У Норвегії існує 47 

національних природних парків. Загальна площа національних природних 



парків складає близько десяти відсотків території Норвегії. Сім з них 

розташовані на Шпіцбергені , 40 – на материковій частині [1]. 

До національних природних парків належать: Рондане ( 1962 р. ) , 

Бьоргефьєлль ( 1963 р. ) , Гутулья ( 1968 р. ) , Ондердален  ( 1970 р. ), Евре-

Пасвик ( 1970 р. ) , Стаббуршдален ( 1970 р. ) , Фемуннсмарка ( 1971 р. ) , Эвре-

Дівідал ( 1971 р. ) , Раго ( 1971 ) , Сьор-Шпіцберген ( 1973 р. ) , Форланнет ( 

1973 р. ) , Нурвест-Шпіцберген ( 1973 р. ) , Евре-Анарйохка ( 1976 р. ) , 

Ютунхеймен ( 1980 р. ) , Хардангервідда ( 1981 р. ) , Рейса ( 1986 р. ) , 

Сальтфьєлле-Свартісен ( 1989 р. ) , Юстедалсбрєен ( 1991 р. ) , Фороллхогна ( 

2001 р. ) , Доврефьєлль-Сунндалсфьєлла ( 2002 р. ) ,  Довре ( 2003 р. ) , 

Мьойсалєн ( 2003 р. ) , Сассен-Бюнсов Ланд ( 2003 р. ) , Нурдре-Исфьорден ( 

2003 р. ) , Индре-Війдефьорден ( 2003 р. ) , Блофьєлла-Шекерфьєлла ( 2004 р. ) , 

Юнкердаль ( 2004 р. ) , Лиерне ( 2004 р. ) , Скарвен ( 2004 р. ) , Ролтдален ( 2004 

р. ) , Фолгефонна ( 2005 р. ) , Халлінгскарве ( 2006 р. ) , Рейнхеймен ( 2006 р. ) , 

Сейланд ( 2006 р. ) , Варангерхалвьойа ( 2006 р. ) , Брехеймен ( 2009 р. ) , 

Ломсдаль-Вістен ( 2009 р. ) , Ютре Хвалер ( 2009 р. ) , Сджункаттен ( 2010 р. ) , 

Лангсуа ( 2011 р. ) , Рохкунборрі ( 2011 р. ) , Фулуфджеллет ( 2012 р. ) , Ланко ( 

2012 р. ) , Фаердер (  2013 р. ) , Джомфруланд ( 2016 р. ), Рает ( 2016 р. ) , 

Лофотодден ( 2018 р. ) .Ван Мейенфьорд ( 2021 р. ) . 

У місцевості національних природних парків переважають високогірні 

райони через те що вони найменше постраждали від людської діяльності. Деякі 

національні парки мають характерну гірську рослинність і є важливими 

місцями проживання диких північних оленів, хижаків і хижих птахів. Гірські 

райони є в основному безплідними. Хвойний ліс є невеликим, але важливим 

елементом, оскільки в Норвегії залишилося дуже мало ділянок недоторканих 

хвойних лісів. 

Охорона первозданних хвойних лісів була мотивом створення таких 

національних парків, як Фемунден, Гутулія та Лангсуа у Східній Норвегії та  

Блофьєлла-Ск'єкерфьєлла у Трьонделазі. 2188 км.
2
 морської площі Норвегії 

охороняються в національних парках відповідно до Закону про охорону 

природи. Норвегія несе міжнародну відповідальність за охорону частини 

фіордів і прибережних районів, яких немає більше ніде в світі. У 2009 році був 

створений національний парк Ітре Хвалер, у 2013 році національний парк 

Фердер, Рает у 2016 році та Лофотодден у 2018 році. Фіорди все ще 

представлені незначною мірою, але деякі національні парки розташовані в 

прибережних і фіордових районах. 

Мета створення національних парків у Норвегії полягає в тому, щоб 

зберегти природні території з рослинним світом, дикою природою та 

геологічними відкладами в найоригінальнішому стані. Створені вони були 



згідно закону про охорону природи, який був прийнятий у 1910 році. Його 

замінили новим у 1954 році , який був замінений у 1970 році. Сьогодні 

заповідні території створюються відповідно до Закону про біорізноманіття, 

який набув чинності у 2009 році [1]. 

У Норвегії є такі форми охорони : національний природний парк ,  

ландшафтний парк, природний заповідник і морські заповідні території. 

Існують також деякі особливі та рідкісні форми захисту, які найчастіше 

об’єднують в окрему групу “Інші види охорони”. 

Національні природні парки Норвегії перебувають під управлінням 

директорату з питань природокористування та управлінням місцевого 

губернатора фюльке. 

Національні природні парки надають можливості для навчання та 

досліджень у незайманій або майже незайманій природі. Прийняті загальні 

правила обмеження руху в національних парках. Заборонено будівництво доріг 

і залізниць, будівництво ліній електропередачі та телефонної мережі, 

регулювання водотоків, канатних доріг та будівель усіх видів. Ссавці та птахи 

під охороною, але можна зробити виняток для полювання на дрібну дичину, яке 

практикувалося з давніх часів. Усі рослини, включаючи живі та мертві дерева, 

повинні бути захищені. Збір ягід та грибів дозволений, а для заняття 

спортивною риболовлею за чинними правилами має бути дозвіл. 

Моторизований рух на землі, воді та в повітрі заборонений, за винятком роботи 

поліції або організацій з безпеки. 

Унікальні природні особливості Національних природних парків 

Королівства Норвегія.  “Рондане” виділяється тим що це перший національний 

парк Норвегії, та має велику незайману гірську місцевість, належить до 

трансскандинавського інтрузивного поясу який складається з кореневих порід 

докембрію, має численні сліди стародавньої мисливської культури.[5] 

“Боргеф’єлль” виділяється як домівка песця, рисі та бурого ведмедя, має 

історико-культурні пам'ятки саамської культури. “Гутулья” це найменший з 

Норвезьких національних парків, ведеться традиційне саамське оленівництво, 

використання якого задокументовано з 17 століття. “Ондердален” виділяється 

через те що у прибережному сосновому лісі в деяких районах є первісні ліси з 

понад 600-річними деревами. “Евре-Пасвик” виділяється тим що на його 

території знаходяться історико-культурні пам'ятки діяльності людини які 

датуються раннім кам’яним віком, також раніше тут існувало саамське 

поселення. “Стаббуршдален” виділяється найпівнічнішим сосновим лісом у 

світі з деревами віком до 500 років. “Фемуннсмарка” виділяється ландшафтом 

мертвого льоду з валунами та мореними грядами. “Эвре-Дівідал” гірським 

ланшафтом та приблизно 50 червонокнижними видами лишайників, грибів і 



жуків. “Раго” виділяється річкою - Стурскогельва. “Евре-Анарйохка” 

виділяється плато Фіннмарк, у парку понад 700 озер. “Ютунхеймен” 

виділяється 250 вершинами висотою понад 1900 метрів , з найвищими точками 

Гальгепігген (2469 м. ) і Глиттертинн (2465 м. ). “Хардангервідда” найбільший 

парк материкової Норвегії, виділяється найбільшим високогірним плато, 

однією з найбільших популяцій диких оленів, є залишки кочових поселень 

кам’яного віку.  “Рейса” виділяється водоспадом Молліс висотою 269 м. та 

являється місцем зустрічі Норвезької, Саамської та Фінської культур. 

“Сальтфьєлле-Свартісен” виділяється льодовиком Свартисеном площею 370 

км.
2
 та великою концентрацією давніх історико-культурних пам’ятків саамської 

культури. “Юстедалсбрєен” виділяється льодовиком Йостедальсбреєн , який є 

найбільшим льодовиком континетальної Європи який простирається на висоті з 

300 м. до 2000 м. над рівнем моря з 28 рукавами, U-образними долинами, 

моренами та льодовиковими рівнинами  . “Фороллхогна” являється ареалом 

північних оленів , маються сліди саамської культури . “Доврефьєлль-

Сунндалсфьєлла” виділяється тим що має велике значення у легендах 

Норвезької культури , має майже недоторкану гірську екосистему. “Довре” є 

основною територією археологічних пам'яток культури доісторичного 

полювання на диких північних оленів. “Мьойсалєн” виділяється тим що має 

нетронутий прибережний альпийский ланшафт та має ряд хижих птахів ( 

Пустельга звичайна ,Мерлін , Мохноногий ястріб ) які знаходяться на грані 

вимирання . “Блофьєлла-Шекерфьєлла” виділяється тим що має гірський 

ланшафт з елементами недоторканого лісу  та має сліди культури південних 

Саамів . “Юнкердаль” виділяється рослинним світом та тим що він є 

культурним поселенням саамів . “Ліерне” виділяється тваринним світом з  

рисьми, росомахами, ведмедями  та рідкісним песцем , а значна частина суші 

парку утворилася під час останнього льодовикового періоду. “Скарвен і 

Ролтдален” виділяється горами Скарван з найвищою точкою 1171 м. над рівнем 

моря та Фонген з найвищою точкою 144 м. над рівнем моря , є 20 видів  птахів 

занесених до червоної книги . “Фолгефонна” виділяється розташуванням на 

третьому по розміру льодовику Фолгефонна . “Халлінгскарве” виділяється 

високогірним плато Халлінгскарвет, яке є частиною Каледонського гірського 

хребта . “Рейнхеймен” виділяється вершинами Путетта з висотою 1999.2 м. над 

рівнем моря та Карітінден  з висотою 1982 м. над рівнем моря та гірським 

массивом - Тафьордфьелла . “Сейланн” виділяється найпівнічнішими і 

найнижчими льодовиками Сєйландсйокелен та Нордманнсйокелєн , у парку є 

сліди саамів та знахідки кам'яного та залізного віків . “Варангерхалвьойа” 

виділяється тим що на його території є еталонні та унікальні болотні та водно-

болотні угіддя з тваринами які знаходяться під загрозою зникнення , у парку є 



саамські святині та історико-культурні пам'ятки культури віком до 4500 року до 

н.е. “Брехеймен” виділяється найвищою точкою Хестбрепігган - 2139 м. над 

рівнем моря та льодовиками : Гарбардсбрейн , Спортеггбрейн , Голабрейн . 

“Ломсдаль-Вістен” виділяється культурними памятками мезоліту , слідами 

саамської культури та горою Блофьеллет з найвищою точкою 1292 м. над 

рівнем моря . “Ютре Хвалер” це перший морський національний парк , 

виділяється виходом однієї з найдовших річок Норвеії - Гломи , довжиною 

619.9 км. “Сджункаттен” має гляціальний ланшафт та виділяється 

вісімнадятьма видами рослин та тварин які занесені до червоної книги . 

“Лангсуа” виділяється міжнародним значенням для рослини бородатого 

дзвіночка,  ендемік - фіннмарксстарр має основне поширення в Лангсуа , є рись 

та птахи занесені до Червоної книги : яструб, гірський мурахоїд і подвійний 

бекас.  “Рохкунборрі” виділяється гірським масивом Рохкунборрі та озером 

Геавдняяврі , у ньому є рідкісні та зникаючі види тварин і птахів : росомаха, 

ведмідь, рись, сапсан , білосніжна сова і гірська лисиця . “Фулуфджеллет” 

виділяється багатьма рідксними видами лишайників та грибів . “Ланко” 

виділяється найбільшою ділянкою альпійського карсту в Норвегії , є пещери , 

парк оточений великими водосховищами , у парку є пам’ятки культури саамів . 

“Фаердер” виділяється островами Болерне , Сандо , Бустейн та Мутмарка , у 

ьому парку зареєстровано 309 видів занесених до Червоної книги . 

“Йомфруланд” виділяється островами Йомфруланд , Строхольмен , архіпелагом 

Телемарк , зареєстровано 318 видів птахів . “Рает” виділяється найбільшою 

суцільною крайовою мореною у Скандинавії - Рает . “Лофотодден” виділяється 

архіпелагом - Лофотен та культурними пам’ятками віком приблизно 3000 років 

. “Сьор-Шпіцберген” виділяється тим що це найбільший парк Норвегії , є гора 

Хорнсундтінд пік якої знаходиться на висоті 1431 м. над рівнем моря та фьорд 

Хорнсунн . “Форланнет” виділяється тим що він є найпівнічнишим місцем 

їснування звичайних тюленів та кайри . “Нурвест-Шпіцберген” виділяється 

фьордами Кроссфьорд та Ліфдефьорд , а також льодовиками Ліліхьокбрін та 

Монакобрін . “Ван Мейенфьорд” виділяється фьордом Ван Майен . “Сассен-

Бюнсов Ланд” виділяється долинами Сассендален , Гіпсдален та 

Темпельфьордом . “Нурдре-Исфьорден” виділяється фьордом Ісфьорд . “Индре-

Війдефьорден” виділяється фьордом Вейдефьорд . 

Висновки. В роботі започатковано вирішення важливого науково-

освітнього завдання – виокремлено природні особливості Національних 

природних парків Королівства Норвегії, як унікальних природних об'єктів 

світового значення.  

Для Національних природних парків Королівства Норвегія характерні 

унікальні індивідуальні особливості, які зумовлені специфічними 



особливостями стану природних компонентів. Зокрема, геолого-

геоморфологічні природні умови, характеризуються докембрійськими, 

каледонськими та девонськими відкладами та 2/3 території покритими горами . 

Клітат  Норвегії помірний , вздовж узбережжя на нього впливає Гольфстрім , а 

частина північних територій знаходяться за полярним колом . Біологічне 

різноманіття вирізняється яскравою видовою різноманітністю. Типовими 

представниками тваринного і рослинного світу, які охороняються в НПП 

Королівства Норвегії є наприклад : яструб, гірський мурахоїд , подвійний бекас 

, росомаха, ведмідь, рись, сапсан , білосніжна сова і гірська лисиця та ін. 

Національні природні парки Королівства Норвегія перебувають у гарному 

стані та періодично доповнюються та оновлюються. 

 

Використані джерела.  
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ГЕОТУРИСТИЧНА ОЦІНКА ЕОЛОВИХ МАСИВІВ СВІТУ 

 

Актуальність теми. Еолові масиви як геотуристичні атракції Світу та 

України мають важливу роль, адже користуються неабиякою популярністю 

серед відвідувачів. Ці форми рельєфу мають велику вірогідність погіршення 

стану в результаті антропогенної діяльності, тому є потреба показати 



важливість збереження георізноманіття. Зараз геотуризм є достатньо новим 

трендом у світовій індустрії туризму та набирає неабиякої популярності 

загальносвітового масштабу. Ознайомлення із даною темою може бути 

корисним, адже завдяки такому напрямку відпочинку та ознайомлення з 

навколишнім середовищем людство переглядає своє ставлення до геологічної 

спадщини та георізноманітності.  

Використані матеріали. Для написання бакалаврської роботи було 

використано методику оцінки геотуристичних об’єктів Х. Брільї, а також 

методи аналізу та синтезу літературних джерел і картографічних матеріалів. 

Форми еолового рельєфу та їх генезис. Еолові форми рельєфу – це 

форми, що створені внаслідок таких процесів як видування (дефляція), 

відкладання (акумуляція), транспортування піщаних або пилуватих частинок та 

коразії. Вітер є одним із найважливіших складових денудації поверхні 

суходолу. Континентальні відклади та форми рельєфу (бархани, дюни, ніші 

видування і т.д.), які утворилися внаслідок вітрової акумуляції та денудації 

називаються еоловими. Утворення таких форм властиве аридним територіям. 

Це можуть бути пустелі та напівпустелі тропічного та субтропічного поясів, а 

також арктичні та антарктичні пустелі. Проте слід зазначити, що зональність 

еолових процесів зберігається не завжди і порушується там, де накопичується 

піщані відклади (річкові долини, акумулятивні береги Світового океану) [4]. 

Діяльність повітряних потоків призводить до того, що руйнується порода, 

переносяться її частинки, які відкладаються на новому місці. Відповідно 

потрібно розрізняти дефляцію – видування пухкого матеріалу вітром, коразію – 

механічний вплив частинок породи у повітряному потоці на підстилаючу 

поверхню, і акумуляцію. Відповідно еоловий рельєф поділяється на 

дефляційний (котловини видування, западини, ями, ярданги, рови), 

акумулятивний (брижі, купчасті піски, горбисті піски, гряди, дюни, бархани) та 

коразійний (обточені, зашліфовані брили, скельні стінки з заглибленнями або 

нішами) [3]. 

Географічне поширення еолових форм рельєфу.  

Еолові форми та масиви Світу. Масштабні дюнні поля оточують береги 

у районах прибережних пустель Північно-Західної та Південно-Західної 

Африки, Південно-Східного Середземномор’я, північно-західної частини 

Індійського океану, що включає в себе береги Червоного моря і Перської 

затоки, західної частини Південної Америки, Каліфорнійського півострова, 

Західної та Південної Австралії. Також великого поширення еолові форми 

мають на узбережжях помірних широт. 

Широко відомими є піщані накопичення Сомалійського узбережжя та 

дюни Австралійської затоки. Близько десяти паралельних дюнних пасом, які 



утворюють разом із міжпасмовим пониженням смугу шириною 6-8 км – є 

класичним прикладом “дюнної країни”, яка знаходиться на узбережжі Ланди у 

провінції Гасконь (Франція). Тут розташовані найвищі дюни, які досягають 

висоти 80-90 м. 

Еолові форми рельєфу у вигляді барханів представлені на узбережжях 

Перу, Північно-Західної Африки, а також характерні для Центрального 

В’єтнаму. Береги Мавританії є яскравим прикладом поширення лінійних дюн 

(сейфи), які формують шнуроподібні акумулятивні утворення близько десятків 

кілометрів у довжину. Цей район цікавий і тим, що рух піщаних мас 

орієнтований у бік моря і на значній відстані еолове надходження матеріалу є 

головним джерелом наносів. Іноді поряд із піщаними дюнами трапляються 

аналогічні еолові форми, які утворені з більш тонкозернистого матеріалу. 

Берові горби належать саме до таких форм і розташовані на Північному 

Прикаспії. 

Усі приклади поширення еолових форм не обмежують зазначені райони. 

Найбільше поширення вони мають в аридних зонах та помірних широтах. У 

цей же час деякі дослідники зазначають, що існують сучасні і давні еолові 

утворення у вологих тропічних районах Північної Австралії, а також у 

тропічних і субтропічних зонах узбережжя Світового океану, які мають 

підвищену вологість атмосфери та велику кількість опадів. 

Еолові форми та масиви України. На території України сучасні еолові 

форми поширені на піщаних берегах Чорного й Азовського морів, у 

Херсонській області, Харківській області, у низов’ях долини Дніпра, на косах 

та пересипах лиманів. Реліктові форми знаходяться на Українському Поліссі та 

Малому Поліссі Волино-Подільської височини. 

Олешківські піски Херсонщини складаються із барханів заввишки 5 м 

(деякі близько 20 м), які можуть пересуватися завдяки діяльності вітру. Ця 

місцевість не є суцільним піщаним масивом, вона складається з семи ділянок-

арен: Каховська, Козачелагерська, Олешківська, Виноградівська, Чулаковська, 

Іванівська, Кінбурнська. Площа самого масиву – 162000 га. 

У Харківській області Кицівська пустеля являє собою смугу піску зі 

справжніми барханами та дюнами, які утворились на місці колишнього 

танкового полігону. 

У межах Львівської області розташована Бродівська пустеля, яку 

називають «Бродівська Сахара». Тут налічується багато піщаних дюн, які були 

нанесені вітром після відступу льодовика. 

На території Малого Полісся трапляються площинні еолові форми, які 

охоплюють значну територію, і є нечітко окресленими у порівнянні з 

реліктовими дюнами. Найбільші параболічні дюни за розмірами знаходяться в 



околицях с. Станіславчик та на захід від села Білявці. Складні еолові форми з 

домінуванням лукоподібних і параболічних елементів можна побачити в 

околицях сіл Мамчури, Підмонастирок, Ковпин Ставок [2]. 

Оцінка геотуристичних об’єктів Світу та України методикою Хосе 

Брільї. 

Особливості оцінки геосайтів методикою Хосе Брільї. Дана методика 

розроблена португальським дослідником Хосе Брільї. Вона передбачає оцінку 

геотуристичних об’єктів за чотирма критеріями, кожен з яких містить декілька 

субкритеріїв. Розрізняють оцінку наукового, освітнього і туристичного 

потенціалу та ризику деградації. Субкритерії оцінюються від одного до 

чотирьох балів. Може допускатися оцінка і в 0 балів, якщо немає інформації. 

Особливістю методики Хосе Брільї є обрахування кожного критерію як 

середньозваженої суми субкритеріїв. Кожен субкритерій має свою вагу, на яку 

множиться показник. Отримані результати підсумовуються. Максимально 

можливий показник оцінки – 400 балів (< 200 – низький рівень; 201-300 – 

помірний; 301-400 – високий).  

Наукова цінність (scientific value (SV)) об’єктів оцінюється за 7 

субкритеріями: репрезентативність, значення геосайту, наукові знання 

цілісність, геологічне різноманіття, міра унікальності та обмеження у 

використанні. 

Потенційне освітнє використання об’єктів георізноманіття (potential 

educational use (PEU) визначається середньозваженою сумою 12 субкритеріїв: 

вразливість, доступність об’єкту, обмеження використання, безпека, логістика, 

щільність населення, зв’язок з іншими цінностями, сценарій використання, 

унікальність, умови спостереження, дидактичний потенціал, геологічне 

різноманіття. 

Туристична цінність проводиться за допомогою кількісної оцінки 

потенційного туристичного використання (potential touristic use (PTU)), що 

включає в себе 13 субкритеріїв, з яких перші 10 є спільними з потенційним 

освітнім використанням, а інші 3 – потенціал розуміння об’єкту, економічний 

рівень регіону та близькість рекреаційних зон. 

Ризик деградації (degradation risk (dr)) є останнім критерієм кількісної 

оцінки і нараховує 5 субкритеріїв: імовірність погіршення геологічних 

елементів, близькість до районів або видів діяльності, які потенційно здатні 

викликати деградацію, правовий захист об’єкту, доступність та щільність 

населення [1].  

Результати оцінювання еолових масивів Світу методикою Хосе Брільї. 

Оцінка геотуристичних об’єктів методикою Хосе Брільї була проведена для 

восьми найпопулярніших і найвідоміших еолових масивів та об’єктів Світу, а 



саме це – пустеля Сахара (Африка), Дюна Еврика (Національний парк «Долина 

Смерті», Північна Америка), Дюна Піла (Франція), Велика піщана пустеля 

(Австралія), Дюнний пояс (Словинський національний парк, Польща), 

Каракуми (Азія), Пустеля Гобі (Центральна Азія), пустеля Такла-Макан 

(Китай).  

Отримані результати оцінки наукової цінності (SV) еолових об’єктів Світу 

мають високий рівень. Усі еолові форми та комплекси отримали більше 300 

балів. Найбільша оцінка 345 присвоєна Дюні Піла у Франції, тому що вона має 

найвищу міру унікальності для свого регіону, що сприяє такому рівню. 

Загалом, усі обрані еолові об’єкти Світу мають високу наукову цінність, тому 

що найкраще ілюструють форми і процеси, які пов’язані з їхньою геологічною 

будовою. Потенційне освітнє використання (PEU) має результати, які 

варіюються від 165 до 280 балів. Велика піщана пустеля Австралії отримала 

оцінку 165. Підвищити цей показник можливо за поліпшення доступу до 

еолових форм дорогами, обладнання захисних споруд та служб екстреної 

допомоги поруч. Проаналізувавши результати потенційного туристичного 

використання (PTU), було визначено, що Дюна Еврика у Північній Америці, 

Велика піщана пустеля, Каракуми Азії та пустеля Гобі мають помірний рівень 

PTU, а Велика піщана пустеля – низький. Усі інші еолові форми та масиви 

досягають високих показників туристичного використання. Це пояснюється 

гарною доступністю, зручною логістикою, використанням у якості 

туристичного напрямку в компаніях та безпечним знайомством із еоловим 

георізноманіттям. Достатньо високі показники ризику деградації (DR) 

пов’язані, у першу чергу, із можливістю погіршення стану всіх геологічних 

елементів, адже еолові форми дуже вразливі, бо складені з піщаних порід. 

Результати оцінювання еолових масивів України методикою Хосе 

Брільї. На території України для оцінки методикою Брільї було обрано три 

еолові об’єкти: Олешківські піски (Херсонська область), Кицівська пустеля 

(Харківська область), Бродівська пустеля (Львівська область). 

Усі три геотуристичні об’єкти мають високий рівень наукової цінності 

(SV), що є наслідком найвищої репрезентативності та добре збережених 

основних геологічних елементів. Великий внесок у такі високі показники 

внесла міра унікальності, адже для досліджених областей ці об’єкти є єдиним 

проявом еолової форми. Потенційне освітнє використання еолових форм 

України має помірні показники: Олешківські піски – 270, Кицівська пустеля – 

205, Бродівська пустеля – 245. Покращити їх можна, обладнавши захисні 

споруди та поліпшивши безпеку. Олешківські піски Херсонщини мають 

результат 295 потенційного туристичного використання, що майже досягає 

високого. Кицівська та Бродівська пустелі тримали 215 та 240 відповідно, що є 



помірним рівнем. Ризик деградації еолових об’єктів України є високим, тому 

що вони надзвичайно вразливі, близько розташовані до районів, які здатні 

викликати деградацію і не мають контроля доступу і правого захисту (окрім 

Олешківських пісків). 

Еолові форми Світу й України як геотуристичні об’єкти. 

Геотуристичний об’єкт дюна Еврика, яка розташована у Національному парку 

«Долина Смерті» США, користується неабиякою популярністю. На ній можна 

здійснити невеликий «трекінг». Щороку нараховується близько мільйона 

туристів. Існує достатня кількість екскурсій і турів перебування у «Долині 

Смерті». У Франції дюна Пила є найпопулярнішим напрямком туристів і 

включена у багато турів. Тут усе облаштовано для зручності підіймання на 

дюну, поряд розташовані пляжі для відпочинку. Пустеля Сахара має певні 

обмеження з деяких політичних причин, не дивлячись на її велику площу. Вона 

розташована на території 11 держав, але лише в Єгипті, Тунісі та Мароко немає 

труднощів при відвідуванні. Популярним для екскурсій є маршрут Мерузга – 

Ерг-Шебі, де можна побачити колекцію дюн.  

Олешківські піски Херсонщини успішно приймають туристів не лише з 

України. Цьому сприяє зручне розташування, наявність рекреаційних зон поруч 

та активні види відпочинку. Туристичні фірми організовують 2-3 денні тури. 

Бродівська пустеля приймає чимало туристів. Туристична компанія 

«Геоатракції» організовує тури до пустелі та популяризує її. Кицівська пустеля 

є маловідомою, але приваблює любителів екстремальних гонок по бездоріжжю. 

 

Висновки 

В роботі було розглянуто особливості генезису еолового рельєфу, їхнє 

поширення у Світі та Україні. Методикою Х. Брільї оцінено еолові форми та 

вказано на їх переваги або недоліки використання. Визначено, що розвиток 

геотуризму сприяє людей до перегляду свого ставлення до георізноманітності 

та геологічної спадщини. Регіони із великим геотуристичним потенціалом та 

правильно сформованим геотуристичним продуктом мають успішний розвиток 

геотуризму. 
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ПРИРОДНИЧОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

Актуальність теми. Природопізнавальний туризм – один з порівняно 

нових видів туристичної діяльності, концепція якого почала формуватися у 80-

ті роки ХХ століття і передбачала перш за все дбайливе ставлення до природи, 

культури й традицій місцевого населення під час подорожей. Популярність 

цього виду туризму серед туристів швидко зростає в кожному регіоні світу, 

оскільки співпадає зі світовим трендом відмови суспільства від бездумного 

споживання природних багатств у напрямку їх збереження та збагачення. 

Актуальність розвитку природничого туризму набуває дедалі більшого 

значення, тому що саме ця галузь перебуває на початковій стадії розвитку. 

Природничотуристичні мандрівки організовуються переважно самостійно, 

комерційна діяльність у цьому напрямі лише зароджується.  

Метою роботи є аналіз природничотуристичного потенціалу  та 

дослідження сучасного стану пам'яток природи як найменш вивчених об'єктів 

Житомирського Полісся, визначення основних проблем їх збереження та 

розвитку природопізнавального туризму. 

В якості об'єктів дослідження було взято − ландшафтний заказник 

загальнодержавного значення «Плотниця» (м. Олевськ), геологічний заказник 

державного значення «Кам'яне село» (м. Олевськ), Поліський заповідник (м. 

Олевськ, м. Овруч), Словечансько-Овруцький кряж (м. Овруч), скелі 



"Крашевського", "Голова Чацького", "Кам'яний гриб" та пам’ятка "Флороносні 

пісковики".  

Особливості природно-рекреаційних ресурсів регіону. Житомирське 

Полісся характеризується вищим гіпсометричним положенням порівняно з 

іншими природними облaстями Українського Полісся, також вирізняється 

великим впливом кристaлічних порід докембрійського фундаменту та  значним 

розвитком вузьких та відносно глибоких річкових долин, нaявністю 

великих лесових островів і незначною заболоченістю території (2,9%). 

Територія розташовaнa в облaсті пoмірнo континентального типу клімату. 

Клімат Житомирського Полісся не такий вологий, як у Волинському Поліссі, і 

не такий сухий, як у природних областях, розташованих далі на схід. 

Поверхневі водні ресурси формуються із місцевого стоку, за рахунок 

атмосферних опадів. Усі річки належать до басейну Дніпра. Ґрунти області 

бідні, піщані, у долині річок —лучні, торфово-болотні, лучно-болотні.  

Землі природно-заповідного та природоохоронного призначення 

складають 136751,63 га, частка заповідних територій складає 2-4%. На 

території налічується три гідрологічні заказники, 23 парки пам’ятки садово-

паркового мистецтва  [3]. Рослинний світ Житомирщини характеризується 

великою різноманітністю флористичних комплексів, що на жаль збереглися на 

незначній території, оскільки природна область характеризується розораністю 

від 15 — 30 %  до 50 %.    

Загальна характеристика природних пам'яток. Якщо подивитись на 

фізичну карту України, то на півночі Центрального Полісся одразу видно на 

зеленому фоні Поліської низовини чітко окреслений жовтим забарвленням 

"острів". Це Словечансько-Овруцький кряж - природно-заповідний об'єкт, 

площа якого становить 750 кв.км. Він простягається на 60 км, має 5 км в 

ширину на сході та 14-20 км на заході.   На території знаходяться скелі 

кристалічних порід та каньйони з невеликими річками.  Кряж складається з 

пісковиків та кварцитів, за віком приблизно 1300 - 1500 мільйонів років [1]. 

Геоструктурно пов'язаний з горстом у північно-західній частині Українського 

щита. Горст розбитий на окремі блоки в результаті нерівномірних тектонічних 

рухів, що позначилось на рельєфі. В часи, коли майже на всій території України 

знаходилось море, західна частина Словечансько-Овруцького кряжа 

залишалась сушею. Тому саме вона славиться різноманіттям тваринного та 

рослинного світу (загалом було виявлено понад 80 реліктових рослин) [1].  

На схід від села Рудня - Замисловицька розташований геологічний 

заказник "Кам'яне село", його ще називають "Поліським Стоунхенджем". 

Унікальність об'єкта полягає в виходах на поверхню численних валунів різних 

розмірів, що за формою нагадують предмети побуту та невеличкі хатинки. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1


Досліджувані зразки мегаліту говорять про те, що вік валунів складає близько 2 

мільярдів років. Хронологічно цей період належить до протерозойської ери, 

коли на Землі тільки зароджувались перші примітивні форми життя. Такої 

форми камені набули внаслідок водної ерозії [6], а також змін клімату та 

температури.  Камені покриті мохом, лишайниками та окремими видами 

папоротей. Найбільший експонат заказника - це камінь-піраміда, заввишки  

більш як 5 метрів. Завдяки дощу, лишайники на вертикальному зрізі каменя 

віділяють кислоту, що робить структуру каменя більш зернистою. Там, де 

волога затримується довше, поселяються мохи, огортаючи валуни зеленою 

пеленою.  

В Олевському районі Житомирської області, на північний схід від села 

Замисловичі розташувався ландщафтний заказник «Плотниця», площею 460 

га. Характеризується рідкісними пухівково-сфагновими та багново-сфагновими 

угрупованнями [4]. Cоснові та березово-соснові ліси заболочені. Своєрідний 

ландшафт Плотниці створює сприятливі умови для гніздування лісових і водно-

болотних птахів. У трав'яночагарниковому підрості зростає журавлина 

дрібноплода, яка занесена до Червоної книги України.  

Поліський природний заповідник створений з метою збереження 

типових природних комплексів Полісся та збагачення природних лісів регіону.  

Він найбільший за площею в Україні (20104 га). Розташований на території 

Овруцького і Олевського районів. Основу геологічної будови становлять 

докембрійські породи, ґрунтоутворювальними породами є четвертинні відклади 

кайнозою, представлені водно-льодовиковими та алювіальними пісковиками 

дніпровського зледеніння. У заповіднику представлені як типові для Полісся 

рослинні угруповання, так і унікальні, які більше не зустрічаються ніде в 

Україні. До останніх належать, зокрема, бореальні угруповання – лісові та 

болотні.  

Частина рельєфу території Житомирського Полісся, що припадає на 

кристалічний щит характеризується скелястими берегами та урвищами. В 

цьому районі утворилися відслонення кристалічних порід, відомі геологічні 

пам'ятки природи.  На південному заході від центральної частини Житомира 

можна спостерігати скелю  під назвою "Голова Чацького", що утворена з 

сірого граніту, заввишки 30 м. Знаходиться вона на лівому березі річки Тетерів. 

Вершина скелі має вигляд голови людини. Таку цікаву форму скеля набула в 

результаті вивітрювання гранітних порід. 

Скеля Крашевського — геологічна пам’ятка природи, названа на честь 

відомого польського письменника та історика Юзефа-Ігнація Крашевського. 

Статус присвоєно з метою збереження мальовничого скельного масиву на 

березі річки Гнилоп’ять [4]. Шари гранітних плит утворюють ніші та тріщини, 



в яких росте релікт флори третинного періоду — вудсія ельбська, занесена до 

Червоної книги України. 

До наступного об’єкта, який заслуговує уваги, збереження і подальшого 

дослідження, не зважаючи на свій статус геологічної пам’ятки, можна віднести 

так звані «Флороносні пісковики», про які на жаль на сьогодні існує дуже 

мало інформації. Пам’ятка розташована в межах Хорошівського району 

Житомирської області, між селами Волянщина і Невирівка (на правому березі 

річки Ірша). Статус надано для збереження виходу на денну 

поверхню пісковиків з чіткими відбитками рослин третинного періоду, що 

мають науково-історичне значення. 

Пам'ятка льодовикового походження, що утворилася ще за часів мезоліту - 

cкеля "Кам'яний гриб". Розташована геологічна пам'ятка у східній частині 

Новоград-Волинського. Скеля утворена вивітрюванням брил рожевого граніту. 

Складається з двох монолітів, які нагадують величезний кам'яний гриб.  До 

пам'яток природи загальнодержавного значення  також відносяться: урочище 

"Модрина", урочище "Корнієв"; місцевого значення: урочище "Криниченька", 

дуб "Велетень".  

Висновки 

Таким чином, можна зробити висновок, що Житомирське Полісся має 

надзвичайно багаті природно-рекреаційні ресурси, та потужний потенціал 

природно-заповідного фонду, які є придатним для використання у туристичній 

діяльності. В цілому, використання природничотуристичних об’єктів 

Житомирського Полісся знаходиться на доволі високому рівні. Показник 

заповідності в Олевському районі Житомирської області  становить 15,4 %, що 

наближається до значень даного показника у країнах Європейського Союзу, де 

він становить понад 18 %. Стан збереження об’єктів є високим та складає 81 %.   

Але наразі не існує єдиного туристичного маршруту по досліджуваній 

території, туристи мають докласти відповідних зусиль, щоб достатися до 

природних пам'яток.  Тільки до деяких можна замовити екскурсію з 

найближчих великих міст. Більша частина об’єктів природно-заповідного 

фонду Житомирщини має застарілу туристичну інфраструктуру та мають 

недостатньо високий рівень атрактивності екологічних маршрутів у порівнянні 

з провідними світовими маршрутами.  

На теперішній час більшість об’єктів природно-заповідних фондів 

Житомирського Полісся практично не виконують покладених на них 

рекреаційних функцій та фактично не задіяні у процес популяризації та 

розвитку природопізнавального туризму. Раціональне та ефективне 

використання цих природних багатств надасть можливість значно збільшити 



прибутковість туристичних підприємств і, у свою чергу, сприятиме 

наповненню бюджету регіону.  
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЯК ОБ’ЄКТИ 

ПРИРОДОПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ  

(НА ПРИКЛАДІ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ) 

 

Актуальність дослідження. Закарпаття традиційно є областю, де значні 

природні рекреаційні ресурси у поєднанні з вигідним геополітичним 



положенням створили сприятливі передумови для пріоритетного розвитку 

туризму і рекреації. На сьогодні тут нараховується велика кількість геолого-

геоморфологічних пам’яток, які відомі невеликій авдиторії туристів та мають 

велике потенційне значення для процвітання та поліпшення туристичної галузі. 

Зокрема, невеликий, але багатий в геологічному аспекті Тячівський район зі 

своїми багатовіковими природніми коштовностями.  

Використані матеріали. При написанні даної роботи були використані 

різноманітні підручники та книги українських, польських вчених-геоморфлогів,  

а також взята інформація з офіційного сайту регіонального центру «Карпати». 

Актуальність та теоретико-методологічні засади розвитку 

природопізнавального туризму. Методологія наукового пізнання припускає, 

що існує постійний ланцюг видів і етапів наукової діяльності, які відрізняються 

один від одного, щоб забезпечити можливості для отримання нових знань. 

Натомість на початкових етапах розвитку туризму в 

Українізапровадженнянових туристичних напрямків за науково 

обгрунтованими, правильно класифікованими, привабливими, ететично 

виразними, технічнодосконалими показниками не було організовано та 

прийнятозагальних та конкретнихнапрямків. Незважаючи на значне 

розширення мережі туристичних маршрутів, професійний природний туризм в 

Україні майже не існує. В основному він базується на спортивному туризмі та 

місцевих природних туристичних проектах, а також традиційно відомих, 

авторитетних і перевірених місцях, таких як морський, озерний, гірський та 

сніговий відпочинки. На сьогодні існує думка, що описані вище етапи розвиту 

туризму не є достатньою основою для здійснення цієї діяльності в цілому. Нині 

багато напрямів туристичної освіти, що сприяють вищим навчальним закладам, 

не можуть продемонструвати системний підхід до розвитку туризму, оскільки 

не враховуютьйого життєстверджувальну основу – природопізнавальний 

туризм, який базується на необхідності ознайомлення з природою. Тому 

ідеологія природного туризму, у тому числі і геотуризму, є його сталою 

надійною основою[5]. 

Загальна класифікація наявних геолого-геоморфологічних пам’яток. 

Геолого-геоморфологічні утворення минулого цікавлять насамперед любителів 

і фахівців у галузі рекреаційних досліджень. Проте за останні десятиліття було 

багато робіт, які справді пробудили інтерес до взаємозв’язку між рельєфом і 

рекреацією, а в геоморфології він справді з’явився лише на початку 

попереднього століття, хоча історія питання починається з концепції в середині 

ХХ століття. На даний час існує уже значна кількість визначень понять 

«геологічна пам’ятка», «геоморфологічна пам’ятка» та «геолого-

геоморфологічна пам’ятка», проте всі вони є одним комплексом понять про ці 



унікальні об’єкти природного походження. Класифікацією геолого-

геоморфологічних пам'яток займається значна кількість дослідників, а саме 

геологів, географів і геоморфологів [3,4]. Їх багато, деякі з них були розглянуті 

вище, але це класифікації дослідників з інших країн. Найдоречнішою для нашої 

роботи стала класифікація вітчизняного вченого А. Кузнецова (2009)[1,2]. На 

Закарпатті таких пам’яток чи немала кількість, але ми розглянемо ті, що 

входять до території дослідження: печера «Дружба» геоморфологічного типу; 

новоселицьке відслонення юрських відкладів, що відноситься до 

стратиграфічного, тектонічного та магматичного типів; відслонення порід 

верхньої крейди - стратиграфічний, тектонічний типи; зсувний цирк 

геоморфологічного та тектонічного типів; виходи кам’яної солі - 

геоморфологічний, мінералогічний; карстові озера в Солотвино 

мінералогічного та геоморфологічного типів. 

Геолого-геоморфологічна характеристика пам’яток дослідженої 

території.Тячівський район Закарпатської області територіально розташований 

в межах зовнішньої Мармароської підзони, що складена малопотужними 

вапняково-мергелистими та карбонатними відкладами юрського віку.На 

території Угольського масиву відомо біля 30 карстових порожнин. Входи до 

цих печер знаходяться досить високо (100-300 м) над рівнем долини і знайти їх 

важко. Більшість печер сильно змиті і до кінця непрохідні. Цілком ймовірно, 

що вони являють собою залишки стародавніх шляхів стікання підземних вод.  

Першою з таких об’єктів є печера «Дружба» (48° 15′ 25″ пн. ш.; 23° 38′ 14″ 

сх.д.). Розташована в межах Закарпатського прогину, а саме в Мармарошській 

підзоні. Територіально – село Угля, лівий борт верхів’їв р. Мала Уголька. 

Утворилася в сірих пелітоморфних вапняках юрського віку внаслідок процесів 

карстоутворення. Глибина — приблизно 50 м, вона має складну морфологію, по 

дні протікає невеличкий струмок. Вхід до печери являє собою субвертикальний 

лаз неправильної форми. Загалом «Дружба» складає систему галерей та залів, 

розташованих на різних рівнях.  

Наступна геоморфологічна пам’ятка - новоселицьке відслонення юрських 

відкладів (48° 10′ 47″ пн. ш.; 23° 44′ 13″ сх. д.). Являє собою кар’єр площею 5 

га. Геологічне розташування  - Закарпатський прогин, Пенінськапідзона, 

територіальне - с. Новоселиця, вододіл між річкамиЛужанка та Вільхівчик. У 

кар’єрі відслонюються вапняки юрського віку, які прорвані 

крутопадаючоюдайкою діабазів пізньої крейди. В умовах ідеальної 

відслоненості тут можна спостерігати інтенсивну тектонічну деформованість і 

дрібноблокову будову найбільш рухомої південної смуги Закарпатського 

глибинного розлому. 



Сусідом попереднього об’єкту є відслонення порід верхньої крейди (48° 

09′ 32″ пн. ш.; 23° 43 21″ сх. д.), що має вигляд скелястого обриву. За 

розташуванням відмінний лише розміщенням на правому березі річки Лужанка. 

Утворився внаслідок інтенсивної бічної ерозії на даній території. Довжина - 150 

м, висота до 25 м. Тут відслонюються мергелі пухівської світи (верхня крейда). 

В обриві видно похиле розривне порушення, по якому зелено-колірна частина 

розрізу налягає на червоноколірну. 

Наступним йде зсувний цирк(48° 01′ 50″ пн. ш.; 23° 41′ 20″ сх. д.). Це 

скелястий обрив, який знаходиться  в Закарпатському внутрішньому прогині, 

Солотвинській западині, а саме в межах с. Біловарці, правий берег р. Тересви. 

Це класичний зсув, довжиною більше 1 км та висотою 30-35 м. Його утворення 

пов’язують з перезволоженням порід у зоні крупного розлому, вік оцінюється 

не менше, як 100 років. Тіло зсуву, що має площу біля 20 га, складене 

величезними брилами і уламками осадових порід із субпісчано-суглинистим 

заповнювачем. 

Останніми точками дослідження стали виходи кам’яної солі  (47° 57′ 43″ 

пн. ш.; 23° 51′ 15″ сх.д.), що на західній околиці смт. Солотвино являє собою 

скелю, та соляні озера (47°57′35″ пн. ш. 23°52′01″ сх. д.) в межах цієї ж 

западини на території карстового поля, площею 15 га.Дана скеля 

спостерігається на правому березі р. Тиси в урочищі Затон, який виник над 

соляним діапіром завдяки інтенсивно проявленим явищам соляного карсту. 

Висота -до 5 м, яка складена галітом. Діапір прориває осадові нагромадження 

верхньобаденського віку в ослабленій зоні крупного розлом. Соляний шток і 

соленосну товщу верхньотереблянської підсвіти розробляє Солотвинський 

солерудник. Озера, що утворилися в самому селищі міського типу Солотвино, 

виникли внаслідок просідання порід при видобутку солі з розташованих 

поблизу соляних копалень. Перше озеро, що сформувалося тут, і найбільше 

серед всіх інших – Кунігунда[6]. 

Проектування й обгрунтування туристичного маршруту в 

Тячівському районі та інші способи для розвитку природопізнавального 

туризму. Для розвитку та покращення туристичної інфраструктури пропонуємо 

новий невеликий, але доволі привабливий та доступний туристичний маршрут 

«Карстова печера «Дружба» - смт. Солотвино» по представлених пам’ятках, що 

є одноденним і найкраще всього здійснювати його автомобільним транспортом 

в індивідуальному чи груповому порядку. Всі бажаючі мають змогу детальніше 

розглянути і дізнатися про велич, естетичну привабливість, освітнє, 

рекреаційне значення даних природних утворень для української і світової 

спільнот.  



Зважаючи на основні моменти логістики забезпечення туристичною 

діяльністю будь-якого регіону, найкращим варіантом для досліджуваної 

території, в першу чергу, є поширення та реалізація дієвої реклами, що могла б 

приваблювати увагу багатьох туристів. Зокрема, розміщення оголошення 

різноманітного характеру на місцевих та туристичних сайтах України, сусідніх 

країн інформацію всі цікаві атракції Закарпаття, створення банерів, роздача 

флаєрів та брошур в громадських місцях тощо. Для інтенсивності розвитку 

природопізнавального туризму пропонується відкриття тут місцевого 

невеличкого туристичного агентства. Вдалим рішенням є розміщення його в 

смт. Солотвино, так як представлений населений пункт дещо більше відомий 

туристичній спільноті. Основні цілі діючого турагентства: поширення 

інформації про досліджені нами геолого-геоморфологічні та інші пам’ятки 

природи, продаж екскурсій по території, зокрема наголошення на розробленому 

вище туристичному маршруті, пропозиції замовити активний відпочинок в 

індивідуальному чи груповому порядку, з гідом та екскурсоводом або 

самостійно, співпраця з Карпатським біосферним заповідником за певних умов 

для наочнішого вивчення та огляду печери «Дружба».   

 Висновок.На сьогоднішній день природопізнавальний туризм як новий 

популярний напрям в багатьох країнах, у тому числі і в Україні, тільки 

розвивається, проте доволі стрімкими темпами, і становить значну частку 

доходів в світовій економіці, набирає хорошої популярності серед туристичної 

спільнотиУ майбутньому серед основних можливих шляхів розвитку 

інфраструктури Тячівського району, які сміливо забезпечать подальше 

вдосконалення даного регіону та кращий розвиток туризму є планування 

модернізації курортного містечка Солотвино, а саме закладів харчування та 

проживання, мікро-місць для рекреації таких як місцеві парки, створення тут 

невеликого туристичного агентства з кваліфікованими працівниками, які 

інформуватимуть туристів по представленому маршруту, надаватимуть послуги 

з різних екскурсій в даній місцевості разом з екскурсоводом та гідом за 

бажаннями тощо.Шляхом реалізації даних методів покращення загального 

становища, економічна ситуація представленого регіону досягне значних висот, 

що допоможуть Україні піднятися ще на одну сходинку вище за рівнем 

розвитку природопізнавального туризму серед інших держав. 
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ГІРНИЧОПРОМИСЛОВА СПАДЩИНА СВІТУ ЯК ОБ’ЄКТ 

ПРИРОДОПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

Актуальність теми. Особливим компонентом природної спадщини є 

об’єкти гірничопромислової спадщини, кількість яких у світі поки що незначна. 

Гірничопромислова спадщина як суспільне явище останнім часом все 

частіше стає об’єктом географічного дослідження. Вона включає 

гірничопромислові об’єкти, які характеризуються специфічними історичними, 

еколого-геологічними, технологічними властивостями і можуть мати різний 

рівень виявлення, збереження та охорони.  

Рівень розвитку гірничопромислової галузі і необхідність її 

реструктуризації зумовили виникнення проблеми збереження та використання 

видатних гірничопромислових об’єктів, які припинили свою виробничу 

діяльність. Глибоке знання історії формування гірничопромислового 

ландшафту і розвитку гірничопромислових технологій дозволяє зрозуміти 

цінність гірничопромислової спадщини. Тому, вважаємо, що вивчення 



численних пам’яток гірничопромислової спадщини Світу і України є 

актуальним напрямком географічних досліджень. 

Використані матеріали. Робота виконана за матеріалами наукових та 

науково-популярних публікацій, звітів виробничих організацій. Значною мірою 

застосовано інформацію з відкритих інтернет-джерел, а також відомості і 

рекомендації викладачів географічного факультету.  

Історія вивчення гірничопромислової спадщини. Інтерес до 

індустріальної спадщини виник у багатьох країнах ще у першій половині XX ст. 

Біля витоків міжнародного руху за збереження індустріальної спадщини стояла 

Англія, де у 60-ті роки XX ст. стали з’являтися окремі групи людей, які 

прагнули зберегти гірничопромислові пам’ятники. Не відставали від 

Великобританії Швеція, Німеччина та Франція. За ними були інші європейські 

держави. В результаті у 1960-ті рр. було створено Міжнародний Комітет зі 

збереження Індустріальної Спадщини (ТІССІН). Головна мета якої полягає в 

«узагальненні досвіду країн-учасниць у сфері вивчення, збереження та 

використання об’єктів індустріальної спадщини». Справі регулювання 

туристичної діяльності об’єктів гірничопромислової спадщини присвячені 

наступні документи: Міжнародна хартія культурного туризму (1999 р.); 

Кардифська декларація (2005 р.); Мальтійська декларація (2006 р.); Декларація 

ЮНЕСКО про туризм і культуру (2015 р.); Сасалійська хартія сталого 

культурного туризму (2016 р..). 

Закономірності географічного розподілу гірничопромислових об’єктів. 

Кількість  об’єктів гірничопромислової спадщини у світі поки що незначна. 

Найбільше об’єктів гірничопромислової спадщини знаходяться в Європі. 

Можна константувати, що географічному розташуванню гірничопромислової 

спадщини характерна «євроцентралізована» композиція.  

Роль гірничопромислового рельєфу у формуванні 

природничотуристичного потенціалу гірничопромислової спадщини. 

Гірничопромилсовий рельєф формується при видобутку мінеральної сировини і 

він дуже різноманітний. В Україні найбільші і найвідоміші форми 

гірничопромислового рельєфу приурочені до місць видобутку вугілля (Донбас, 

захід Львівської і Волинської області, схід Кіровоградської області), залізних 

(Кривбас, Керченський півострів), марганцевих (міста Орджонікідзе і 

Марганець Дніпропетровької обл.), нікелевих (м. Побузьке Кіровоградської 

обл..), титанових (смт Іршанськ Житомирської обл.), ртутних (смт Микитівка 

Донецької обл.) руд. У формах гірничопромислового рельєфу записується 

історія гірничої справи. Уважне його вивчення дає можливість відкрити нові 

факти цієї історії, викликати до пам’яті забуті імена геологів, гірничих 

інженерів, а також робочих. 



Світовий досвід використання гірничопромислових об’єктів як 

природопізнавальних атракцій.  

Вугільна шахта Цольферайн (Німеччина). В Європі серед 

гірничопромислових пам’яток виділяється вугільна шахта «Цольферайн». У 

2001 році шахта отримала статус пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Всередині знаходиться культурно-розважальний центр. Проводяться екскурсії, 

на заводі навіть діє басейн і колесо огляду. Туристи мають змогу піднятися на 

дах, звідки відкривається прекрасна панорама. Окрім цього, можна подивитися 

фільм про Рурську область у 360-градусному кінозалі. 

Кар’єр Мессель (Німеччина). Являє собою місцезнаходження цінних 

скам’янілостей епохи еоцену. З 1995 входить до Всесвітньої спадщини ЮН 

ЕСКО. Тут знайдено понад 10 000 скам’янілих риб, тисячі комах, численна 

кількість птахів, земноводних, скам’янілості рослин, а також рештки 

найдавнішого на Землі пітона, якому 48 мільйонів років. Поблизу кар’єру для 

туристів функціонує прогулянковий парк, де є оглядовий майданчик. 

Гірничопромисловий ландшафт Бленавон (Великобританія). Цей 

ландшафт є свідченням виняткового значення даного району у світовому 

видобутку вугілля та виробництві чавуну XVIII-XIX століть. Найкраще 

збереженими об’єктами є чавуноливарний завод і вугільна шахта «Велика яма» 

глибиною 90 м, в яку туристи мають можливість спуститися і дізнатися все про 

гірничі виробки. У 2000 році ландшафт був включений до об’єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

Гірничо-промислове місто Рьорус (Норвегія). Місто славетне завдяки 

своєму мідному руднику, де сьогодні знаходиться захоплюючий музей, який 

розповідає про історію видобутку міді. У 1980 р. Рьорусу надано статус 

пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

Гірничопромисловий район «Велика мідна гора» (Швеція). Являє собою 

комплекс мідних копалень. Рудник Фалугруфва є прірвою, яка утворилася 

внаслідок обвалу старих рудникових споруд і розширилася від спливання і 

обсипання ґрунту. Завдяки цьому руднику вдалося встановити, що 

мідеплавильне виробництво у цьому регіоні велося вже у XIII ст. Від 2001 року 

під захистом ЮНЕСКО знаходиться Велика Мідна гора. На початку ХХІ 

століття сюди було організовано доступ туристів, для чого в кар’єрі зроблено 

два оглядові майданчики. 

Соляна шахта Величка (Польща). Є одним із найвідоміших і найбільш 

відвідуваних об’єктів світу. Копальня відображає розвиток методів видобутку 

солі протягом семи століть, в результаті чого сформувалася 9-рівнева система 

підземних тунелів довжиною майже 300 км., з більш як двома тисячами печер 

на глибині до 327 метрів. Казкові печери, дивовижні фігури, чарівні підземні 



озера, прикрашені каплиці – відбитки праці гірників, розповідають, як діяли 

соляні копальні впродовж сторіч. У 1978 році «Величка» була занесена до 

списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.  

Соляні копальні Хальштат (Австрія). Ці шахти є найстарішими в світі. 

Вони досі експлуатуються, окрім цього проводяться екскурсії, у ході яких 

демонструються фільми про те, як формувалися соляні пласти, як давні люди 

видобували сіль. На стендах представлені зразки солі, що видобуваються у 

різних країнах, різних родовищах. На території знаходиться ресторан та 

оглядовий майданчик.  

Район Стародавнього золотовидобутку Лас-Медулас (Іспанія). Є 

пам’ятником всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цих копальнях було 

апробовано метод «обвалення гір», яким і обумовлений рельєф Лас-Медулас. 

Сьогодні він доступний для відвідувачів. Ця область сповнена ерозійних ярів, 

веж та підземних галерей. Відкритий на території національного парку 

оглядовий майданчик Орельян. Тут відвідувачі мають змогу спуститись в 

тунелі римської копальні, вириті вручну.  

Бінгем каньйон  (США). Це одне з найбільших у світі мідно-порфірових 

родовищ. Його розробка проводиться відкритим способом. Тут зафіксована 

рекордна для кар’єрів глибина – понад 1200 м. Своєю формою рудне тіло 

нагадує товстостінний конус. Тут збудований спеціальний майданчик, з якого 

відкривається краєвид на весь гірничодобувний комплекс. 

Історичне місто Гуанахато і прилягаючі рудники (Мексика). Цей 

комплекс також входить до гірничопромислової спадщини світу. Тут у XVIII-

XIX століттях тільки на одну шахту Ла Валенсіана припадало дві третини від 

сумарного видобутку срібла у світі. Про гірницьке минуле міста нагадують 

шахтний ствол Бока-дель-Інферно глибиною 600 м, його ще називають 

«пекельна прірва». Більшість шахт у наші дні не розробляються, проте для 

розвитку туризму їх відкрили для відвідувань. 

Гірничопромислове місто Потосі (Болівія). Місто відоме завдяки 

срібним родовищам, через що входить до об’єктів світової спадщини 

ЮНЕСКО. Туристи мають змогу спуститись в діючу шахту Сьєрро Ріко. 

Звичайне відвідування триває 2 - 3 години.  Тут можна побачити, як працюють 

шахтарі.  

Шахтарське місто Сьюелл (Чилі).  Містечко розташоване над 

найбільшою у світі підземною мідною копальнею. Мідно-порфірове 

молібденовмісне родовище Ель-Теньєнте розташоване у смузі складчастої зони 

Головних Кордильєр. Воно приурочене до кратера вулкана, виповненому 

еоценовими туфами і андезитовими лавами. У 2006 році ЮНЕСКО надала 



Сьюеллу статус об’єкта Всесвітньої спадщини. Оскільки це закрита територія, 

то потрапити сюди можна, хіба що тільки з організованою екскурсією.  

Кар’єр Грасберг (Індонезія). Являється  найбільшим діючим  

гірничовидобуваним комплексом з експлуатації золота і другим у світі з 

експлуатації міді. Він -  найбільш високогірний гірничий об’єкт у світі. На базі 

цього комплексу діє геологічний музей в місті Бандунге. Зовні нагадує велику 

чашу. Глибина унікального родовища становить 550 м. Сам кар’єр із висоти 

пташиного польоту схожий на величезну спіралеподібну воронку. 

Алмазні копальні Голконда (Індія). Є найстарішою шахтою алмазів та 

дорогоцінного каміння в Індії. Глибина шахт тут не досягала і 20 метрів, а сам 

видобуток був примітивним: вирита земля поміщалася в бочки, які 

витягувалися на денну поверхню. Висохлий грунт на наступний день трусили і 

знаходили в ньому алмази. В межах давнього форту Голконди був створений 

найстаріший в Індії геологічний відділ музею природознавства.   

Шахта-кар’єр Біг-Хоул (ПАР). Вельми відомим є місто-музей Кімберлі – 

алмазна столиця ПАР, у центрі якого розташована Біг-Хоул («Велика діра») – 

найкрупніша шахта-кар’єр у світі, з якої бере початок «алмазна лихоманка». У 

1965 році було створено «Музей просто неба раннього Кімберлі» з міським 

пейзажем, експонатами гірничодобувної техніки. Колекція музею постійно 

поповнюється новими експонатами алмазної лихоманки.  

Покинуте місто епохи золотовидобувачів Соверен-Хіл (Австралія). 

Колишнє найбільше родовище золота в Австралії. Зараз воно перетворилось на 

найкрупніший на континенті скансен. У цьому місті-музеї туристи можуть 

спуститися в дві золотодобувні шахти, подивитися демонстрацію відлиття 

злитка золота вартістю $80,000. Далі туристи мають змогу відвідати музей 

золота, де знаходиться величезна колекція золотих злитків, самородків, 

прикрас, монет та дізнатись «золоту» історію Балларата. 

Вітчизняний досвід використання гірничопромислових об’єктів як 

природопізнавальних атракцій. 

Пам’ятка водогону і каналізації у селищі міського типу Озерне (селище 

міського типу Озерне, Житомирський район, Житомирська область). 

Об’єкт включає сукупність споруд, будівель та мереж водопостачання в смт 

Озерне, які закладені у 1933 році. Джерелом водопостачання селища Озерне є 

п’ять свердловин, споруджених в різні роки. На території водоочисної станції 

споруджена, але не функціонуюча водонапірна вежа висотою 30 м та ємністю 

резервуара 150 м 3. 

Христофорівське родовище бурого вугілля (селище міського типу 

Христофорівка, Криворізький район, Дніпропетровська область). Одне з 

найкрупніших на Криворіжжі. Крім бурого вугілля в районі залягають жорнові 



пісковики, каоліни, вапняки, піски, гнейси із запасами місцевого значення.  

Слідами колишньої добувної діяльності є ділянки просадочного рельєфу, які 

являють собою плавні мульдоподібні западини видовженої форми. Крім цього 

виду антропогенного рельєфу, також чітко можна прослідкувати блюдцеподібні 

просадки. На сьогодні, колишні шахти та супутні промислові споруди 

перебувають у дуже низькому ступені безпеки і вимагають уважного вивчення 

та збереження на згадку про розвиток місцевої вугледобувної промисловості на 

Криворіжжі. 

Криворізький рудник Осички (місто Крвиий Ріг, Дніпропетровська 

область). Був невеликим за потужністю видобутку залізної руди, але він є 

одним з найстаріших рудників Кривбасу. Гірничопромислові об’єкти рудників 

включають 4 типи техногенних об’єктів – кар’єри, відвали, шахтні підземні 

виробки, мульди-просідання. На руднику Осички вперше на Криворіжжі 

здійнився перехід на підземний метод видобутку руди. До охорони та 

збереження можуть бути зачислені: мульда просідання над підземними 

виробками, північний відвал Північного кар’єру, ділянка насипу відкотної 

залізниці, західний відвал Середнього кар’єру рудника Осички з поруч 

розташованою западиною.  

Соляна печера у Соледарі (місто Соледар, Бахмутський район, 

Донецька область). В результаті понад сто років підземних робіт в надрах 

Землі сформувалася цілісна система виробок довжиною більше 200 км. Але 

маршрут проходження шахтою дорівнює майже 700 метрів. Під час екскурсії 

туристи мають змогу відвідати підземні соляні лабіринти, концертну залу, 

підземну галерею, соляну шкатулку. Підземний бар готовий прийняти 

відвідувачів на майже 300 метровій глибині. В одній із відпрацьованих соляних 

галерей функціонує церква. Соляні печери вражають своїм барельєфом. У 

підземних коридорах із солі встановлено скульптури, створені  із солі.  

Cтебницьке родовище калійних солей (місто Стебник, Дрогобицький 

район, Львівська область). Сіль тут видобували ще у XV столітті методом 

випаровування її з розсолів. Постійний інтенсивний розвиток виробництва 

калійних добрив розпочався після 1946 р. Підприємство стало гігантом хімічної 

промисловості. З 90-х років на підприємстві проводилися природоохоронні 

роботи з метою реалізації екологічної рівноваги. В кінці 2013 р. підприємство 

було приватизовано. Умови приватизації забезпечують збереження головного 

виду діяльності підприємства — видобуток калійної руди та виробництво 

мінеральних добрив. Проте історія солевидобутку в Стебнику без вагань 

заслуговує на її пропагування і заснування музею, який повинен бути 

розташований у відреставрованій солеварні.  



Пам’ятки історії нафтогазової промисловості м. Борислава та 

околиць (м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область). Тут у ХІХ ст. 

на грунті нафтового промислу сформувалася велика нафтовоозокеритна, а 

згодом й газова промисловість України. З 1954 р. для збільшення видобутку 

нафти на Бориславському нафтовому родовищі вперше розпочали гідравлічні 

розриви пластів, метод заводнення, пізніше термокислотні та термохімічні 

обробки. До гірничопромислових пам’яток Борислава належить озокеритна 

шахта глибиною до 155 м, одна з відомих старих нафтових свердловин – 

«Карпатський Раточин 1». У Бориславі планується заснувати скансен. На його  

території планується встановлення експонатів, створення кіоску-каси та 

павільйону для експозиції фотографій, документів та інших речей, що мають 

відношення до історії нафтовидобутку. 

Подільські штольні з видобутку фосфоритів на (Новоушицький, 

Могилів-Подільський райони, Хмельницька та Вінницька області). 

Видобуток фосфоритів здійснювався тривав тут понад 60 років і добувались 

вони штольнями, відкритим методом або їх просто збирали у руслах річок та 

ярів. Подільським конкреціям характерна радіально-промениста будова, якою 

вони відрізняються від  фосфоритових конкренцій інших районів світу. Від 

часу ліквідації видобувних робіт залишились покинуті штольні. Враховуючи це 

необхідно організувати відбір найбільш репрезентативних об’єктів для 

оголошення їх гірничопромисловими геосайтами. 

Збраньківська пірофілітова шахта (с. Збраньки, Овруцький район, 

Житомирська область). Шахта приурочена до крутих ярів Овруцько-

Словечанського кряжу і профункціонувала недовгий час та згодом була 

закинута. На місці закинутої 40-метрової шахти тепер пустка, але прямісінько 

під ногами можна побачити пірофіліт. Збраньківські копальні доцільно 

включити в геологічний маршрут, який повинен бути розроблений таким 

чином, що відвідувачі матимуть змогу зібрати мінералого-петрографічну 

колекцію.  

Стародавній каоліновий рудник «Кукля» (с. Кукля, Берегівський район, 

Закарпатська область). Розміщений на схилі гори Велика Берегівська. 

Каоліни тут  утворились внаслідок взаємодії сірчанокислих та вуглекислих 

гідротермальних розчинів із материнськими породами. Вони мають широке 

застосування в багатьох галузях промисловості. За деякими даними, шахта 

відома з XV століття. Використовувалася вона для видобутку каоліну, 

найціннішої в ті часи білої глини, з якої за часів Австро-Угорщини виготовляли 

дорогий «Віденський фарфор».  

Перлітові кар’єри (села Мужієве та Квасово, Берегівський район, 

Закарпатська область). Кар’єри містять мінеральну сировину - перліти, які 



залягають у підошві та покрівлі лавових потоків ріолітів. Через них 

простягається велике тектонічне порушення широтного напрямку «Перлітовий 

розлом», яке виявлене в посиленому дробленні порід та їх вторинних змінах.  

Стародавня штольня в селі Добросілля (Бене) (с. Добросілля Бене, 

Берегівський район,  Закарпатська область). Тут відслонюються 

гідротермально змінені ріоліти ранньосарматського віку, яким властивий 

підвищений вміст заліза. В 20 м від обриву біля дороги спостерігається 

напівзавалений вхід в штольню, якою, вірогідно, розроблялись вказані породи з 

метою видобутку заліза.  

Індустріальні ландшафти Нововолинського гірничопромислового 

району (м. Нововолинськ, Володимир-Волинський район, Волинська 

область). Видобуток кам’яного вугілля в цьому районі розпочався з 50-х років 

XX століття. Сьогодні працюють 4 шахти, одна будується та 6 шахт припинили 

діяльність. Експлуатація вугільних родовищ супроводжується значними 

трансформаціями геологічного середовища, зумовленими транспортуваннями 

істотної кількості масивів гірських порід. 

Висновки. Описані і проаналізовані з точки зору природничотуристичного 

потенціалу об’єкти гірничопромислової спадщини. Особливостями їх 

розташування і значення для використання як атракцій природопізнавального 

туризму є відображення історії формування та розвитку гірничої справи, 

демонстрація способів експлуатації корисних копалин та їх переробки, 

відображення взаємозалежності «людина-природа».  

 

Список використаних джерел  

 

1. В. П. Безвинний. Геологічні пам’ятки України: у 3 т. / В. П. Безвинний, 

С. В. Білецький, О. Б. Бобров та ін.; За ред.. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. 

Антакової. – К. : 2006. – Т. 1. – 320 с. 

2. Гайдук М. О. Аналіз форм антропогенного рельєфу як ресурсу для 

промислового туризму (на прикладі кар’єрів) : кваліфікаційна робота студента 

групи ГОЕм-13 / М. О. Гайдук ; наук. керівник - кандидат географічних наук, 

доцент В. Л. Казаков. - Кривий Ріг, 2018. - 129 с. 

3. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової 

конференції / Ред. Л.З. Скакун, І.М. Бубняк. — Львів: НВФ «Карти і атласи», 

2014. — 152 с. 

4. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції (26-28 квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018. — 

256 с 



5 . Денисик Г. І. Геосайти Поділля / Г. І. Денисик, Л. В. Страшевська, В. І. 

Корінний. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. – 216 с. 

6. Дук Н. М. Індустріальна спадщина як ресурс розвитку молодіжного 

туризму в промислових регіонах / Наталія Миколаївна Дук, Ірина Миколаївна 

Суматохіна // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — 

№ 2. — С. 22-28. 

7. Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІІ 

Міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 1-4 жовтня 2008 р.): у 2 ч. / 

ред.кол.: В.Л. Казаков (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 

2008. - 278 с. 

8. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів 

України / Наук. ред. Руденко Л.Г. – К.: Інститут географії НАН України, 2012. – 

208 с 

9. Рудько Г. І.  Досвід збереження гірничопромислових ландшафтів як 

об’єктів індустріальної спадщини в світі та Україні / Г. І. Рудько, І. М. 

Суматохіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. - 2010. - Вип. 

21. - С. 204-211. 

10. Никулина Ю. Н., Трусов С. В. Особенности и тенденции развития 

промышленного туризма: региональные аспекты. Российское 

предпринимательство. Т. 18. № 13. 2017. С. 2061-2078. 

11. Рассадина С.А. Горнопромышленная провинция: дискурс памяти и 

региональная идентичность // Записки Горного института. 2017. Т. 227. С. 603-

607. 

12. Тютюнник Ю. Г. Объекты индустриальной культуры и ландшафт. – 

Издательско-печатный комплекс университета «Украина», 2007. – 152 с.  

13. Утко Е. В. Сокровища человечества. 981 памятник Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 2-е издание. / Утко Е. В., Шумихина О. В. – М.  : Эксмо, 

2013. 536 с.  

14.  Michael Falser. Global Strategy Studies Industrial Heritage Analysis World 

Heritage List and Tentative List. Is Industrial Heritage under-represented on the 

World Heritage List ?. Stagiaire 15.8.-15.10.2001 UNESCO World Heritage Centre 

Asia-Pacific Region. 

15. А посеред лісу—шахта! На Овруччині прагнуть відродити унікальне 

родовище [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-18-

56-49/2396-a-posered-lisushakhta-na-ovruchchyni-prahnut-vidrodyty-unikalne-

rodovyshche 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669898:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669898:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80.
http://www.zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-18-56-49/2396-a-posered-lisushakhta-na-ovruchchyni-prahnut-vidrodyty-unikalne-rodovyshche
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http://www.zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-18-56-49/2396-a-posered-lisushakhta-na-ovruchchyni-prahnut-vidrodyty-unikalne-rodovyshche


16. Бінгем [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://vue.gov.ua/%D0%91%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC 

17. Борислав. Будівля колишнього Карпатського геолого-нафтового 

інституту [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://m.facebook.com/boryslav.1387/posts/205449990894747:0?locale=ne_NP  

18. Діаманати з Голконди – діаманти з Індії  [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://uan.koshachek.com/articles/diamanti-golkonda-diamanti-z-

indii.html  

19. Діаманти Індії [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://diamant.ua/articles/brillianty-indii/  

20. «Єллоустонський парк» на півночі Житомирщини [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2767589-

elloustonskij-park-na-pivnoci-zitomirsini.html   

21. Індийські алмази [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ua.diamond-gallery.com.ua/content/758-indiyskie-alvazi  

22. Копальня солі Величка та Бохня [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.polscha.travel/uk/viznachn%D1%96-

pamiatki/iunesko/kopalnia-sol%D1%96-v%D1%94l%D1%96chka 

23. Копальня солі у Вєлічці [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.karpaty.info/ua/pl/mp/wl/wieliczka/museums/muzeum.wieliczka.kopalni

a.soli/  

24. Найдавніший відомий нам пітон жив 48 мільйонів років тому. Нова 

знахідка може пояснити, де саме виникли ці змії [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://hromadske.ua/posts/najdavnishij-vidomij-nam-piton-zhiv-48-

miljoniv-rokiv-tomu-nova-znahidka-mozhe-poyasniti-de-same-vinikli-ci-zmiyi 

25. На цвітіння азалії [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://patriot.zt.ua/ua/tour/azaleas2020.html  

26. Родовища Індії  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://studwood.net/1242740/geografiya/rodovischa_indiyi 20.  

27. Скелет хімічного динозавра: життя і постапокаліпсис вінницького 

«Хімпрому». Фоторепортаж  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://vezha.ua/skelet-himichnogo-dynozavra-zhyttya-i-postapokalipsys-

vinnytskogo-himpromu-fotoreportazh/ 

28. Солеварний завод «Саліна», Стебник [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/415750_solevarnyi-zavod-salina-

stebnik.htm 

29. Соледарська соляна печера [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://itinery.com.ua/object/view/solyanaya-shaxta-g-soledar 
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30. Соляні печери Соледара [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ua.dorogovkaz.com/stati_solyanye%20peshery%20soledara.php  

31. Таємниці галицьких надр. Нафтовидобування у Галичині австро-

угорського періоду кінця XIX століття [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://photo-lviv.in.ua/tajemnytsi-halytskyh-nadr-naftovydobuvannya-u-halychyni-

avstro-uhorskoho-periodu-kintsya-xix-stolittya/  

32. Українське підземелля: печери, які варто побачити на власні очі 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://travel.24tv.ua/ukrayinske-

pidzemellya-pecheri-yaki-varto-novini-ukrayini-i-svitu_n1433783  

33. Шахта «Кюбек», Стебник [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/415749_stvol-shahty-kyubek-stebnik.htm 

34. Бингем-каньон: один из крупнейших карьеров планеты   [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://terra-z.com/archives/60666  

35. Гальштат (Hallstatt). Верхняя Австрия [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://podorozhniki.eu/hallstatt/  

36. Голконда алмазная [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ru.knowledgr.com/21757205/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7

%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

37. Горнопромышленный район Большая Медная гора, город Фалун 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://whc.unesco.org/ru/list/1027 

38. Город золотой лихорадки Балларат (полный день) - экскурсия с 

русским гидом № 13 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://russianworld.com.au/MelbourneGuide13.aspx  

39. Город-призрак Сьюэлл [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

 https://account.travel/place/sewell-mining-town.html  

40. Эль-Теньенте [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.mining-enc.ru/e1/el-tenente/ 

41. Исторический город Гуанахуато и прилегающие рудники [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://whc.unesco.org/ru/list/482   

42. Каолиновая шахта Кукля. Часть вторая. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.tour.uzhgorod.ua/transcarpathia/muzhievo-kuklia-2  

43. Каолиновая шахта Кукля. Часть первая. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.tour.uzhgorod.ua/transcarpathia/muzhievo-kuklia-1  

44. Карьер «Грасберг», Индонезия. Из серии «Исполинские рукотворные 

карьеры планеты” [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.orangesmile.com/extreme/ru/gigantic-careers/grasberg-mine.htm 

https://ua.dorogovkaz.com/stati_solyanye%20peshery%20soledara.php
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https://www.orangesmile.com/extreme/ru/gigantic-careers/grasberg-mine.htm


45. Лас Медулас – древний золотой рудник, созданный во времена 

Римской империи [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourweek.ru/blogs/3232745 25  

46.Национальный музей науки и техники Каталонии, Террасса, Испания 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.hisour.com/ru/national-

museum-of-science-and-technology-of-catalonia-terrassa-spain-54671/  

47. Национальний парк Лас-Медулас [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://incomartour.com.ua/countries/3/2926  

48. Потоси и шахта Сьерро Рико [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.explorebyyourself.com/bolivia/dostoprimechatelnosti/potosi_shahta_cer

ro_rico/  

49. Римский рудник Лас Медулас |4ч. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

https://spainnordtur.com/zolotye-rudniki-medulas/  

50. Рождественская пирамида [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F

_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0 

51. Соверен Хилл (Sovereign Hill) [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://7toucans.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-

%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%B8%D0%B9/australia-and-oceania/australia/ballarat/996-soveren-khill-

sovereign-hill  

52. Соледар. «Пальма Мерцалова» из соли [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.photoukraine.com/russian/photos/region/5/6035  

53. Соляная шахта «Величка» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://miraxtravel.com/ru/blog/1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/96-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0 

54. Соляная шахта «Величка» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.krakow.travel/ru/121-krakow-kopalnia-soli-wieliczka  

55. Соляные шахты Гальштат [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://kidpassage.com/activity/austria/gastein/solyanyie-shahtyi-galshtat 
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56. Сьюэлл – заброшенный шахтерский город, объявленный объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО [Електронний ресурс] – 

https://tourweek.ru/blogs/2821499 

57. Фалун [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.vehi.net/brokgauz/all/105/105717.shtml  

58.  Фотография №3 места. Музей «Молот Фроннау» в Аннаберг-буххольц 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ru.esosedi.org/DE/SN/1000253671/muzey_molot_fronau_/photo/159483.html  

59. «Цольферайн» - самая красивая шахта в мире [Електронний ресурс] – 
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Вступ. Проблема розвитку природопізнавального туризму в Україні є дуже 

актуальною і має важливе наукове та практичне значення. В геоморфології цей 

напрямок дає можливість глибше дослідити еволюцію рельєфу кожного 

регіону, прояв ендогенних процесів у рельєфі земної поверхні, їх вплив на 

розвиток екзогенних процесів і форм, вплив рельєфу та геологічної будови на 

формування природних ландшафтів тощо [4-7]. 

Для туристичної галузі природопізнавальні маршрути можуть стати новим 

напрямком її розвитку, доповнюючи і розширюючи зміст всіх інших видів 

туризму [1]. Крім того, розвиток природопізнавального туризму позитивно 

впливає на соціально-економічний розвиток кожного регіону, покращує якість 

життя і активності місцевого населення, сприяє розвитку екологічної свідомості 

та культури. 

Серед багатьох трактувань поняття «туризму» найбільш змістовним є 

визначення сталого туризму, який спрямований на підтримку і розвиток 

кожного географічного місця, разом з його природною і культурно-історичною 

спадщиною [6]. 

Природопізнавальний туризм має спиратися на науково-обгрунтовану 

мережу туристичних маршрутів, яка повинна охоплювати найбільш цікаві 

місця спостереження природних пам’яток, в тому числі геолого-

геоморфологічних. Далі потрібно розробити відповідну туристичну 

інфраструктуру, що стане вирішальним чинником привабливості для туристів і 

водночас основою збалансованого економічного розвитку території. 

Метою роботи є оцінка перспектив розвитку природопізнавального 

туризму на Кіровоградщині. 

Об’єкт дослідження - територія Кіровоградщини, предмет дослідження-

геолого-геоморфологічні пам’ятки, які можуть стати опорними об’єктами для 

розвитку  природопізнавального (гео) туризму. 

Завдання:- розглянути найцікавіші геолого-геоморфологічні пам’ятки 

досліджуваної території;  

-виділити об’єкти, які можуть бути перспективними для розвитку 

геотуризму; 

- розробити можливі природопізнавальні маршрути Кіровоградщини; 

-дати рекомендації щодо проектів місцевого розвитку 

природопізнавального туризму. 

Матеріали і методи. В роботі використано картографічні матеріали, 

супутникові знімки, літературні та інтернет-джерела для виявлення і якісної 

оцінки об’єктів геотуризму.  

Оскільки розвиток туризму у сучасному світі тісно пов’язаний з багатьма 

чинниками- природними, соціально-історичними, економічними, політичними, 



а також із багатьма сферами людської діяльності, які цікавлять різні групи 

туристів-архітектура, медицина, спорт, культура, релігія та ін., то основним 

методом дослідження туристичної сфери є системний аналіз, що розглядає всі 

ці чинники та їх взаємовплив Серед використаних методів-проводились 

спостереження, статистична оцінка, порівняння. 

Результати та обговорення.  

1. Теоретичні засади геотуризму, як синтезу геоморфології та 

туризму 

Для розвитку туризму, як міжгалузевого комплексу, важливо формування 

туристичного продукту, складовими якого можуть бути мережа готелів, чи 

місць відпочинку, мережа закладів харчування, соціальна та транспортна 

інфраструктура тощо. З цієї точки зору маршрут також розглядається як 

складова туристичного продукту. Кожен маршрут відіграє важливу роль у 

наданні туру привабливості і задоволення індивідуальних потреб туристів. 

Складниками туристичного маршруту є об’єкти спостереження, в тому числі 

початковий, проміжні і кінцевий пункти маршруту, стежки і дороги, які їх 

з’єднують, утворюючи єдину мережу. 

Результатом розробки маршруту є його картосхема, на якій умовною 

лінією наноситься шлях руху туристичної групи із зазначенням напрямку та 

способу пересування - автобусом чи іншим видом транспорту. Цей шлях 

прокладається за існуючими шляхами через дестинації (цікаві обєкти), які 

наносяться на карту пунсонами. 

Привабливість маршруту визначається також наявністю розвиненої 

туристичної індустрії. Тому, приступаючи до складання маршруту, як це 

зазначає М. Мальська та інші (2016), варто проаналізувати визначні пам’ятки 

регіону та з’ясувати, які підприємства туристичної індустрії працюють. 

Формування туристичної галузі та туристичної індустрії не тільки 

сприятиме підвищенню туристичної привабливості регіону, зростанню рівня 

екологічної освіти та культури, але може стати інструментом сталого 

регіонального розвитку, надійним джерелом наповнення місцевого бюджету. 

Велике значення при цьому має територіальне планування мережі маршрутів, 

що потребує наукового підходу.  

2. Геолого-геоморфологічні особливості Кіровоградщини є основним 

чинником для успішного розвитку геотуризму. Географічно Кіровоградська 

область розташована в центрi України, між рiчками Днiпром та Пiвденним 

Бугом, у південній частині Придніпровської височини. 

У геоструктурному відношенні територія розміщена у центральній частині 

Українського кристалічного щита – Кіровоградського та Білоцерківсько-

Одеського тектонічних блоків. Кристалічний фундамент утворений 



протерозойськими метаморфізованими породами - гранітами, гнейсами, 

сланцями, які перекриті осадовим покривом і відслонюються лише в 

крутосхилих глибоковрізаних долинах річок та балках. В долинах часто 

спостерігаються озероподібні розширення, які змінюються асиметричними або 

вузькими каньйоноподібними ділянками. Розширені (до 2-3 км) частини долин 

мають пологі схили. Вузькі ділянки долин виглядають як справжні каньйони з 

стрімкими скелястими схилами. Для русел річок характерні пороги.  

3. Геотуристичні об’єкти Кіровоградської області 

Каскади. Розташована геологічна пам’ятка на річці Буки, на південний 

захід від села Злинка, за 10 км від залізничної станції Капустине. Печери, 

розташовані зі сторони ставка й затоплені водою, а також величезні пласкі 

гранітні брили, на думку дослідників [2] могли виконувати функції скіфського 

святилища (ще за тисячу років до н. е.). 

„Каскади” унікальні: 

- як приклад типових рівнинних східноєвропейських ландшафтів 

річкових долин лісостепової смуги, збережених у природних умовах; 

- як один з небагатьох осередків поширення низки природних 

водоспадів на теренах Придніпровської височини та рівнинної частини України 

загалом; 

- як місце відслонення масивних брил нижньопротерозойських гранітів 

і мігматитів – елементів найдавнішої тектонічної структури України, - 

Українського щита. Час їхнього утворення датується приблизно 2 млрд. років 

тому.  

- як осередок з високим рівнем біорізноманіття, що презентує 9 видів 

рослин з числа Європейського Червоного списку та Червоної книги України, 3 

види раритетних рослин зі статусом міждержавного та 6 видів, зі статусом 

державного рівня охорони, численні регіональні рідкісні види та формації;    

- як осередок поширення рідкісних та зникаючих представників 

тваринного світу: 58 видів включених до охоронного списку Бернської 

конвенції, близько 14 видів внесених до Червоної книги України. 

Інгульська жила – геологічна пам’ятка природи місцевого значення. 

Об’єкт розташований на території Компаніївського району, в 40 км. на південь 

від м. Кропивницького, на правому березі річки Інгул, на південній околиці с. 

Інженерівка. На галявині – розчищений скельний вихід висотою 25м., 

довжиною – 100 м. [3]. 

Заповідне урочище «Розлитий камінь», с. Софіївка. 

Пам’ятка знаходиться у Компаніївському районі, між селами Долинівка та 

Софіївка, але ближче до останнього. Це мальовнича ділянка долини річки на 

лівому високому березі р. Сугоклеї. Кам’янисті відслонення мають своєрідну 



форму широких плескатих брил, за що і отримало заповідне урочище свою 

назву  

Геологічна пам’ятка «Слони» (місцевого значення) розташована на 

території Бобринецького району в селі Полум’яному. Три кам’яні велети – 

гранітні брили, що здіймаються над поверхнею, ніби прийшли напитися до 

водойми. 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Долинівсько-

Покровський» с. Долинівка, с. Софіївка, верхів’я досить глибокої балки що 

простягається майже на 10 км. з водотоком по днищу системи річки Сугоклей, з 

загальним ухилом до річки. Для балки характерний мальовничий ландшафт, 

погорбована місцевість з кам’янистими відслоненнями, флора і фауна, типова 

для степової зони, серед яких чимало «червонокнижних» - ковила волосиста, 

астрагал, шерстистоквітковий, птах змієїд. 

Пам’ятка археології «Межові камені» розташована в місці злиття річок 

Сугоклею та Сугоклейчика, неподалік сіл Нечаївка та Голубієвичі. Поблизу 

знаходиться курган періоду бронзи та грот (кам’яний навіс) Чортова печера, 

розкопки в якому показали наявність культурного шару (знайдені залишки 

багаття, черепки посуду, кістки тварин). Межові камені — археологічна 

пам’ятка України доби пізнього неоліту. Являє собою два ряди з 15 пар 

паралельних кам’яних монолітів — алею менгірів. Можливо, культова споруда, 

пов’язана з поклонінням Сонцю. Ряди зорієнтовані зі сходу на захід, висота 

паралельних пар брил однакова. Найвища друга пара (до 1,50 м), висота 

наступних поступово зменшується. Відстань між сусідніми брилами рядів 

збільшується, деякі з кам’яних брил розташовані на іншому березі річки. 

Кваліфіковані археологічні дослідження пам’ятки проводилось у березні 2011 

року. 

Заповідне урочище «Кам’яна балка» в с. Мар’ївка . Назва балки 

пов’язана з її геологічною будовою - її днище вистелене каменем. Для схилів 

балки характерне гео та біорізноманіття. 

Урочище Монастирище- ландшафтний заповідник національного 

значення (площа- 15,3 га.), розташований на півдні Кіровоградської області, у 

місці, де річка Інгул протікає через гранітні скелі і утворює крутий каньйон в 

центрі якого знаходиться велика скеля. це одна з найбільш мальовничих 

ділянок Кіровоградщини, оточена високими гранітними стінами, багата 

рідкісними та лікарськими рослинами. Біля сіл Ганно-Требинівка та Завтурове, 

між якими розташоване урочище, було знайдено поселення сабатинівської та 

черняхівської культури. 

Глиняний кар’єр, розташований в селі Катеринівка. Кар’єр повністю 

затоплений водою, яка має блакитний відтінок через те, що на дні залишились 



поклади глини. Посеред кар’єру утворився острів, до якого можна доплисти на 

матраці, човні, або самому. Там встановлений платний пляж, але можна знайти 

безкоштовне місце для бюджетних туристів серед скал на іншому березі. Влітку 

– це найкраще місце для відпочинку і оздоровлення (глину використовують для 

лікувальних цілей). 

Висновки Останнім часом знайомство з об’єктами неживої природи, до 

яких відносяться геолого-геоморфологічні пам’ятники, процеси, явища 

екзогенного та ендогенного характеру набувають все більшої популярності.  

Кіровоградщина має великий невикористаний потенціал для розвитку 

природопізнавального туризму (зокрема геотуризму) для ознайомленням з 

найцікавішими геолого-геоморфологічними пам’ятками. На території 

Кіровоградщини є велика кількість таких об’єктів. Особливий інтерес 

викликають Каскади, Монастирище, глиняний кар’єр та інші. 

Не вирішена ще проблема систематизації, паспортизації пам’яток, 

включення їх до мережі природопізнавальних маршрутів, та планування 

розвитку туристичної інфраструктури для створення якісного туристичного 

продукту. В роботі наведено опис найцікавіших об’єктів для розробки 

природопізнавальних маршрутів, зроблено спробу їх прокладання на 

картосхемі.  

Розроблення сучасного туристичного маршруту, зважаючи на високий 

освітній рівень рекреантів, є складною процедурою, що вимагає високої 

кваліфікації (висококваліфікованих кадрів та відповідних технологій), що є 

основним елементом, туристичного обслуговування. Подальша процедура 

розробки маршруту містить наступні основні етапи: вибір початкових, 

проміжних та кінцевих пунктів маршруту, ієрархізація цих пунктів, після чого 

проводиться технологічна розробка схеми маршруту і його оптимізація. 

Розробка схеми маршруту і його програмне забезпечення є нерозривно 

повязаними паралельними процесами. 

 Розроблені маршрути можна використовувати з навчальною, 

пізнавальною метою, а також для практичного використання потенційними 

туристами та для територіального планування туристичної інфраструктури як в 

межах регіону, так і на рівні окремих територіальних громад. 
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