
6
Ч

7
-

6
0

/
&

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування 1996 

Випуск Зі

Г еографія

р -  : -«02010

Чернівці
ЧДУ~
1998

шкїЧШ'1



Науковий вісник Чернівецького університету: Збірни 
наукових праць. Вип. 31: Географія. - Чернівці: ЧДУ, 1998 
189 с.

Naykovy Visnyk Chernivetskogo. Universitetu: Zbirny!
Naykovyh Prats. Vyp. 31. - Chernivtsi, 1998.

У збірнику дається оцінка природних умов і ресурсів Україні 
та її регіонів, висвітлюються географічні особливості управлінні 
природоохоронною діяльністю, наводяться результати карто 
графічного моделювання природних комплексів і систем, шлях! 
вдосконалення викладання географи в середній школі.

Розрахований на науковців, викладачів вузів і коледжії 
аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами географії 
Україні.

Редаїсційна рада збірника: проф. Ткач М.В. (шеф-редактор), 
проф. Ангельський А.В„ проф. Івасишен С.Д., 
проф. Панчук O.E., проф. Назаренко 1.1., 
проф. Руденко В.П., проф. Комарницький І.Ф., 
проф. Гуйвашок Н.В., проф. Бостан Г.К., 
проф. Левицький В.В., проф. Макар Ю.І., 
проф. Маковецький А.М., гіроф. Воронова Л.К., 
проф. Мельшічук С.В., доц. Руснак І.С.

Редколегія випуску: проф. Руденко В.П. (наук, редактор), 
проф. Жупанський Я.1.,

, А Г. ~_____  Т'і и *l ipu ip .  1 уїдулнк JQ.IVi.,

проф. Кирилюк М.І., 
проф. Крачило М.П., 
проф. Куниця М.О., 
проф. Швидеіпсо А.Й.

Свідоцтво Міністерства України у справах преси та інформації 
№ 2158 серія КВ від 12.08Л 996.

Загальнодержавне видання 
ІБВИ 966-568-201-6

©Чернівецький університет, І 99і 
2



У Д К  911.2:551.48
Кирилюк М.І.

Водорєі улююча роль лісу Українських Карпат
Ліс має багатогранний вплив на елемента водного балансу 

водозборів Українських Карпат. Лісова запона затримує 
значну частину опадів і цим захищає ґрунтовий покрив від 
змиву, виникнення селей під час випадання злив. У зимовий 
період ліс певпоіо мірою запобігає виникненню снігових ла
вин. Ліс істотно впливає на внутрірічиий розподіл стоку річок.

Вивчення впливу лісу на елементи водного балансу має 
свою історію. Актуальність цього питання не зменшується, а 
навпаки, зростає в даний час і для Українських Карпат. Воно 
має не тільки наукове, але й велике практичне значення, 
оскільки ступінь залісеності окремих водозборів досягає 90- 
95%. Середня залісеність гірської частини Українських Кар
пат становить майже 54% або 1,6 мли. га.

Не всі атмосферні опади, які випадають над водозбором, 
досягають ґрунту і проникають у нього. Значка частина 
опадів затримується на поверхні водозбору і перехоплюється 
рослинністю, лісовою підстилкою й іншими видами поверхні. 
Затримання або перехоплення - це частина опадів, що витра
чається на змочування ґрунту-, рослинності й інших видів по
криття, не беручи участі в утворенні стоку води, ґрунтової во
логи або підземних вод. Затримані рідкі або тверді опади на
далі зазнають різної “долі”. Рідкі опади частіше випаровують
ся, в той час як тверді пер створюються в талі води весною або 
під час відлиги. Незначна частина затриманих опадів стікає по 
стовбурах дерев.

Величина перехоплення опадів рослинним покривом зале
жить від багатьох чинників, які можна розділити на дві групи: 
1) характер рослинного покриву, 2) метеорологічні умови.

До першої групи належать: склад рослин, їх вік, густота 
(зімкнутість), архітектоніка, ярусність, потужність крони, фаза 
розвитку, період вегетації тощо. Серед другої групи чинників 
виділяють такі: вид опадів, величина шару опадів, частота й 
інтенсивність їх випадання, швидкість вітру, температури й 
вологість повітря. Кожний із видів рослин при повному змо
чуванні має певну меженну величину перехоплення або за
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тримання опадів. Ця величина змінюється з віком і залежить 
від фази розвитку. Так, ялинові ліси 60-річного віку затриму
ють найбільшу кількість річних опадів (45-50%). Величина за
тримання листяними лісами с меншою і становить 20-30% 
річних опадів. У процесі росту рослинності змінюється й вели
чина затримання. Найбільше затримання опадів кронами спо
стерігається в період кульмінації поточного приросту, який у 
різних порід дерев спостерігається в різному віці: у сосни на
стає майже в 40 років, у ялини й дуба - в 60, у берези - в ЗО, 
осики - в 35, ясена - в 25-30 років. До початку кульмінації й 
після неї затримання помітно зменшується. Величина затри
мання опадів лісом залежить від таксаційних характеристик 
деревостану, зокрема, від повноти насадження. Звичайно, що 
із збільшенням повноти деревостану величина затримання 
знаходиться в прямій залежності. Так, в ялиновому лісі, за
лежно від його повноти, затримання змінюється від 20% 
(повнота 0,4) до 30% (повнота 0,8).

Зміна затримання опадів листяними породами дерев, 
трав’яною рослинністю і сільськогосподарськими культурами 
тісно пов’язана з фазами розвитку рослин. Затримання опадів 
цими видами рослин спостерігається тільки у вегетаційний 
період і змінюється від нуля (на початку вегетації) до макси
мальної величини (в період цвітіння трав, колосіння, 
найбільшого розвитку листя на деревах), які утримуються на 
цьому рівні до фази повної стиглості або в’янення, а потім па
дає до нуля (після збирання врожаю сільськогосподарських 
культур) або ж до мінімального значення для листяних дерев 
(після опадання листя) і для трав’яної рослинності після її ско
пування або в’янення. Для цих видів рослинності затримання 
у вегетаційний період можна подати у вигляді тра
пецієподібного графіка, на осі абсцис якого викладаються да
ти початку вегетації й кінця періоду максимального затри
мання і кінця вегетації. Такі графіки будуються для кожного 
виду рослин. Для листяних дерев кінець вегетації, який 
співпадає з опаданням, листя, не відповідає нульовому затри
манню опадів (порядку 2-3% від величини опадів). Для хвой
них рослин не спостерігається таких значних змін величини 
затримання у зв’язку з тим, шо хвоя протягом річного циклу 
істотно не опадає.
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При наявності ярусності в рослинному покриві (дерев, 
підліску й трави) величина затримання при повному змочу
ванні всіх ярусів складається із суми затримання кожним яру
сом. При розрахунках затримання тим чи іншим видом рос
линності необхідно мага на увазі, що рослини мають меженну 
величину змочування крони. Ця константа характеризується 
певною величиною для кожного виду рослин у певну фазу йо
го розвитку.

Фізична суть величини меженного затримання аналогічна 
найменшій вологості ґрунту. Іншими словами, певний вид 
рослинності здатний затримувати кількість вологи, яка забез
печує повне змочування поверхні рослинного покриву. Надалі 
надходження вологи не зазнає впливу затримання на величину 
опадів під пологом рослинності.

Таким чином, при розрахунках величини затримання не
обхідно розділити опади за їх величиною на дві групи: а) опа
ди, які перевищують величину меженного затримання рос
линністю; б) опади, менші за меженне затримання. Експери
ментально встановлена величина меженного затримання 
опадів різними видами рослин. Меженне змочування трав'яної 
рослинності й сільськогосподарських культур дорівнює 0,3-2,2 
мм, хвойних рослин - 3,5-6,0 мм, листяних -1,5-2,5 мм.

Незначні опади, які перевищують межі затримання, як 
правило, повністю перехоплюють рослинним покривом. Тому 
величина затримання знаходиться в певній залежності і від 
величини шару опадів під час дощу. Вплив інтенсивності дощу 
на затримання виявляється лише у швидкості досягнення пев
ним видом рослинності своєї меженної величини змочування.

Вітер має подвійний вплив на затримання вологи. Пере
вертаючи листя, він збільшує змочувану поверхню рослин і 
тим самим сприяє зростанню затримання, з чим пов’язаний 
його позитивний вплив на затримання. В той же час він змен
шує затримання, струшуючи крапельну вологу ще до того, як 
перехоплення досягає меженної величини. Сумарний ефект 
впливу вітру на затримання залежить від його швидкості про
тягом дощу, тривалості доїду, вологості повітря тощо.

Величина затримання твердих опадів кронами листяних 
дерев значно менша, ніж рідких, оскільки взимку тільки ске
летна частина дерева затримує опади.
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Процес і величина затримання твердих опадів рослинним 
покривом (деревними рослинами) істотно відрізняється від 
затримання рідких опадів. При затриманні твердих опадів 
явище змочування крони, стікання по стовбуру і всмоктування 
вологи листям відсутнє. Затриманий кронами дерев сніг вит
рачається на випаровування. Свіжий затриманий сніг частко
во може здуватися вітром, а при глибоких відлигах частково 
тане. Величина затримання снігу залежить як від 
архітектоніки крони дерев, так і від структури самого снігу. 
Величина затримання листяними деревами становить не 
більше 2-3% кількості опадів, які випали. Найбільша величина 
снігу затримується хвойними деревами, особливо ялиновими. 
Вона за сезон перевищує 20%. Величина затримання залежить 
від фізичного стану снігу. Мокрий сніг затримується запоною 
лісу в більшій кількості, ніж сухий.

Залісеність істотно впливає на розподіл снігового покриву 
по гірських схилах. Запобігає переносу снігу по схилах під час 
заметілі. На незалісених водозборах сніг із вододільних 
лгілянок схилу переноситься вниз п о  схилу, і снігозапаси на--/ X J '

громаджуються в гірських долинах. Під час сніготанення на
громадження максимальних снігозапасів у гірських долинах 
впливає на характер розподілу стоку талих вод. В результаті 
цього, максимальні витрати води на незалісених водозборах 
спостерігаються раніше, ніж на залісених.

Не всі опади, які проникли через запону лісу, досягають 
мінеральної частини ґрунту. Значна їх частина затримується 
лісовою п ідстріл к о ю , яка утворюється із опалого листя, гілок, 
хвої, брунькових лусок, квітів плодів, кори рослин, які 
відмерли. В ній майже завжди можна розрізнити два шари", 
верхній (опади останнього року), який ще не зазнав розкла
дання, і нижній, що вже розклався. Водомістка здатність 
лісової підстилки листяних порід, з одного боку, залежить від 
її потужності і складу (листяна, хвойна), з іншого - її визначає 
швидкість розкладання рослинної маси. Дослідження довели, 
що найбільшу водомісткість має підстилка листяних порід, 
найменшу - хвойних. Це пояснюється тим, що підстилка з лис
тяних порід має пухку будову, а з хвойних - щільну.

Швидкість процесу., розкладання підстилки визначається 
кліматичними чинниками - температурою і во л о гіс тю  повпря.
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Чим тепліший і сухіший клімат, тим швидше вона розкла
дається. В гірських районах розподіл підстилки має азональ
ний характер. Її більше на північних тіньових схилах, особли
во у підніжжях, і менше - на південних.

У природних умовах вологомісткість лісової підстилки не 
залишається сталою. В період тривалої відсутності дощів на
стає мінімум вологозапасів. У цих випадках підстилка шаром 
4-5 см здатна повністю поглинути 10-16 мм опадів. Лісова 
підстилка потужністю 8-12 см може поглинути й утри мата до 
25-30 мм вода. Загримала підстилкою волога згодом випаро
вується. Проте інтенсивність її випаровування буде значно 
меншою, ніж вологозатримання. Пояснюється це 
сповільненим турбулентним обміном повітря, затіненням кро
нами тощо. Тому при частому випаданні дощів вологість 
лісової підстилки знаходиться на високому рівні і не зазнає 
різких істотних коливань.

У гірських умовах, де крутизна схилів досягає великих 
значень, у деяких місцях під час особливо інтенсивних зливо
вих дощів і утворення поверхневого стоку, спостерігається 
змив лісової підстилки і перенесення її в низькі, більш пологі 
ділянки схилів.

Лісова підстилка, внаслідок високої водопоглинальної 
здатності, є добрим регулятором вологи, шо утворюється під 
час дощів і танення снігу. В посушливі роки вона охороняє 
лісові ґрунти від висихання, а взимку відіграє роль терморегу
лятора. захищаючи грунти від промерзання. Ліс істотно вили
ває на гідрологічний режим річок Українських Карпат, Нін 
сприяє зниженню максимального стоку в 3-4 рази і 
збільшенню об’єму стоку в меженний період у 2-3 рази. Цим 
самим ліс сприяє вирівнюванню внутрірічного розподілу сто
ку річок.

Отже, ліс відіграє значну роль в Українських Карпатах. 
Він загримує значну кількість рідких та твердих опадів. 
Найбільша кількість атмосферних опадів зберігається в літній 
період листяними рослинами. Ліс має регулюючий вплив на 
внутрірічний розподіл стоку і знижує максимальні втрата  
води при певній інтенсивності злив і збільшує меженний (ПІК. 
Ліс захищає ґрунти від розмиву й запобігає переформуванню 
снігового покриву На гірських СХИЛаХ.
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Kyryliuk M l
Water-regulating role of the forest in the Ukrainian Carpathians

Summary
The water-regulating influence of the forest upon hydrologic 

rivers’ regime appears as a result of capture, by forest ground 
cover, of considerable quantity of precipitation (rain and snow). 
This results in decrease of the flced waters maximum of expense, 
and increase of the minimal expense during the period of the 
lowest water level, which, in its turn, results in natural regulation 
of the rivers’ How.

УДК 556.537
Ющенко Ю . С

Дослідження ширин русел річок 
Українських Карпат

Вивчення процесів формування русел значною мірою 
пов’язане з формуванням дискретних уявлень, які лежать в 
основі виділення структури руслового процесу, розгляду його 
як складної природної системи {2; 3]. В сучасних дослідженнях 
руслового процесу виявлено закономірності дискретпо- 
стрибкового розвитку структур грядового транспорту наносів 
[1; 2; 5]. Необхідно також виявити ті, що одноразово охоплю
ють усі можливі в земних умовах масштаби руслових потоків. 
Інші закономірності мають неповний, регіональний, змінний 
характер. Для аналізу морфологічних та, навіть, деяких 
гідравлічних елементів руслових потоків можна скористува
тися залежністю кроків мезоформ русла від руслоформуючих 
витрат, що характеризують масштаби системи [2; 5].



Виходячи з цього, виділяється шкала абсолютних дис
кретних розмірів (кроків) активних мезоформ та відповідних 
діапазонів руслоформуючих втрат. Така шкала охоплює дані 
від найменших лабораторних моделей до найбільших річок 
світу і може характеризуватися як абсолютні порядки системи 
“потік -  русло". В залежності від точки відліку їм можна нада
ти певну нумерацію.

Відповідно до дискретних змін кроків активних мезоформ, 
повинна змінюватися ширина струменя, що їх формує. Такі 
процеси зафіксовані як в лабораторних, так і в природних 
умовах [2]. Виходячи з вимог законів симетрії та парного 
об’єднання асиметричних елементів систем, можна зробити 
висновок про те, що зміни ширин русел також відбуваються 
дискретно і парно. Таким чином, повинна існувати абсолютна 
шкала ширин пов’язана з кроками мезоформ. Дослідження їх 
взаємозв’язку вже проводились [2; 3], і характерними
співвідношеннями виявились 1:4 та 1:18.

Виходячи з цього і враховуючи, що в природі існують 
стиснуті, нормальні та розпластані русла, автор робить спро
бу накреслити відповідний графік з метою перевірки його на 
базі даних про річки Українських Карпат та деякі інші лабо
раторні та природні об’єкти (рис. 1). На цьому графіку вико
ристано подвійну вісь абсцис з мстою відображення 
взаємопов’язаного положення дискретних кроків мезоформ та 
діапазонів формуючих їх витрат води. В полі графіку нанесе
но лінії стрибкоподібних змін з різними співвідношеннями 
кроків мезоформ (Ьмсз.теор.) до ширин русел (дія багаторукав- 
них русел - смуг активного руслоформування - Вдшсне). Прий
няті такі співвідношення;

5 = Ьм.т. / Вд. = 1; 2; 4; 8; 16,
де Б -  стиснення.

Зазначимо, що крок реальних, найбільш масово представ
лених форм в розгалужених руслах відрізняється від Ь мез.теор. 
Тому ним не можна користуватися при обчисленні 8.

В руслах значного стиснення при проходженні витрат ма
лої забезпеченості можуть виникати процесії з^ИоЗНаЯ ір/щ і 
руху напосів у вигляді гладкої фази та антидюн. їх параметри 
та умови існування потребують дослідження. В цих випадках 
поняття кроку активних мезоформ стас умовним.
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Східчасті графіки утворюють зони, в яких стиснення має 
певні значення. На графік наносились дані про річки Ук
раїнських Карпат, отримані з гідрологічних щорічників, топо
графічних карт різного масштабу, звітів про експедиційні 
дослідження різних ділянок річок, літературних джерел. Вико
ристані також дані досліджень руслових процесів річок, вико
наних автором.

З метою перевірки правильності обраної схеми побудова
но також додатковий графік (рис. 2), на якому відображено 
відповідні зміни ширин русел у діапазоні існуючих даних про 
моделі та природні річки. Він погоджений з графіками інших 
авторів [2;3] і доводить, що нахил ліній (смуг) обрано пра
вильно. Оскільки ширини русел завжди дещо змінюються, а 
руслоформуючі витрати мають певний діапазон, дані про 
конкретні ділянки річок позначені на графіку не крапками, а 
просторово обмеженими областями. Дані про Карпатські 
річки показують, що до зони “нормального” стиснення нале
жать 3 = 4 та 8. Значенням 3 = 8 відповідають однорукавні, 
відносно прямолінійні русла.

Значенням 3 = 4 -  русла з початковими стадіями розвитку 
звивин та окремими епізодичними розгалуженнями. Значення 
З = 2 та 1 мають ділянки річок з розгалуженими руслами, 
розповсюдженими в межах підгірських та міжгірських 
рівнинних ділянок днищ долин. Питання виділення підтипів 
розгалужених русел потребує вивчення й надалі. До зони 3 = 
і 6 потрапили лише окремі ділянки дуже стиснутих русел 
(наприклад р. Прут біля емт Яремче). Стік наносів тут знач
ною мірою відбувається в безгрядовій формі. Можна попе
редньо припустити, що за зоною 3 = 1 повинна розташовува
тися зона руйнування єдиних русел і формування розгалужень 
дельтового типу. В іншому напрямку, за зоною 3 = І6 може 
розташовуватися зона найінтенсивніших форм транспорту 
наносів (селі та ііі.).

За допомогою наведеного графіка можна аналізувати 
умови стиснення русел та інші процеси їх формування. В 
гірських та персдгірських районах такі умови змінюються уз
довж течії досить швидко. Тому слід розрізняти мінливість 
ширин русел в однорідних умовах та пов’язану із зміною па
раметра 3.
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Youshchenko Yu.S.
Studies of the Ukrainy Carpathion river bed width.

Summary
This article deals with regularities determining the 

development of river bed width. It based on the ideals about 
discrete nature of river bed evolution. It used data about 
Carpathion rivers and another.

УДК 630*114
Оліітик B.C.

X/* г*«"*#» ■»✓Ь ■ ш'м*\ ■ а ■ і/**"» г«*с<*£ы ■ ■ »'ГЧ ж /1 т г ї ї  гш т і лл ру гй і у иіД
лісозаготівель у Карпатах

Надмірне атмосферне зволоження, різкорозчленований 
рельєф та незначна потужність грунтів Карпат створюють 
умови для частого виникнення поверхневого стоку води й 
розвитку ерозійних процесів. До їх посилення нерідко призво
дить експлуатація гірських лісів, що відіграють важливу сто- 
корегулюючу й грунтозахисну роль. Тому питання вдоскона
лення лісокористування з метою недопущення інтенсифікації 
шкідливих явищ у горах с досить актуальним з природоохо
ронних позицій.
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Згідно з діючими правилами вирубок головного користу
вання в гірських умовах частка пошкодженої поверхні грунту 
не повинна перевищувати 15% площі лісосік. Однак загальний 
показник допустимих пошкоджень є недостатнім для ерозійної 
безпеки на лісосіках і вирубках, оскільки в більшості випадків 
навіть при невеликій площі пошкодження мають суттєву 
довжину й глибину, які сприяють інтенсифікації ерозійних 
явищ. У зв’язку з цим необхідна типізація ділянок лісосік за 
ступенем знесення й змивання грунту під час проведення ви
рубок та ймовірності виникнення водної ерозії після їх 
закінчення. На її основі можна уточнювати гранично допус
тимі показники мінералізації грунту за площею і глибиною 
пошкоджень. При сучасному застосуванні на лісозаготівлях 
потужної техніки дія  такої типізації необхідно враховувати як 
своєрідність пошкоджень грунту, так і деградацію його 
фізичних та інфільтраційних властивостей. Передусім це сто
сується наслідків тракторного і канатного способів трелюван
ня деревини, які застосовуються в Карпатах.

З метою кількісної оцінки пошкоджень грунту, зміни його 
водно-фізичних властивостей га встановлення об’ємів ерозії 
проведено детальне обстеження 20 лісосік і свіжих вирубок у 
різних лісорослинних умовах гірської частини Карпат. На де
сяти лісосіках використовувалось тракторне трелювання дере
вини і на десяти -  канатне. На кожній із них визначались 
площі незачеплених ділянок, місць із здертою підстилкою і 
пошкодженнями грунту' по 5-сантиметр о вій градації їх глиби
ни. На лісосіках з тракторним трелюванням проводилось 
обмірювання ширини, глибини й довжини волоків, а також 
площ, вкритих зміщеним грунтом від влаштування останніх. 
Дослідження верхнього 10-сантиметрового шару незачеплених 
і пошкоджених ділянок дало змогу зробити висновок про 
об’ємну масу грунту і його водопроникність. Згадані ділянки 
включали місця звалювання дерев, їх шдгрелювання до канат
ної установки або трактора, проїзду останнього по площі 
лісосік, трас спуску деревини, пасічних і магістральних во
ликів та ін. Визначешія об’ємної маси грунту проводилось за
гальноприйнятим методом за 5-6 зразками, а його водопро
никність -  способом трубок із змінним напором води за Ка- 
чинеьким у 10-кратній повторності [1].
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Дослідження довели, що нл ступінь пошкодження грунту і 
об’єми експлуатаційної ерозії впливають способи вирубок л і с у  

та трелювання, сезон лісозаготівель, внутрішньолісосічна ор
ганізація робіт, стрімкість схилів і інші чинники. При цьому 
стан грунтового покриву найбільше залежить від способів 
трелювання -  тракторного й канатного. Вплив інших фак
торів значно менший. Обстеження лісосік свідчить, що ці спо
соби суттєво відрізняються часткою пошкодження грушу, йо
го глибиною й об’ємом експлуатаційної ерозії (табл.1).

Таблиця 1
Площа пошкодженого грунту і об'єм експлуатаційної ерозії на

лісосіках при різних способах трелювання деревини
Характеристики ділянок і об’ємів 

ерозії на лісосіках
Показники 
при трак
торному 

трелюванні

Показники при 
канатному трелю

ванні

Частка ділянок на лісосіках. %
3 непошкодженим грунтом, всього 85,2±1,04 92,1 ±1,35
- в т. ч. із зоереженою підстилкою 72,6±4.04 66,5±3,31
3 пошкодженим грунтом, всього 14,8+1,04 7,9+1,14
в т. ч.:
1) з локальним пошкодженням 
глибиною до:

5 см 
10 см 
15 см 
20 см 
25 см 
ЗО см

2)тракторні волоки
3) ділянки вкриті зміщеним грун
том від влаштування волоків

2,4±0,91 
1,7±0,36 
0.5±0,10 

«0,5 
«0,2 
«0,2

6,1±0,51

3,2±0,80

і

5,8±1.16 
1,8+0,18 

«0.1 
«0,1 
<0,1

Об'єм експлуатаційної ерозії, в м3,та
Всього: 346±43,8 50+5,9
- в т. ч.:
1) на тракторних волоках
2) на позаволокових ділянках 283±41,9

63±7,0
-

Примітка: в цій і наступній таї 
наведені разом із їх статистичною п<

Злицях середні значення показників 
змшшою.

/ і  К п р и л и л и ,  і і pH І р и к  і ир» ш м у  і р е л і и п а т п  І і л и ч і и  1-І и ч . и п

на пошкоджень майже у .два рази більша, ніж при викори
станні канатних установок. Окрім цього, ддя тракторного 
трелювання невіддільним с такий елемент, як волоки, 
внаслідок чого експлуатаційна ерозія зростає в сім разів,



порівняно з канатним освоєнням лісосік. При влаштуванні 
тракторних волоків прилеглі до них нижні ділянки вкрива
ються переміщеним грунтом, внаслідок чого збільшується 
мінералізована поверхня лісосік. Необхідно зазначити, що 
при канатному трелюванні пошкодження грунту є переважно 
локальним і належить до гумусового горизонту. При викори
станні тракторів часто пошкоджується весь грунтовий 
профіль, особливо в місцях волоків, глибина яких іноді сягає 
1,0-1,5 м, оголюючи скельний горизонт.

Об’ємна маса грунту і його водопроникність у межах 
лісосік і вирубок неоднакові. На ділянках, не зачеплених тре
люванням, їхні показники приблизно такі ж, як і в насаджен
нях. Збільшення глибини пошкоджень, а також ущільнення 
грунту трелювальними механізмами призводить до 
погіршення його водно-фізичних властивостей. При цьому 
досить різко знижується інфільтрація. Так, якщо на незачеп- 
лених ділянках і місцях із здертою підстилкою водопро
никність поверхні грунту коливається в межах 5,0-30 мм/хв і 
більше, то на ділянках з пошкодженим гумусовим горизонтом 
вона падає до 1,8-3,5 мм/хв, а в місцях глибших пошкоджень 
стає меншою ніж 1 мм/хв. На тракторних волоках грунт 
практично втрачає здатність всмоктувати вологу атмосфер
них опадів. Оскільки в Карпатах інтенсивність зливових 
дощів може перевищувати 1,1 мм/хв, досягаючи 9 мм/хв [2], 
формування величини поверхневого стоку і розвитку ерозії 
грунту на різних пошкодженнях неоднакове, в залежності від 
ступеня втрати ним інфільтраційної здатності.

На основі даних обстеження лісосік та багаторічних спо
стережень за динамікою грунтово-гідрологічних умов на. 
стаціонарі ‘Хрипелів ’ [3] розроблена класифікація пошкод
жень грунту під час лісозаготівель за ступенем зміни його 
фізичних та інфільтраційних властивостей та ймовірності 
розвитку ерозійних явищ. Вона містить шість категорій 
ділянок з наступними характеристиками.

Перша категорія представлена незачепленими лісосічними 
роботами ділянками із підстилкою. Спочатку тут грунти 
зберігають свої' фізичні властивості. Незначне погіршення їх 
можливе через 2-3 роки після вирубок у зв’язку з 
мінералізацією підстилки і прямим попаданням дощової воло
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ги на грунт, внаслідок чого його об’ємна маса зростає на 5-7 
%, а водопроникність знижується на 10-20 %. Проте ці ділянки 
в достатній мірі зберігають інфільтраційні властивості, а тому 
поверхневий стік води та ерозійні процеси на них практично 
не виникають. В якісному відношенні такі місця слід 
оцінювати як збережені ділянки.

До другої категорії належать місця звалювання дерев, 
очищення їх від гілля і суччя, підгрелювання до трас канатно
го спуску й факторних волоків без помітного пошкодження 
грунту. Підстилка на таких ділянках спушена, здерта або пе
ремішана з 2-3-сантиметровим приповерхневим шаром грун
ту. Тут можливе його ущільнення до 10 % і зниження 
інтенсивності всмоктування вологи у два рази. Проте це не 
відіграє суттєвого значення для формування поверхневого 
стоку у зв’язку з тим, що водопроникність таких ділянок, 
складаючи 3,8-16,5 мм/хв, перевищує інтенсивність випадання 
основної маси дощів. Локальне формування стоку тут по
тенційно можливе при сильних зливах. У цілому такі місця 
можна вважати малозміненими.

Третя категорія представлена ділянками з локальними 
пошкодженнями гумусового горизонту глибиною до 15 см, які 
виникли внаслідок підгрелювання деревини, з’їзду факторів 
із волоків, а також роботи канатних установок. Зміни 
фізичних властивостей грунту тут помітні, а власне його 
об'ємна маса зростає більше як на 10 %, а водопроникність 
падає в 5-7 разів і складає 1,3-5 мм/хв. При інтенсивних зливах 
на таких ділянках можливе виникнення поверхневого стоку. 
Проте ерозійні процеси тут майже не розвиваються у зв’язку 
із швидкою появою па них трав’япоі о покриття. Якісно такі 
місця слід оцінювати як середньозмінені.

До четвертої категорії належать ділянки з характером 
пошкоджень, які подібні до попередньої, однак глибина їх - 
понад 15 см. До неї також належать пасічні факторні волоки і 
місця під фасами канатного спуску деревини глибиною до 20 
см. Зміни фізичних властивостей грунтів цієї категорії істотні: 
їх об’ємна маса зростає б і ,2 рази і оільшс, а водопроникність 
падає до 0,4-1 мм/хв. При зливах тут виникає поверхневий 
стік, що викликає лінійну ерозію грунту. А тому ці місця 
доцільно відносити до сильнозмінених.



П'ята категорія представлена пасічними волоками й 
місцями під трасами канатного спуску деревини глибиною 
більше ніж 20 см, а також всіма магістральними тракторними 
волоками незалежно від їх глибини. Грунти значною мірою 
тут деградують. їх об’ємна маса зростає в 1,5-2 рази, а водо
проникність падає в десятки й сотні разів і коливається від 0 
до 1 ммУхв (в середньому 0,05 мм/хв). Під час дощів на таких 
ділянках формується концентрований поверхневий стік, що 
викликає інтенсивну ерозію грунту.

До шостої категорії належать ділянки, вкриті пе
реміщеними від влаштування волоків грунтом. Вони пред
ставляють собою нижні приволокові насипні смуги шириною 
до 3, іноді 5 м. Ці ділянки часто розмиваються поверхневим 
стоком вода, що попадає на них з волоків.

В якісному відношенні останні дві категорії слід оцінювати 
як дегр адов ані ділянки вирубок.

Відновлення фізичних та інфільтраційних властивостей 
грунту на сильнозмінених і деградованих ділянках вирубок 
довготривале й залежить від заселення їх деревними порода
ми. Як видно із даних таблиці 2, лісовідновні процеси істотно 
поліпшують порушені властивості ірунту, наближаючи їх до 
показників ділянок, де вони не погіршувались. На еродованих 
місцях із відсутнім лісовідновленням водно-фізичні власти
вості грунту характеризуються вкрай низькими показниками.

Таблиця 2
Об'ємна маса і водопроникність верхнього 10-сантиметрового 

шару грунту в молодниках, сформованих після 
суцільних вирубок

Ділянка О б’ємна маса В о допр оникні сть
г/см3 % мм/хв %

15-річний молодняк у смерековому поясі 
(сташо'нар ‘‘Х рипелів”)

і Молодняк на непош- 
! кодженій ділянці 0,8510,04 100 6.9211.46 100

Молодняк на колиш 
ньому магістральному 
волоку

0,8610,08 101,і 6,2411,64 90,2

Невідновлена ділянка 
колишнього волоке 0.9410,04 110,6 0,4810,15 6,9
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Продовження таблиці 2
Ділянка Об’ємна маса Во допр оішкність

Г/СМ3 1 % мм/хв

8-річнии молодняк у буковому поясі 
(стаціонар “Свалява”)"

М олодняк у стані фор
мування на непошкод- 
женій ділянці

0,85±0,03 100 3,89±0,46 100

М олодняк у стані фор
мування на колиш ньо
му пасічному волоку

0,94±0,04 110,6 1,46±0,5! 37,5

Невідновлена ділянка 
колиш нього волоку 1,32±0,06 155.3 0,19±0,07 1 4,9

Таким чином, ерозійно небезпечними с четверта, п’ята і 
шоста категорії пошкоджень грунту. їх частка при трактор
ному трелюванні в середньому складає біля 11 % площі 
лісосік, а при канатному -  менше ніж І %. З метою зменшення 
ерозійних процесів при лісосічних роботах необхідно 
віддавати перевагу канатному транспорту. Глибину пошкод
жень грунту при канатному трелюванні й позаволокових 
ділянках тракторного слід обмежити 15 см. Технологія трак
торного трелювання вимагає вдосконалення з природоохо
ронних позицій, особливо щодо оптимізації системи волоків. 
Після закінчення розробки лісосік на трьох останніх кате
горіях пошкоджень необхідно проводити роботи по їх рекуль
тивації. не допускати водну ерозію, а також сприяти якнайш
видшому лісовідновленню та створенню лісового середовища.

Список літератури
1. Вадюнина A.B., Корчагина 3.А. Методы исследо

вания физических свойств почв и грунтов. -  М.: Высш. шк., 
1973.

2. Голуб Е.В. О катастрофических осадках в Украин
ских Карпатах // Метеорология и гидрология. - 1971. - № 7. -  
С. 90-93.

3. Оликник B.C. Влияние рубок и трелевки древесины на 
почвенно-гидрологические условия малых водосборов в ело
вых лесах Карпат // Лесоводство и а гр о л ессо мелиорация -  
Киев: Урожай. 1986. - Вып. 72. -  с. 26-30.

19



Olijnyk V.S.
The classification of soil damage caused by harvesting in the

Carpathians
Summary

According to the degree of soil damage on clearance and 
cutting areas of the Carpathians six categories of plots are 
established. The first three (places of undamaged soil, those with a 
scraped off covering and those with a local soil, damaged to the 
depth up to 15cm) don't give rise to any great concern about the 
development of erosion processes. The next two (soil damaged to 
the depth of more than 15 cm, all tracks and the places under 
skyline tracks as well as the places covered with the removed soil) 
are under the threat of erosion.

УДК 556.3
Фелещук O.I.

Санітарно-хімічна оцінка підземних вод 
Коломийського району Івано-Франківської області, 

як« використовуються для децентралізованого 
питного водопостачання

В ряді областей України відзначається погіршення якості 
питної вода за бактеріологічними й санітарно-хімічними по
казниками та невідповідність її державному стандарту “Вода 
питна”. Це пов’язано із погіршенням стану джерел водопоста
чання, незадовільним санітарно-технічним сганом водо- 
провщно-каналізаціиіщх мереж, частими аваріями па них, по 
рушеннями режиму експлуатації, невиконанням заходів щодо 
дезинфекціі мереж питної води.

Особливо турбує стан водопостачання сільського населен
ня у зв’язку з розповсюдженим хімічним та бактеріологічним 
забрудненням місцевих джерел водопосгачання, котрими вис
тупають підземні води.

Незадовільне забезпечення населення питною водою га
рантованої якості є однією з причин загострення епідемічної 
ситуації по багатьох інфекційних хворобах (дизентерія, черев
ний тиф, вірусний гепатит “А ” та ін.).

Загальне погіршення якості вод, що використовуються для 
децентралізованого питного водопосгачання, викликає ло-
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требу в проведенні відповідних досліджень на всій території 
України. Певне погіршення якості підземних вод, викликане 
господарською діяльністю, відбувається і на території Коло
мийського району Івано-Франківської області. Тому 
досліджувалась якість питної води децентралізованого водо
постачання даного району.

Згідно з існуючими методиками, якість підземних вод Ко
ломийського району, які використовуються для децен
тралізованого водопостачання, була оцінена шляхом 
порівняння фактичних концентрацій хімічних речовин з їх 
гранично-допустимими концентраціями (ГДК). Нижче наво
дяться дані про хімічний склад підземних вод Коломийського 
району по групах їх властивостей.

Азотні сполуки. Важливим непрямим забрудненням води 
органічними речовинами твердого походження є солі аміаку, 
азотної та азотистої кислот. Присутність амонійних солей в 
кількостях, які перевищують 0,1 мг/дм3 [7], вказує на свіже за
бруднення води, оскільки аміак є початковим продуктом 
розкладу органічних азотомістких речовин.

Солі азотистої кислоти (нітрити) являють собою продукти 
окислення аміаку під впливом мікроорганізмів у процесі 
нітрифікацЙ. Наявність нітритів у кількостях, які перевищу
ють 0,002 мг/дм3 [7], свідчить про давність забруднення.

Солі азотної кислоти (нітрати) - кінцеві продукти 
мінералізації органічних речовин. Присутність у воді нітратів 
без аміаку і нітритів вказує на завершення процесу 
мінералізації. Одночасно вміст у воді аміаку, нітритів і 
нітратів свідчить про явний нсблагоустрій водного джерела, 
постійне його забруднення; підвищені кількості нітритів і 
нітратів без наявності аміаку вказує на забруднення в даний 
час. Наявність у воді аміаку і нітритів свідчить про недавню 
появу постійно діючого джіерела забруднення.

Державним стандартом “Вода питна” вміст амонійного 
азоту не нормується, а для води гідрологічних об’єктів, що 
використовуються як джерела культурно-побутових і питного 
водопостачання, і ДК по амонійному азоту складає -̂и мг/дм 
[6]. Таким чином, можна зробити висновок, що перевищень 
ГДК по амонійному азоту немає, за винятком ареалу на 
крайньому сході району (включаючи емт Гвіздепь та прилеглі
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території), одного села в центрі району і в кількох селах на 
півдні району з концентраціями 2,0-4,0 мг/дм3.

Нітрити ГОСТ не лімітуються, та наприклад у США ре
комендовано 1 мг/дм3 [3], але існують і жорсткіші критерії (в 
США ГДК по нітритах може складати і 0,1 мг/дм3) [3]. Якщо 
виходити з рекомендованої величини (1 мг/дм3), то води рай
ону можна оцінити як незабруднені. Проте, відштовхуючись 
від величини 0,1 мг/дм3, простежуємо, що води з перевищеним 
вмістом азоту ипритного знаходяться в місцях, де 
відзначається перевищення по азоту амонійному.

За вмістом нітратів на досліджуваній території чітко про
стежується ареал з максимальними (перевищують ГДК) по
казниками в Коломийському районі. Це крайній схід Коло
мийського району - ареал із емт Гвіздець у центрі 
(перевищення ГДК в 1,2-1,5 разів). Співвідношення характеру 
розподілу концентрації амонійного й нітратного азоту дає 
підставу для твердження про те, що перевищення ГДК по 
вмісту нітратів викликані антропогенними чинниками.

Жорсткість води. Визначається кількістю розчинених у 
ній солей вугільної, сірчаної, хлороводневої, фосфорної, азот
ної кислот, головним чином іонами кальцію й магнію. В дея
ких випадках жорсткість води обумовлена присутністю солей 
калію, натрію, заліза (її), марганцю (II), амонію.

Жорсткість води залежить від хімічного складу грунту, че
рез яку проходить вода, вміст у воді оксиду вуглецю (IV), сту
пеня забруднення її органічними речовинами. Загальна 
жорсткість води, згідно з ГОСТ 2874-82 "Вода питна”, повин
на бути не більшою ніж 7 мг-екв/дм3. Для водопроводів, які 
подають воду без спеціальної підготовки, допускається за по
годженням із СЕС до 10 мг-скв/дм3. Дуже жорстка вода мас 
неприємний смак, може погіршити перебіг печінковокам’яної 
хвороби.

Згідно з класифікацією [5], води Коломийського району 
належать до м’яких, середньожорстких, жорстких і дуже жор
стких. М’які води зустрічаються рідко, як правило, це пооди
нокі криниці, котрі виділяються з-поміж середніх за 
жорсткістю вод. Знаходяться вони на заході й північному за
ході району і характеризуються більш глибокими водоносни
ми горизонтами. їх жорсткість складає 1,5-3,0 мг-екв/дм3. Во
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ди середньої жорсткості (3,0-6,0 мг-екв/дм3) зустрічаються на 
території всього району. Жорсткі й дуже жорсткі води (6,0- 
10,0 мг-екв/дм3 і більше 10,0 мг-екв/дм3 - відповідно) можна 
виділити у своєрідні ареали. Перший з них тягнеться з півночі 
на крайній схід (від смт Отинія до смт Гвіздець). У даному 
ареалі води перевищують установлені норми в 1,5-2 рази. 
Другий - знаходиться на захода району, де ці показники пере
вищують установлені норми в 2-3 рази (це максимальні зна
чення жорсткості води у Коломийському районі). Якщо в 
першому ареалі з жорсткою і дуже жорсткою водою просте
жується антропогенний вплив, то в другому - високі показни
ки жорсткості обумовлені природними факторами (ареал зна
ходиться в гірській частині району).

Окислюєаність єоди. Серед компонентів природних вод 
важливу роль відіграють органічні речовини. Підземні води 
мають меншу окислюваність порівняно з поверхневими 
(десяті й соті долі міліграма на і л). Досить високу окислю
ваність мають грунтові води, які забруднені стоками чи жив
ляться за рахунок боліт (десятки міліграмів СЬ на 1 л води).

ГОСТ “Вода питна” окислюваність не нормує, проте при 
оцінці забруднення органічнимин речовинами можна 
орієнтуватись на міжнародні критерії (2-4 мг/дм3 О2). Отже, 
забрудненими органічними сполуками можна вважати 
підземні води сільських місцевостей, які знаходяться в центрі 
району (перевищення в 1,5-2 рази). Ареали з підвищеними ве
личинами окислюваності грунтових вод району не мають 
чітких геоірафічних меж. Вони спостерігаються всюди, шо 
пояснюється локальним забрудненням водоносних горизонтів 
орган і чин м и сп о лук а ми.

Залізо й марганець. Як правило, вміст заліза й марганцю у 
воді не перевищує декілька міліграмів на літр. У природних 
джерелах питного водопостачання вміст заліза коливається в 
межах від 0,01 до 26,0 мг/дм3. У більшості водойм країни вміст 
заліза є в концентраціях 0,01 мг/дм3 при ГДК для питної води 
0,3 мг/дм3. Хоча навіть у більших концентраціях залізо й мар
ганець нешкідливі для здоров я, правда, своєю присуїнісію 
роблять воду непридатною для питних, промислових і госпо
дарських потреб, оскільки при великих концентраціях вода 
має неприємний чорнильний або залізистий присмак.
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Вміст заліза у водах, які використовуються в децен
тралізованому водопостачанні в Коломийському районі, зна
ходиться в сотих і десятих долях міліграма, що не перевищує 
ГДК. Зустрічаються й концентрації заліза, які наближаються 
й перевищують ГДК. Води з такими концентраціями можна 
об’єднати в певні ареали. Ареал, який тягнеться з півночі на 
схід району, характеризується підвищеними концентраціями 
вмісту заліза у воді. На півночі й на сході даного ареалу спо
стерігаються максимальні концентрації (перевищення ГДК у 
1,5-2,5 рази). В центрах зазначених ділянок з максимальними 
концентраціями - смт Отинія і смт Гвіздець, де інтенсивна 
господарська діяльність. Це дає нам змогу говорити про ан
тропогенний вплив.

Другий ареал знаходиться на заході району. Тут спо
стерігаються максимальні значення вмісту заліза 
(перевищення ГДК у 2,5-10 разів). Проте в даному випадку не 
можна вести мову про забруднення підземних вод сполуками 
заліза, тому що в місцях, де зафіксовані ці максимальні показ
ники, відсутні джерела забруднення, і підвищений вміст може 
бути пов’язаний з геологічною будовою і, зокрема, літологією 
порід водоносних горизонтів.

Хлориди. Через велику розчинність хлористих солей іони 
хлору присутні майже в усіх водах. Велика кількість хлоридів 
у воді може бути викликана вимиванням кухонної солі чи 
інших хлористих сполук із найближчих пластів, а також ски
данням у воду промислових і побутових стоків.

Ареал з підвищеними концентраціями хлоридів (які на
ближаються до ГДК) у межах Коломийського району тяг
неться з півночі на схід. На фоні ареалу ділянки з максималь
ними величинами зустрічаються на крайньому сході (в районі 
смт Гвіздець). Ці техногенні аномалії можна пояснити антро
погенним забрудненням. Цікаво, що природний фон цього 
ареалу' також мас підвищений вміст хлоридів.

Води з конценіраціями хлоридів, які перевищуюсь ГДК, 
також є на заході району, шо. можливо, пов’язано з природ
ними факторами.

Сульфати. їх вміст у водах - від декількох мг/дм3 до наси
чених розчинів (сульфат натрію і магнію). Потрапляють вони 
у воду, головним чином, при розчиненні осадових порід., до
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складу яких входить гіпс, а також у результаті забруднення 
промисловими та побутовими стоками.

Як показали результати аналізу, сульфати у водах Коло
мийською району характеризуються незначними концен
траціями, за винятком кількох сільських населених пунктів. 
Знову виділяється аномальний ареал на сході району з цен
тром смт Гвіздець (перевищення ГДК в 1,2 рази), що 
пов’язано не стільки з природними чинниками, скільки з ан
тропогенним впливом. Подібний ареал (з перевищенням 
сульфатів у 2 рази) спостерігається на заході району, що 
пов’язано з літогенною основою ландшафтів (ці села знахо
дяться в гірській частині району).

Сухий залишок. Величина сухого залишку характеризує за
гальний вміст розчинених у воді нелепочих мінеральних і ча
стково органічних речовин, які впливають на органолептичні 
показники води. Гігієнічне значення цього показника полягає 
в і ому, шо води, які мають підвищену кількість мінеральних 
солей, непридатні для пиття, оскільки мають солоний і гірко- 
солоний смак, а їх вживання призводить до несприятливих 
фізіологічних відхилень в організмі. Слабо мінералізована во
да несприятлива для здоров’я людини. Нестача мінеральних 
сполук, необхідних мікроелементів спричиняє фізіологічні по
рушення в організмі.

За класифікацією [7], води, які використовують у децен
тралізованому водопостачанні Коломийського району, на
лежать в основному до категорії прісних.

Підвищена мінералізація вод характерна для ареалу, який 
тягнеться з півночі на крайній схід. Максимальні величини 
(перевищення ГДК в 1,7 рази) - на півночі (в районі смт 
Отинія) і сході (ь районі смт Гвіздець). Це обумовлено 
інтенсивною господарською діяльністю людини.

В гірській частині Коломийського району максимальні ве
личини мінералізації води перевищують ГДК у 3 рази, що та
кож пояснюється природними чинниками.

Отже, еколого-геохімічний аналіз підземних вод Коломий
ського району (за вшцеперерахованими інгредієнтами) дає 
нам можливість виділити два основні геохімічні ареали - з 
підвищеними концентраціями наведених сполук та з характе
ристиками якості води. Перший ареал - східний, формують
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техногенні геохімічні аномалії, пов язані з інтенсивним вико
р и стан н я м  природних ресурсів у господарській діяльності. Він 
потребує особливої уваги й необхідних заходів по припинен
ню забруднення цих ландшафтів та санації еколого- 
небезпечних ділянок. Другий ареал - західний, знаходиться в 
гірській частині району і відрізняється також підвищеною 
гідрохімічною аномалією, яка обумовлена природним факто
ром (гідрогеологічним).

Бактеріологічні показники. Небезпечним для людини є та
кож бактеріальне забруднення питних вод. Вона в даному ви
падку оцінювалась за величиною колі-індексу. Колі-індекс - це 
абсолютна кількість кишкових паличок в одному літрі води.

Для вода криниць всієї території Коломийського району 
характерна висока бактеріальна забрудненість. Чіткого гео
графічного розподілу забрудненості не виявлено. Це зако
номірно, тому що вона визначається не стільки природними 
факторами, скільки санітарними умовами прилеглої до кри
ниці території.

Криниці з бактеріально незабрудненою водою складають 
10-15 % від їх загальної кількості. В решті криниць бак
теріальне забруднення води перевищує встановлені нормати
ви від 25 до 265 разів, і це, як правило, криниці, що знаходять
ся в колективному або відомчому користуванні (школи, ди
тячі садки, сільрада та ін.). Наведені показники перевищення 
норм бактеріального забруднення ми вважаємо найбільш 
екологічно небезпечними.

При дослідженні сезонної динаміки бактеріальної забруд
неності встановлено, що її максимум спостерігається в 
найбільш сприятливий для розвитку бактерій період - літо. 
Підвищена бактеріальна забрудненість спостерігається також 
під час підвищення рівня грунтових вод (водопілля, дощові 
паводки тощо).

В цілому якість підземних вод, що використовуються для 
неценгралізованого питного водопостачання, за хімічними 
показниками може бути оцінена як задовільна, а за 
біологічними показниками - як незадовільна. Це вимагає про
ведення ряду організаційно-технічних заходів щодо поперед
ження техногенного забруднення та негативних наслідків 
вживання населенням питної води негарантованої якості.
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Одним із таких заходів с боротьба із забрудненням 
підземних вод і дотримання санітарно-гігієнічних норм у 
місцях водозаборів. Важливе значення має централізоване во
допостачання в сільській місцевості, що дає можливість 
здійснювати належний контроль відповідними службами.
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Feleshchuk О. і.
Sanitary chemical evaluation of underground water in Kolomyia 

district Ivano-Frankivsk region used for 
non-ceniraiizeu potable water supply 

Summary
The research resulted in discovering that in general in 

Kolomyia district underground water quality regarding chemical 
ingridients (nitrogen compounds, water, oxidation, iron, 
manganese, chlorides and sulfites) can be evaluated as satisfactory 
with the exception of two anomalous areas - eastern and western. 
Underground water pollution, in the first region is conditioned by 
technogenic factor (the standard is exceeded here 1-2 times). 
Anomalous underground waters in the second region is explained 
by the natural factor (the standard is exceeded here 1,5-3 times for 
all the indicators but nitrogen compounds). According to the 
bacteriological indicators underground potable water qualitv is
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not satisfactory what is conditioned by the violation of the 
sanatary conditions of non-centralized potable water supply.

У ДК 911.3:330.15 (477) [03]
Руденко В.П., Вацеба В.Я., 

Остафійчук В.Н., Кру ль Г. В., 
Погоня Д.А., Ягнич C.I.

Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних 
регіонів України

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) території (аква
торії) фізико-географічних регіонів України в кількісному ви
значенні досліджений недостатньо [1, с. 4]. Насамперед це сто
сується рівня фізико-географічних районів держави, яких, 
згідно з найбільш обгрунтованою та повното схемою, викла
деною в капітальній монографії “Физико-географическое 
районирование Украинской ССР” (1968 р.), нараховується 
274.

Для оцінки величини та структури ПРП фізико- 
географічних районів України, виходячи з нинішнього рівня 
вивченості потенціалу природних продуктивних сил держави, 
за основу нами взятий картографічний метод. Су тність мето
дики розрахунку ПРП фізико-географічних районів України 
зводилась до таких операцій.

На карту адміністративно-територіального устрою Ук
раїни наносилось фізико-геоірафічне районування України до 
фізико-геоірафічних районів включно за мережею, обгрунто
ваною в праці [2].

На наступному етапі з допомогою палетки визначалась 
частка площі кожного з адміністративних районів у загальній 
площі фізико-географічного району (карта в масштабі 
1:750000). За основу визначення ПРП фізико-географічних 
районів України взята оцінка В.П. Руденка (1995) [3]. Даний 
довідник характеризує ПРП всіх адміністративних районів 
України. Бралася величина оцінки району ь промілях від за
гального показника ПРП.

Перерахунок оцінки ПРП фізико-географічних регіонів з 
базової опінки поиоолно-necvncHoro noTemna4 v

і ± •' k J і J
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адміністративних районів проводився за показниками його 
територіальної щільності (густоти), опосередкованої на площу 
всього адміністративного району. Оцінка ПРП фізико- 
географічного району визначалась як середньозважена вели
чина (тобто вона характеризувалась сумою добутків тери
торіальної щільності ПРП адміністративного району на його 
частку в загальній площі фізико-географічного району, 
поділеною на 100 %). Визначивши таким чином тери
торіальну щільність ПРП фізико-географічного району і 
знаючи його площу, неважко розрахувати на наступному 
етапі величину природно-ресурсного потенціалу ландшафт
них одиниць різного ієрархічного рівня. Ця оцінка стала ос
новою подальшого географічного аналізу і синтезу ПРП при
родних комплексів.

Спираючись на отримані показники величини 
інтегрального потенціалу фізико-географічних районів (у %о і 
%), можна встановите (визначити) основні місця тери
торіального зосередження природних ресурсів у складі 
інтегрального потенціалу. Детальна інформація про 
інтегральний ПРП, що наведена у розрізі 274 фізико- 
географічних районів України, дає підстави достатньо 
об’єктивно розраховувати об’єм і структуру інтегрального 
потенціалу фізико-географічних областей, провінцій, підзон, 
зон і країн.

Результати оцінки величини й структури ПРП ландшафт
них одиниць (країн - зон - провінцій - областей - районів) Ук
раїни наведені в табл. 1. Зазначимо, що дані величини 
інтегрального ПРП фізико-географічних одиниць України є 
відносними, і, спираючись тільки на них, не можна визначати 
область, яка характеризується найбільшою величиною сумар
ного потенціалу. Величина цього ресурсу того чи іншого 
регіону залежить, головним чином, від територіальних обсягів 
фізико-географічних одиниць (див. табл. {). Тому про істинну 
вагу інтегрального ПРП фізико-географічних регіонів можна 
судиш, визначивши його продуктивність на одиницю площі.

Серед фізико-географічних країн, безперечно, найбільшою 
величиною потенціалу володіє Східно-Європейська рівнина - 
917,024 %о. За нею йдуть Українські Карпати - 64,382 %о та 
Кримські гори - 18,594 %о (тут і надалі в цьому параграфі всі
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числові показники взято із табл. 1). Головною причиною та
кої великої різниці величин ПРП цих фізико-географічних 
країн є відмінність між їхніми площами. Адже більшу частину 
території України обійняла, звичайно,- Східно-Європейська 
рівнина, площа якої сягнула майже 561 тис. км2. У межах да
ної країни з-поміж зон за величиною інтегрального по
тенціалу вирізняється Степова зона (516,311 % о). Вона володіє 
понад і/2 всього сумарного ПРП України (1000 %о). Друге 
місце за цим показником посідає Лісостепова зона (308,030 
%о). Зона мішаних лісів, у порівнянні із двома попередніми зо
нами, найменше забезпечена інтегральним ПРП, адже його 
величина склала тут усього 92,683 %о.

Розглядаючи кожну із фізико-географічних зон, зазначи
мо, що в Степовій зоні за величиною інтегрального по
тенціалу виділяється Північностепова підзона (399,1 %о). 
Відповідно, у її межах найбільше значення ПРП серед при
родних областей має Донецька височинна область (88,5 %о), 
що є водночас і найбільшою величиною серед усіх фізико- 
географічних областей України. Приазовська низовинна об
ласть має найменшу величину сумарного потенціалу (5,68 %о) 
у межах Північмостепової підзони.

Сухостепова підзона є другою в Степовій зоні за значен
ням інтегрального ПРП (67,05 %о). Серед її областей 
найбільший його показник характерний для Центрально- 
Кримської височинної області (14,01 % о), а найменший - для 
Керченської горбисто-пасмової області (4,41 %о), що є най
меншого величиною серед природних областей не тільки для 
Степової зони, але й для всієї Східно-Європейської рівнини. 
Третє місце з-поміж підзон Степу займає Середньостепова 
підзона (50,199 %о), в межах якої Бузько-Дніпровська низо
винна область має найбільший показник інтегрального по
тенціалу (16,72 %«), а найменший - Західно-Приазовська схи- 
лово-височинна область-(6,96 % о).

У Лісостеповій зоні Дністровсько-Дніпровська провінція 
мас чималу величину інтегрального ПРП ( і 2 2 ,7 4  % о). У  межах 
цієї провінції знаходиться природна область з найбільшим 
інтегральним потенціалом серед усіх фізико-географічних об
ластей Лісостепової зони - Північно-Полтавська височинна 
область (28,81 %о).
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У зоні мішаних лісів, яка нараховує всього 6 фізико- 
географічних областей, носієм найбільшого інтегрального по
тенціалу є Житомирське Полісся (22,16 %о), а найменшим - 
Новгород-Сіверське Полісся (8,68 %о).

Зазначимо також, що в Українських Карпатах найбільша 
величина інтегрального потенціалу зосереджена у фізико- 
географічній Області Передкарпаття (23,63 %о). Рахівсько- 
Чивчинська область має найменший показник величини 
інтегрального потенціалу не т іл ь к и  в межах Українських 
Карпат, але й по всій Україні, бо він становить 0,846 %о. 
Різниця у величині потенціалу знову ж таки грунтується на 
значній відмінності в площі цих областей (див. табл. 1).

Щодо Кримських гір, то тут з-поміж трьох фізико- 
географічних областей найбільшою кількістю інтегрального 
потенціалу характеризується Передгірно-Кримська (8,3 %о), а 
в Південнобережно-Кримській області сконцентрована най
менша його кількість. І, звичайно, не залишаючи собі вибору, 
золоту середину займає Гірсько-Кримська область (7,22 %о).

Таким чином, залучення в науковий обіг деталізованої 
інформації про величину інтегрального ПРП кожного з 274 
фізико-географічних районів, областей, провінцій, підзон, зон, 
країн України, а також про їх часткові (окремі) потенціали - 
мінеральний, водіий, земельний, лісовий, фауністичний, при
род ю-рекреаційний (що і відображено в табл. і), створює не
обхідні передумови для об’єктивізації географічного аналізу і 
синтезу, виявлення територіальних закономірностей у струк
турі, продуктивності, різноманітності природшх ландшафтів. 
Ці напрями оцінки ПРП фізико-географічних регіонів Ук
раїни заслуговують на самостійний деталізований розгляд.
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Natural resources potential of Ukrainian physico-geographical
regions

Summary
Presented is for the first time calculated estimation value of 

natural resources potential for each of 274 physico-geographical 
districts, regions, provinces, subzones, zones, countries in Ukraine, 
which includes mineral, water, land, forest, faunistic, natural 
recreational resources.

УДК 911.3:333(477)
П уш кар  7.M., Єднак A .M .

Бальнеологічні ресурси Тернопільської області: 
проблеми формування і раціонального використання

Проблеми використання місцевих природних ресурсів дня 
соціально-економічного розвитку територій безпосередньо 
пов’язані з пошуком напрямів удосконалення структури й те
риторіальної організації регіональних господарських ком
плексів. Одним із видів таких комплексів є господарський 
комплекс адміністративної області. Від рівня залучення в її 
ресурсний потенціал наявних ресурсів залежить ефективність 
господарювання й послаблення кризового впливу на госпо
дарство області.

У Тернопільській області с значні бальнеологічні ресурси, 
які ще недостатньо експлуатуються установами охорони здо
ров’я і рекреації. До них належать запаси мінеральних 
лікувальних вод і лікувальних грязей. На території області до
бре розвідані поклади мінеральних вод і дещо менше - 
лікувальних грязей. Майже по всій території відомі води без 
специфічних компонентів і властивостей, а також води із спе
цифічними компонентами, особливо з вмістом органічних ре
човин.

Рівнинний характер місцевості Тернопільської області, 
повільна течія річок сприяли утворенню торф’яників майже в 
усіх районах області. Торфові грязі насичені сірководнем і 
різними іонами (КСОз, СОз, SCm, Са, mg, СІ та ін.). Експерм-
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ментально підтверджено, що ці грязі можна використовувати 
при лікуванні різних хвороб як самостійно, гак і в поєднанні з 
мінеральними водами. Добре вивчені і вже сьогодні готові до 
використання дванадцять родовищ (Бережани, Заложці, Озер
на, Золотники, Козивка-Сороцька, Конопківка, Ланівці, 
Мар’янівка, Настасів, Підволочиськ, Тернопіль, Товсте). У 
цих пунктах родовища мають вигідне місце знаходження, ве
лику площу залягання, під’їздні шляхи, добрі фізико-хімічні й 
бальнеологічні характеристики. Більшість грязей з високим 
рівнем розкладу (74-94 %), невеликим вмістом піску (0,25- 
1,8%), слаболужною реакцією (pH 7,3-7,8) і підвищеною 
мінералізацією. Загальна кількість мікроорганізмів в одному 
грамі сирої грязі коливається в межах 10000-62000, патогенні 
організми кишкової групи не виявлені. Грязі с. Конопківка і с. 
Настасів вже використовуються в поєднанні з сірководневими 
водами в санаторії “Медобори”.

Краще розвідані й ширше використовуються мінеральні 
воли. V межах Тернопільської області виявлені мінеральні во
ди, відмінні одна від одної як за складом, так і за 
лікувальними компонентами та умовами формування. Фор
мування мінеральних вод відбувалося під впливом цілої низки 
природних факторів і визначається системами взаємодії': вода 
- порода - газ - жива речовина. Умови взаємодії цих систем 
зум овлю ю ться  геологічною будовою, фізико-географічними 
особливостями території. Умови формування й поширення 
підземних вод (у тому числі й мінеральних) є похідними від 
генезису та умов залягання порід різного складу.

За гідромінеральним районуванням Іернопільська область 
розташована в межах Причорноморсько-Дністровської об
ласті мінеральних вод Східноєвропейської провінції. Майже 
вся її територія належить до Львівського району хлоридних 
сульфатних, гідрокарбонати о- хлоридних, сірководневих вод 
та розсолів У геострукгурному відношенні він відповідає Во- 
лино-Подшьеькому артезіанському басейну'. Південно-східна 
частина області належить до Придністровського району 
мінеральних вод.

В артезіанському басейні розвинута гідрохімічна зо
нальність. Верхні водоносні горизонти - зони активного водо
обміну містять прісні води. Глибина поширення прісних вод у
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різних частинах басейну змінюється в широких межах і часто 
залежить від складу порід. З глибиною спостерігається 
підвищення мінералізації підземних вод. Солонуваті води 
різноманітного складу належать до відкладів палеозою та ме
зозою. У глибоких западинах залягають хлоридні вода та роз
соли, що містять бром, йод, іноді бор.

За хімічним складом води верхніх горизонтів - 
іідрокарбонатні або сульфатно-кальцієві. Останні поширені 
на півдні та південному заході Тернопільської області. Вони 
п о б  язаш з дооре промитими гіпсоноскими відкладами тор 
тонського ярусу. Мінералізація вод змінюється в межах 1,0-5 
г/дм3. З глибиною склад води поступово змінюється на суль- 
фатно-хлоридний, іноді - гідрокарбонатно-хлоридний, 
мінералізація сягає 15-20 г/дм3. Води мають змішане, переваж
но інфільтраційне походження при можливій участі морських 
сидементаційних вод. У глибоких водоносних горизонтах у 
цій зоні поширені хлоридне-натрієві та кальцієво-натрієві роз
соли з мінералізацією до 150 г/дм3.

На території Тернопільської області виявлено майже 42 
ділянки, на як кіл залягають мінеральні води. На оазі оыыгю ст* 
з них у майбутньому можливе будівництво санаторно- 
курортних установ і заводів розливу. В межах області с 
мінеральні вода кількох типів, котрі можуть бути використані 
для лікування різних хвороб. Проте можливості мінеральних 
вод для санаторно-курортного лікування населення розливу 
використовуються недостатньо. На їх базі функціонує лише 
два санаторії державного значення (м. Гусятин і с. Микулинці 
(Зч о н о п к і б с ь к є ) ) .  Із 1 8 затверджених ТИПІ Б природи о-столових 
вод розливається лише 10, а з лікувально-столових вод - з 10- 
тн даше 6.

Не зовсім раціонально використовуються мінеральні води 
в санаторії м. Гусятин (Ново-Збруланське родовище). Добо 
вий відбір високомінералізованих хлоридио-натрісвих вод дтя 
ванн складає 6 м3 (5%). Відібрана вода із свердловини 
мінералопроводом потрапляє безпосередньо в санаторій 
“Збруч15. Тільки 0 ,8 і м3 відбирається для Гусятинського заво
ду розливу, а решта - д ія  потреб санаторіїв “Збруч та 

МедобориЧ Води типу “Нафтуся5 використовуються тіїтьки 
па 9,5%. На Конопківському родовищі (санаторій
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“Медобори”) слабосульфідпі води використовуються 
повністю (9,3 мУдобу). а сульфідні - лише на 24 % (див. табли
цю). Отже, мінеральні води на території області викорисгову- 
ються в незначній кількості порівняно з експлуатаційними за
пасами. Це свідчить про можливість розвитку мережі 
лікувальних установ. Завантаження санаторію “Медобори”, 
який знаходиться в сприятливих природних умовах, можна 
довести до 500-750 осіб і навіть більше (в даний час цей показ
ник сягає 250 осіб), оскільки Гусятин добре з’єднаний транс
портними шляхами з іншими регіонами.

При використанні мінеральних вод важливе значення мас 
контроль за їх якістю, кількістю, а також станом свердловин. 
На Ново-Збручанському родовищі режимні спостереження не 
проводяться. Це ж стосується й більшості заводів розливу. За 
результатами такої експлуатації неможливо оцінити стан 
гідромінеральної бази родовищ.

Таблиця
Використання мінеральних вод на розвіданих родовищах

Родовище Основьтш тип 
мінеральних вод

Річний
відбір,

м3

Добо
вий

відбір,
м3

% ви
корис
тання 
запа

сів
Конопків-
ське

Сульфідні, сульфа-
то-гідрокарбо-
натно-кальцієві. 23725 65 24,2
Слабосульфідпі 
суль ф а тн о-гідр о- 
карбонатно- 
кальцієві. 7117,5 ю1 / і*; 100

Ново-
Збручан-
еьке

Гідрокарбонатні 
кальцієво-магнієві 
“Нафту ся”. 1390,6

3,81 
(з них 
0,81 м3 9,53

Хлоридио - 
натрієво-кальцієві
високої
мінералізації (20-30 
г/дму), тип 
“Друскінін-кай”. 2190

на роз
лив)

6.0 5,3

56



Інтенсивно використовуються води на заводах розливе 
яких в області с 29 (м. Бережани (0,32 м3/добу), с. Старим 
Вишнівець Збаразького району (0,14 м3/добу), м. Теребовля 
(2,39 м3/добу) та ін.). Найпотужніший завод працює в Терно
полі. Використання потужностей сільських заводів у період 
1990-1994 років різко скоротилося через економічну, зокрема 
фінансову кризу в державі. Так, розлив води “Тернопільська 
скоротився за цей період, відповідно, з 10,95 м3/добу до 2,19 
м3/добу, “Чортківської” - з 1,37 м3/добу до 0,52 м3/добу і т.д. 
Слід зазначити, що заводи розливають, в основному, природні 
столові води з мінералізацією до 1,0 г/дм3.

Використання мінеральних вод окремих типів ще недос
татнє. Тому, в майбутньому є можливості широко використо
вувати бальнеологічні ресурси. Це створить умови для 
підвищення рівня соціально-економічного розвитку і 
раціонального використання цього виду ресурсів області.

Pushkar І.М., Yednak A.M.
Balneological resources of Ternopil area, main problems of their 

functioning and utilization 
Summary

The work describes localization and qualitative evaluation of 
deposits of mineral water and medical mud. The problems of 
utilizing them has been also considired.

УДК 911.9:502.7
Царик Л. П.

Про дефініції еколого-географічних досліджень 
і критерії оцінки еколого-географічної ситуації

Сучасний стан єколого-геоірафічних досліджень характе
ризується розробкою та реалізацією концепції стійкого роз
витку і якості навколишнього середовища. Як провідне зав
дання і нова стратегія розвитку ця ідея дістала свій офіційний 
статус па Конференції ООп “Навколишнє середовище і роз
виток” (Ріо-де-Жанейро, 1992). Перший принцип декларації 
цієї конференції проголошує, що “центром стійкого розвитку є 
люди. Вони наділені правами на здоров’я і продуктивне життя 
в гармонії з природою”. Звідси поняття “якості життя ,
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“якості навколишнього середовища” займають центральні 
позиції в методології еколого-географічних досліджень.

Сама якість жиїтя залежить від рівня матеріального доб
робуту, способу жиїтя людей, особливостей культури, інших 
ціннісних орієнтацій. Звичайно, цс поняття включає можли
вості задоволення основних фізіологічних потреб людини в 
продовольстві, воді, житлі, енергетичному й матеріальному 
забезпеченні. Однак важливою складовою “якості життя” є 
відпочинок, у т.ч. в природних ландшафтах, т.зв. 
“психологічний комфорт”. За оцінкою відомого американсь
кого еколога Ю.Одума, для задоволення матеріальних потреб, 
а також для відпочинку кожній людині необхідно пересічно 2 
га території: 0,6 га - для виробництва продовольства; 0,2 га - 
для розселення й промислових потреб; 1,2 га природного 
ландшафту - для мандрівок і відпочинку, а також екологічної 
стійкості природних систем (1975). Як засвідчує Г. Сдасюк, 
етап сприятливого комфортного просторового існування на 
планеті пройдений людством у 80-х роках XX століття” [2]. А 
отже територія стає все більш дефіцитним і дорогим ресурсом. 
В умовах України на одного мешканця припадає 1,2 га тери
торії (60 % якої розорано, І 5 % знаходиться під лісами, 4 % 
урбанізовано і тільки 2 % зайнято під заповідними об’єктами). 
Отже фактор комфортного прост ору стає д ія  нас ще більш 
визначальним, а поняття “стійкого розвитку” - гіпотетичною 
категорією.

При всій багатогранності поняття “стійкий розвиток” суть 
його зводиться до такого типу розвитку, який зберіїає мож
ливість існування майбутніх поколінь. У визначенні Д. Пард- 
жеса [2] “стійкий розвиток” означає економічний ріст, який 
здатний підтримуватись природним і соціальним середовищем 
у недалекому майбутньому. Відомий географ та еколог 
ОТіордак [2] вважає, що “'стійкий розвиток” охоплює, крім 
того, “естетичні норми, які орієнтують на виживання всього 
живого, права майбутніх поколінь і відповідальність”. Таким 
чином, “стійкий розвиток” - це складне поняття, що інтегрує 
соціально-економічні та природні параметри стану навко
лишнього середовища, а також етичні, правові норми його 
справедливого розподілу.
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Автори наукової праці “Управління стійким розвитком 
М. Карлі та І. Чрісті наголошують, що деградація навколиш
нього середовища та існуючі екологічні проблеми людсгва 
пов язані з ‘ політичною культурою” і соціально- 
економічними системами “індустріальних суспільств”. 
Аналізуючи модель постійного розвитку західних країн як 
“культуру споживача”, вони попереджають, що країнам 
Східної Європи і колишнього Радянського Союзу не потрібно 
повторювати “традиційну55 західну модель модернізації, а 
розробляти шляхи здійснення екологічно ефективної мо
дернізації.

Оцінка якості навколишнього середовища, зорієнтована на 
обгрунтування варіантів переходу до стійкого розвитку, по
винна носити по можливості максимально повний, 
інтегральний характер. Такий підхід передбачає використання 
галузевих наукових досліджень для досягнення зведеного ре
зультату. Головний акцент у даній ситуації ставиться на про
блемах інтегрального еколого-географічного картографуван
ня. в основу якого покладена концепція еколого-гсографічної 
ситуації як інтегрального відображувача стану навколишньо
го середовища [3].

В еколого-геоірафічній літературі часто зустрічаємо такі 
поняття, як “екологічна криза55, “екологічна ситуація”. Еко
логічна криза як напружений стан взаємовідносин між 
суспільством і природою характеризується основною одини
цею комплексного вивчення сучасних проблем природокори
стування - екологічною ситуацією. К.ожна екологічна ситуація 
формується в межах певної території, характеризується про
сторово-часовими параметрами й належить до певних типів 
т ериторіальних систем.

Перш ніж переходити до характеристики стану навколиш
нього середовища, доцільно провести оцінку його еколого- 
географічного положення. Під еколого-географічшім ’положен
ням (ЕГП) розуміють просторово-часову орієнтацію об’єкта 
стосовно джерел техногенезу, а також природно- 
антропогенних особливостей даного типу територіальних сис
тем (ландшафтних, басейнових, геотехнічних і т.ін.). Природ
но-антропогенні особливості території виступають чинниками 
формування еколого-геоірафічиої ситуації (тип ландшафту.
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ступінь освоєння та урбанізованості території, форми госпо- 
дарського використання, науково-технічний рівень техно
логічних процесів і т.ін.).

Поняття “еколого-географ ічна ситуація” (ЕГС) найповніше 
відображає багатофакторний і комплексний характер стану 
взаємовідносин суспільства та природи в даному конкретному 
місці на певний період часу. В наукових публікаціях 
зустрічаємо такі тлумачення даного поняття:

-  формування сучасних ЕГС визначається просторово- 
часовою організованістю ландшафтів, а також інтенсивністю 
й тривалістю техногенного впливу [3];

-  ЕГС - це просторово-часове поєднання взаємопов’я
заних природних, економічних, соціальних і політичних умов, 
що характеризує зміни в географічному середовищі, які обу
мовлюють умовно стійку в часі обстановку систем 
життєзабезпечення й впливають на рівень розвитку й ступінь 
задоволення потреб суспільства.

Залежно від основних груп умов та аспектів формування 
ЕГС, виділяють 5 їх типів: природіичо-екологічний, еко- 
номіко-екологічний, соціально-екологічний, демографо- 
екологіч-ний, політико-екологічний.

Природничо-екологічний аспект ЕГС відображає ди
намічний стан природаого середовища певної території, на
явність і характер відхилень природних систем, окремих ком
понентів ландшафту. Екопоміко-екологічний аспект ЕГС роз
криває територіальну диференціацію господарських систем, 
рівень і характер техногенезу, його вплив на зміну природних 
процесів і компонентів природи. Соціально-екологічний аспект 
ЕГС відбиває інфраструктур нд-соїцальну забезпеченість насе
лення, особливості змін способу життя, забезпечення ком
фортних умов життєдіяльності. Демографо-екологічний аспект 
ЕГС відображає тривалість життя, особливості захворюва
ності, природного руху та міграційних процесів населення. 
Політико-екологічний аспект ЕГС висвітлює особливості пра
вового й нормативного забезпечення соціально-екологічної 
захищеності особистості, задоволення політико-правових по
треб населення. Кожний із розглянутих аспектів ЕГС 
аналізується з допомогою системи показників, якими най
повніше відображається стан усіх компонентів, процесів і
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явищ, що формують відповідний аспект ЕГС.
Особлива складність полягає у виборі критеріїв покомпо- 

нентної та інтегральної оцінки розглянутих аспектів ЕГС. При 
виборі критеріїв оцінки важливо, щоб показники, по можли
вості, відображали стан компонентів, процесів, явищ. Зокрема, 
на думку 1.0. Горленко [3], оцінити природно-екологічний ас
пект ЕГС можна за допомогою таких показників: стійкість і 
мінливість ландшафтів, щільність несприятливих природно- 
техногенних процесів, якість природного середовища.

Основними показниками, які характеризують економіко- 
екологічний аспект ЕГС, є: масштаби і структура техногенно
го навантаження на територію, “екологічність” техногенних 
процесів. Соціально-екологічний аспект ЕГС визначається 
якістю здоров’я і тривалістю життя, соціально-міграційною 
стабільністю, соціально-сімейним благополуччям.

Безумовними недоліками більшості оцінок є складність їх у 
застосуванні. Тому з великої різноманітності можливих кри
теріїв оцінки ЕГС доцільно застосувати ті, які, відображаючи 
суть процесу чи явища, водночас з легкістю можна було б ви
користати в даній конкретній ситуації, наприклад дтя прове
дення громадської чи експертної оцінки і т.ін. На нашу думку, 
дтя оцінки природно-екологічної ситуації території такими 
показниками могли б служити: природно-ландшафтна репре
зентативність - частка території регіону під природною рос
линністю; коефіцієнт антропогенної перетвореності природ
них ландшафтів; стійкість ландшафтних систем.

Показниками, які відображають інтеграційність процесів і 
явищ економіко-екологічного аспекту ЕГС, можна вважати: 
модуль техногенного навантаження, розраховуючи його як 
відношення суми атмосферних викидів, скидів забруднених 
стічних вод (неочшцених і недостатньо очищених) та твердих 
відходів до площі досліджуваної території; енерго- та ресур- 
соємність одиниці продукції; “екологічність технологічних 
процесів” як відношення еколого-інфраструктурних фондів 
підприємств до вартості основних виробничих фондів.

Серед показників, які характеризують соціально-еколо
гічну ситуацію, слід використовувати традиційні: пересічна 
тривалість життя; показники природного приросту' населення; 
частка бездітних сімей, яка припадає на 1000 сімейних пар.
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Завершальний стан дослідження складових ЕГС доцільно 
аналізувати інтегральними синтетичними показниками. Серед 
них зазначимо коефіцієнт зміни й перетворення природних 
ландшафтів, який показує ступінь антропогенезу природних 
систем, в певній мірі їх стійкість до антропогенного пресу. Цей 
показник розраховується згідно з методикою В.А. Анучека,
МЯ . Лемешева, К.Г. Гофмапа (1982), Г1.Г. Шищенка (1988) 
наступним чином:

^  ( Г . п . . п) • прг _  ^  ч' г Чі У'
100

де Кап - коефіцієнт антропогенної перетвореності; г - ранг ан
тропогенного перетворення ландшафтів і видом користуван
ня; д - площа рангу (%); § - індекс глибини перетворення 
ландшафту; п - кількість складових частин у межах контуру 
ландшафтного регіону.

Масштаби та характер техногенезу природних систем ха
рактеризує такий інтегральний показник, як модуль техноген
ного навантаження, що розраховується як віднопісніїя сумар
них викидів, стоків і відходів до площі даної території:

ВА +)
м п , ,  =    ,

Де М тм. “ модуль техногенного навантаження; ВА - викиди ат
мосферні: Св - стічні води; ВТ - відходи тверді; 5  - площа даної 
території.

Дійовим методом як покомпонентної, так і інтегральної 
оцінки ЕГС є картографічний. Карта дає можливість не тільки 
відобразити абсолютні показнккрі чи критерії оцінки ЕГС, а и 
показати територіальні відмінності поширення даного явища 
чи процесу. Карти еколого-географічних ситуацій з основно
му створюються методом накладання покомпонентних карт. 
Однак, є інші способи картографічного моделювання ЕГС 
певної території. Наприклад, побудова карти шляхом розра
хунків ступеня антропогенного перетворення ландшафтів у 
межах контурів градусної сітки для середньомасштабних карт 
за відомою методикою. Такі розрахунки є основою побудови 
карти “Потенціалу поля‘перетворення ландшафтних систем”, 
яка має багатогранне використання.
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Summary

The work deals with the consideration of main characteristics 
of ecological and geographical situation and the concept of stable 
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Markers of component and integer assessment of ecological 
situation have also been offered for consideration.

63



У Д К  911.3:001
Лажнік В.Й., Жупапський Я.І.

Методи формалізації й кількісної оцінки економіко- 
географічного положення територій

На сучасному етапі розвитку суспільної географії важли
вим завданням є розробка спеціальних методичних підходів, 
які дозволяють кількісно оцінити економіко-географічпе по 
ложення (ЕГП) площинних географічних об’єктів, під якими 
розуміється територія будь-якого рангу й масштабу. Як за
значає Е.Б. Алаєв, територія - це географічний об’єкт особли
вого роду, який для всіх інших об’єктів є своєрідною опе
раційною базою й характеризує їх з точки зору територіальної 
впорядкованості, густоти, рівномірноегі розміщення, протяж
ності, географічного положення [1]. Кожній території властиві 
свої певні особливості, ознаки й параметри. Однією з важли
вих ознак території є її ЕГП, в основі якого закладені тери-
Ф Л Г»!отр !ТІ тт т / л и - г п л о т і т т і т д т т і  о і т о л т т т р и и п  п г а п т д т п п І і  О ї 1 'Л Г>ХГО-і  и р і с и ш і ї і  ґ і  л и ш и и о т д п г і і п  и х А ї х и т ^ і ї х і л  х і  ^ ^ / і і  ^  п и ш ч ч /

лишніми об’єктами й територіями, що відіграють або можуть 
відігравати певну роль в її економічному розвитку. ЕГП вла
стиве будь-яким ділянкам території: від елементарних тери
торіальних одиниць до країни й материка включно.

У наукових публікаціях, присвячених вивченню ЕГП те
риторій, різко переважають вербальні оцінки, а розробка пи
тань методології* та методичного інструментарію кількісного 
аналізу міри ЕГП територій перебуває па початковому етапі 
становлення. Практичну, методологічну й методичну
слабкість вивчення ЕГП територій зазначав ще І.М.
Маєргойз, пояснюючи причини та об’єктивні обставини, що 
не дозволяють провести глибокий аналіз яскравих 
відмінностей у положенні окремих районів чи територій [10].

Проблема кількісного аналізу ЕГП територій різного ран
гу вимагає розробки дієвої методики оцінки мікро-, мезо- і 
макроположення територій. Незважаючи на широке застосу
вання поняття ̂ потенціал ЕГП”, існуючі методи кількісного 
аналізу міри ЕГП дозволяють визначити лише часткові види 
положення, що практично не вирішує проблему кількісної ха
рактеристики інтегрального ЕГП територій.
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Розв’язання цієї проблеми можливе на підставі викори
стання системно-структурного підходу із залученням методів 
математичної формалізації поняття інтегрального ЕГП. Ме
тодика оцінки ЕГП територій повинна базуватись на кон
цепції, що точкові об’єкти є джерелом напруженості поля 
впливу ЕГП і економічні зв’язки та відношення між ними ре
алізуються через простір-територію, якій властивий певний 
потенціал ЕГП. Потенціал ЕГП кожної території, маючи у 
своїй основі ймовірний характер, виступає в ролі особливого 
ресурсу регіонального розвитку. Тому він обов’язково пови
нен бути складовою частиною інтегрального потенціалу тери
торії в широкому розумінні цього поняття.

При розробці методики оцінки ЕГП територій виникає 
низка проблем, які слід вирішувати при використанні методів 
математичної формалізації. По-перше, територіїо як частку 
геопростору слід розглядати одночасно в декількох системах 
територіальних відношень і рівнях положень: положення те
риторіальної одиниці всередині і поза територією вищого 
рангу і т.п., тобто на мікро-, мезо- і макрорівні, які 
відповідають мікро-, мезо- і макроположенню. Географічні 
об’єкти, розташовані в межах певних територій, утворюють 
свої індивідуальні силові поля впливу ЕГП. Напруженість у 
таких полях підсумовується, і при розгляді їх як макрополя 
виникає проблема переходу від сум до інтегралів. Для 
розв’язання цієї проблеми припустимо, що кожна територія 
має свій вектор напруженості поля і свій інтегральний по
тенціал ЕГП. По-друге, існуючі методики обчислення міри 
ЕГП, призначені д ія  визначення ступеня розвитку господар
ства територій, враховують переважно його економічну скла
дову. При безсумнівності домінування економічної сторони 
при о ц іїіц і ЕГП слід підходити комплексно із системно- 
структурних позицій і включати в розрахунки параметри 
інших сфер жиітєдія.ііьності суспільства - соціальної, демо
графічної, інфраструктурної та ін. По-третє, при оцінці ЕГП 
територій виникає проблема порівняння й синтезування 
різіюрозмірних й різнойменних вихідних показників, залуче
них у розрахунки. Вона може вирішуватись шляхом створен
ня синтетичних показників в єдиному масштабі та інтеграції 
окремих видів положення із застосуванням запропонованої
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нами відповідної методики [6, 7]. По-четверте, при оцінці ЕГП 
територій логічним постає питання врахування їх гетероген- 
ності, адже при інтеграції видів положення втрачається 
своєрідність певної території чи регіону. Вихід вбачається у 
залученні до моделей кількісної міри ЕГП показників по точ
кових об’єктах або дрібних територіальних одиницях та у за
провадженні регіональних коефіцієнтів, що характеризують 
умови та особливості взаєморозміщення цих об’єктів. 
Обов’язковим при цьому є застосування математичних моде
лей формалізації дисперсного розміщення множини точок на 
площині.

Розв’язання всіх вищезгаданих проблем формалізації ЕГП 
територій можливе за умови прийняття за кількісну міру ЕГП 
такого параметру скалярного поля впливу ЕГП, як 
інтегральний потенціал. Територія будь-якого масштабу вис
тупає місцезнаходженням точкових об’єктів, які володіють 
певною силою впливу та індукують її на інші об’єкти й саму 
територію, утворюючи поле впливу ЕГП. Отже, кожна тери
торія мас свій, лише їй притаманний, власний потенціал ЕГП, 
який створюється сукупністю її точкових елементів. Об’єкти, 
що розташовані поза даною територією формують для неї на
ведений потенціал. Сума власного й наведеного потенціалів с 
інтегральним потенціалом ЕГП території.

Одним із методичних підходів, що розв’язує проблему ви
значення міри інтегрального ЕГП територій, на нашу думку, 
може бути підхід, в основу якого покладено залучення до роз
рахунків потенціалів ЕГП економічної маси окремого точко
вого об’єкта, яку можна подати як синтетичний показник су
купності різних часткових ознак [6, 7]. Економічні маси тери
торій виражаються через суми синтетичних стандартизованих 
показників величини об’єктів. Сумарні економічні маси 
об'єктів і територій повинні враховуватись у моделях розра
хунку потенціалів, оскільки сукупне поле ЕГП, егворюване 
множиною об’єктів, виникає в результаті накладання 
різнопотужних індивідуальних полів впливу кожного з 
об єктів. Тому до моделі потенціалу ЕГП територій доцільно 
включати параметри територіальних відношень, що 
відооражають особливості територіального розміщення точ
кових економічних об’єктів, композиційні відношення і
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ступінь зосередження їх на території (дисперсію, концен
трацію), а також геометричні властивості кожної території - 
площу й конфігурацію [8].

Включення до моделі інтегрального потенціалу ЕГП тери
торій узагальнених синтетичних показників обсягів еко
номічних мас по кожному точковому об’єкту передбачає роз
рахунок їх як зваженої суми часткових стандартизованих па
раметрів [6, 7, 9]. Синтетичні зважені показники по кожному 
об’єкту в сумі виражають економічну' масу елементарної те
риторіальної одиниці (таксону) /:

п

Pi .<?=!. 2 .  .п) (1)
І=\

де Р, - економічна маса території /; Wt - зважені синтетичні по
казники економічних мас точкових об’єктів /, розташованих 
на території І: і -  1 ,2 .......   п - кількість об’єктів. Економічні ма
си територій вищого ієрархічного рангу логічно визначати 
аналогічно або як суми економічних мас низових територій.

Врахування гетерогенності територій та особливостей 
різних типів відношень територіальної композиції вимагає 
введення до моделі потенціалу ЕГП коефіцієнта дисперсії 
об’єктів по території низового рангу / [8, 9]. Його можна роз
рахувати за такою загальною моделлю:

тг _ * „  + -^20+-•■+■#,» _  2 2 ^ .0
и -0,5642 -V s  0,5642-75'

де Ri0 - віддаль від об’єкта і до центру території, системи або 
економічної осі; п - число об'єктів; б - площа території, в kmz
[2]. Величини віддалей R i0 можуть бути різними залежно від 
обраних підходів до вираження відношень територіальної 
композиції через інші типи територіальних відношень. Тому 
може існувати кілька варіантів визначення віддалей відносно 
точки, наперед обумовленої, або кількох таких точок.

Для відображення форми й конфігурації території низово
го рангу доцільно залучати, як мінімум, три репрезентативні 
віддалі для кожного об’єкта: віддаль до модального й геоета- 
тистичного центрів (центрів ваги явища) низової території та 
віддаль між даним об’єктом та іншими в системі (таксоні). 
Середнє центроване значення віддалей є фактично радіусом
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територіальної взаємодії об’єкта. Його можна розрахувати за
такою формулою:

і .  = ( М і + Д ) + 3 ,  (3)
де М  - віддаль між /-тим об’єктом і модальним центром тери
торії І; Кі - віддаль між об’єктом та геостатистичним центром 
території 1,‘ .0,- - середня віддаль між об єктом і та іншими 
об’єктами території /, яку можна розрахувати за формулою

де Щ - віддаль від об’єкта і до інших об’єктів території І; п - 
число всіх об’єктів території (таксону) І; і = п; і ї ] .

Введення до моделі коефіцієнта дисперсії (2) віддалі 
замість віддалей Яю дозволяє одночасно відобразити просто
рове взаєморозміщеиня об’єктів один до одного і відносно 
різнохарактерних центральних точок території /. Багато- 
варіантність підходів дає змогу враховував взаємне поло
ження центрів територій та утворюючих їх “мас” на підставі 
показника абсолютної центрсваності [11]. ІДеіггрованість ха
рактеризує індивідуальні риси композиції територіальної 
структури досліджуваних явищ і ступінь компактності тери
торіальних структур відносно центру, місцезнаходження яко
го може змінюватись у різні періоди часу і не є фіксованим 
дія різних складових. Показник абсолютної центрсваності 
будь-якого явища на території визначається за формулою

де Ц - радіус територіальної взаємодії об’єкта і в тери
торіальній одиниці низовою рангу (таксоні) /; Щ - синтетич
ний зважений показник величніш економічної маси об’єкта і; 
Р, - економічна маса території низового рангу (таксону) /. Ве
личина Я, відповідає середньому дистанційному розсіюванню 
при к -  1 і середньоквадратичному розсіюванню або ди
намічному радіусу Стюарта Уорнтца, коли к дорівнює 2 [і і].

Величину показника Я, доцільно використати для 
порівняння різних за площею територій, підставляючи його у 
формулу коефіцієнта дисперсії (2). Отже, остаточно ко
ефіцієнт дисперсії об’єктів у-таксоні І (Кг) виглядатиме так:

п

ц  = 2 1 Д / + (я  -  о , (4)
і=1
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К г = Я, + (о,5642 • л/5) = Я  + (6)
де Яі - показник абсолютної центрованості території (таксону)
/; — у/5 1 -т- 7Г - приведений радіус території (таксону) /; 5. -
площа території (таксону) /. Наведений радіус вводиться до 
розрахунків з метою порівняння коефіцієнтів дисперсії для те
риторій з різною площею й конфігурацією. Тоді коефіцієнт Кт 
відображатиме відносну центрованість об’єктів за масою та 
площею й виступатиме як відомий індекс територіальної ком
пактності [11] чи як “коефіцієнт децентралізації” С.Г. Гродсь- 
кого або коефіцієнт дисперсії виробництва в комплексі [2]. 
Коефіцієнт Кг логічно включати до моделі потенціалу ЕГП 
територій, оскільки він відображатиме нерівномірність і 
своєрідність розміщення об’єктів як джерел сили впливу ЕГП, 
а також ступінь тяжіння економічних мас до центральних то
чок територій та концентрацію виробництва в системі.

За своєю сутністю й математичним значенням коефіцієнт 
К, відповідає формальним вимогам коефіцієнта Ки у формулі 
розрахунку міри ЕГП із роботи У.Р.Прагі [12] і коефіцієнта 
масштабування мас і віддалей у моделі інтегрального по
тенціалу ЕГП [4]. Коефіцієнт Кг обраний не довільно, як при
пускає У.Р. Прагі, а визначається па основі певних матема
тичних залежностей. Це підвищує репрезентативність резуль
татів оцінки й виміру потенціалів ЕГП територій у шкалі 
відношень. При розрахунках потенціалів ЕГП територій може 
бути два випадки взаєморозміщення об’єктів і територій, сто
совно яких оцінюється положення низової території: 1) при 
компактному розміщенні низових територій у межах території 
вищого ієрархічного рангу; 2) при пекомпактному чи
ізольованому розміщенні низових територій у різних тери
торіальних системах. Найбільш інформативні результати дає 
розрахунок потенціалів ЕГП при компактному розміщенні 
територіальних одиниць у межах території вищого 
ієрархічного рангу (системи) г. Для відображення
іерархічності відношень, економічної взаємодії об’єктів у сис
темі та регіональної специфіки кожної території передбачено 
введення коефіцієнтів економічної центрованості об’єктів у 
межах території вищого рангу. Такі коефіцієнти зможуть
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відобразити особливості відношень об’єктів на різних рівнях і
масштабах.

Коефіцієнт економічної центрованості (Ки) кожного 
об’єкта в межах компактної системи територіальних одиниць 
(території вищого ієрархічного рангу) можна визначати на 
основі порівняння величини радіусу економічної взаємодії і 
середньоцентрованого радіуса територіальної взаємодії 
об’єкта в системі Г:

Ки = Я е : Я и (7)
де Я? - радіус економічної взаємодії об’єктів у межах системи 
і; Я{ - середньоцентрований радіус територіальної взаємодії 
об’єкта / в межах системи г. Радіус економічної взаємодії 
об’єктів у системі (Яе) визначається за алгоритмом розрахунку 
показника абсолютної центрованості (індекса територіальної 
компактності):

N

к  • Д-)> (»)1=1

де Р1 - економічна маса системи (Рь -  2^ Р І N  = /  , /2 ); Я( -
/=і /=і

середньоцентрований радіус територіальної взаємодії /-того 
об’єкта; Щ - економічна маса об’єкта і.

Середньоцентрований радіус територіальної взаємодії 
об’єкта в системі розраховується стосовно центральних точок 
території і вищого рангу (системи) за такою формулою:

/? = Ік4- р  + п  Ь ;  лл
~1 'іи * 'ІТИ ■ <ив/ • ■'і \ ' )

де Я ю - віддаль від /-того об’єкта до геостатистичного центру 
системи; Я іт - віддаль від /-того об’єкта до модального 
(функціонального) центру системи; 0 іт - середня віддаль /-того 
об’єкта до всіх інших точкових об’єктів системи /

(о™ = Е  щ+( м  -  о ) .

Координати геостатистичного центру системи гео
графічних об’єктів обчислюються за формулою У. Ізарда [3]:



У д  X . У р . . у .V _ “—‘L l_ L \7 ' 1 «
2 > ,  Z p , '

де JT* У, - Прямокутні координати точкового об’єкта і в пере
тинах сітки квадратів, довільно накладеної на картографічне 
зображення території вищого рангу; Pt - значення явища Р  в 
точці і.

Коефіцієнт економічної центрованості об’єктів Ки є досить 
інформативним параметром, оскільки він відображає 
взаєморозміщення економічних мас і взаємовплив об’єктів 
один на одного в межах території вищої за рангом. Тому його 
доцільно включати до моделі розрахунку потенціалів ЕГП те
риторій. Отже, з’являється можливість відобразити ієрархії 
відношень на всіх рівнях: мікро-, мезо- і макрорівні. Можна 
визначити коефіцієнт економічної концентрації (централізації') 
виробництва в системі (Кк) через порівняння радіуса еко
номічної взаємодії об’єктів і наведеного радіуса території:

K k = R eH- R t = R e J s t : , ( 11)

де Ке - радіус економічної взаємодії об’єктів у системі; R{ - 
наведений радіус території вищого ієрархічного рангу 
(системи); St - площа території системи г. Коефіцієнт Кк ха
рактеризуватиме рівень освоєння території та особливості 
розміщення економічних мас у межах системи.

На нашу думку, модель інтегрального потенціалу ЕГП ни
зових територіальних одиниць при їх компактному 
розміщенні в межах вищої за рангом території (системи) мож
на подати в такому вигляді:

^  JL, W  ; ' К  , JL JL w  • К .
и і = L K r s L/=1 /=1 /= 1 TVf/ /=1 ;=1 K-ij

/̂ 1 /*1 1
де U, - інтегральний потенціал ЕГП низової територіальної 
одиниці І; KTS, КГІ - коефіцієнти дисперсії точкових об’єктів те
риторіальних одиниць 5' та і; W) - економічна маса об’єкта у 
тери торії s; W: - економічна маса об’єкта і території /; KJt. Ки - 
коефіцієнти економічної центрованості об’єктів територій 5 та 
І відповідно; Rи - віддаль між точковими об’єктами і тау [8J.
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Багатоваріантність моделювання ЕГП передбачає викори
стання різних видів дистанційності об’єктів і територій. 
Найліпші результати дають транспортні віддалі Rq, оскільки 
вони відображають реальну економічну взаємодію об єктів і 
територій у системі. У моделі (12) лівий доданок є наведеним 
потенціалом ЕГП, а правий - власним потенціалом ЕГП ни
зової території. Коефіцієнти Кт вводяться по кожній тери
торіальній одиниці окремо, а коефіцієнти Kit - окремо по кож
ному точковому об’єкту. Запропонована модель 
інтегрального потенціалу ЕГП відображає гетерогенність 
кожної територіальної одиниці та їх системи в цілому, 
своєрідності взаємодії і взаємного розміщення первинних 
джерел напруженості векторного поля впливу ЕГП. Така мо
дель потенціалу є досить інформативною мірою ЕГП, адже 
вона фіксує відношення і взаємодію територій різного рангу й 
масштабу, особливості конфігурацій територій та їх транс
портну взаємодоступність, а також особливості взаємного по
ложення об’єктів і ступінь їх концентрації навколо централь
них точок територій як нижчого, так і вищого рангу. За допо
могою такої моделі виражаються як композиційні відношення 
об’єктів і територій (центральність, периферійнісгь і т.д.), так і 
відношення взаєморозташування (суміжність, сусідство та ін.) 
різних рівнів.

При моделюванні ЕГП територій може бути варіант, коли 
потрібно вести розрахунки потенціалів при дисперсному або 
довільному (ізольованому) розміщенні територіальних оди
ниць, коли вони не утворюють компактну територію, а бе
руться вибірково за тими чи іншими мотивами. В такому разі 
доцільно для відображення вибіркових відношень застосову
вати модель (12) без коефіцієнтів економічної центрованості 
об’єктів Ки.

Отже, вищевиютадені методичні підходи дозволяють ви
значати кількісну міру ЕГП територій незалежно від їх мас
штабу та ієрархічного рангу. Потенціали ЕГП в такому по
данні будуть безрозмірними, але співставними величинами, 
що дає змогу вимірювати широку гаму територіальних, ком
позиційних і компонентних відношень. Застосування їх при 
дослідженні ЕГП дає методичний апарат для пошуку й 
вимірювання економічно і соціально вагомих для кожної те
риторії взаємозалежностей та особливостей.
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Кількісна інтерпретація міри ЕГП територій у вигляді по
тенціалів, розрахованих на основі синтетичних стандартизо
ваних показників величини точкових об’єктів за агломе
раційно-ієрархічною процедурою, може використовуватись 
для виявлення просторових закономірностей регіонального 
розвитку, встановлення територіальних взаємозалежностей і 
надання їм просторово-часової орієнтації. Вона може залуча
тись до вирішення питань функціонального зонування й рай
онування територій, розробки пропозицій щодо пом’якшення 
та усунення помилок і протиріч у територіальній організації 
продуктивних сил регіонів. Інтегральний потенціал ЕГП те
риторій може бути ключем для створення територіального 
кадастру вигідності територій для розміщення й 
функціонування виробництва, розробки варіантів 
регіональної політики.

Список літератури
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая геоірафия: По

нятийно-терминологический словарь. - М.:Мысль,1983.- 350 с.
2. Гр о дек ий С. Г. Концентрация и эффективность произ

водства в территориально-производственных комплексах 
(вопросы методологии). - М.: Экономика, 1980. - 120 с.

3. Изард У. Методы регионального анализа: введение в 
науку о регионах. - М.: Прогресс, 1966. - 659 с.

4. Лажних В.И. Количественная оценка экономико
географического положения //География и природные ресур
сы. - 1 9 8 8 .-№ 4 .-С . 118-123.

5. Лажник В.И. Использование синтетических показате
лей в расчете интегрального потенциала экономико
географического положения І І Теоретические проблемы соци
ально-экономической географии и совершенсгвование подго
товки современного учителя: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. 
конф., Смоленск, май 1991 г. - Смоленск: СГПИ, 1991. - 4.1. - 
С. 52-53.

6. Лажнік В.Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного 
положення із застосуванням синтетичних показників // Екс 
номічна та соціальна географія: Міжвід. наук. зб. - Київ: Вид- 
во Київ, ун-ту, 1993. - Вип. 45. - С. 25-31.

7. Лажник В.И. Некоторые мегодические вопросы колм-

73



чсственной оценки экономико-географического положения / 
География и природные ресурсы. - 1993. - № 2. - С. 135-141.

8. Лажнік В.Й. Деякі концептуально-методичні питанню 
кількісної оцінки економіко-геоірафічного положення тери 
торій // Проблеми географії України: Матеріали наук, конф 
(Львів, 25-27 жовтня 1994 p.). - Львів: ЛДУ, 1994. - С. 84-85.

9. Масргойз И.М. Проблемы изучения экономико-гео 
графического положения крупного экономического района і\ 
Проблемы экономической географии социалистических и ка 
питалистических стран. - М.: МФ ГО СССР, 1975. - С. 19-23.

10. Полян П М., Трсйвиш А.И. Ценірографический метоі 
исследования территориальных структур: проблемы развития 
и применения // Известия АН СССР. Сер. геогр. - 1990. - № 2 
-С. 92-105.

11. Праги У.Р. О мерах экономико-географического поло
жения // Известия ВГО, - 1981. - Т. 113, вып. 1. - С. 38-43.

Lazhnik V. У., Zhupanskiy Y.L
Methods of formalization and quantitative evaluation of the 

economico-gecgraphical position of territories 
Summary

The problems of estimation of degree of the economico 
geographical position of areal geographical objects are shown. The 
mtthods of calculation of integral potential of the economico- 
geographical position of the territories, as a sum of given and 
proper potentials of position, with involving coefficients of 
dispersions and economical centration of dot objects in the 
territinal system into the model is proposed.

V  TTT/" 01 1 м и  Л
^ 4 j l V  У  I  L  . " T

Бурка Й.Л-

Будівельно-індустріальний комплекс 
і його структурна організація

Розглядаючи структуру будівельно-індустріального ком
плексу, слід зазначити, що йому притаманні різні структури 
аспекти (галузевий, організаційний, функціональний, тери
торіальний, технологічний та ін.). У принциповій схем 
будівельно-індустріального комплексу його властивості як те
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риторіального утворення найчіткіше проявляються в 
поєднанні галузевої, функціональної га територіальної струк
тури. Умовно структуру будівельно-індустріального комплек
су можна подати у вигляді підсистем - галузевої, 
функціональної, територіальної, що являють собою галузевий 
функціональний і територіальний поділ праці. У галузевій 
структурі виділяють дві великі галузі: промисловість 
будівельних матеріалів і сукупність будівельно-монтажних ор
ганізацій, що здійснюють будівництво на будівельних май
данчиках. У свою чергу, ці дві великі галузі поділяються на 
дрібні, спеціалізовані. Обидва підрозділи знаходяться у 
взаємозалежності з допомогою виробничих зв’язків.

Функціональна структура може бути розглянута в трьох 
аспектах: функціонально-галузевому, функціонально-
організаційному, функціонально-територіальному. Функція 
будь-якої виробничо-територіальної системи проявляється у 
вихонашіі її як галузями й виробництвами, так і точками 
функціонування (територіальними утвореннями). У 
будівельно-індустріальному комплексі виділяють головні, ба
зисні, обслуговуючі та додаткові галузі функціонування. 
Оскільки дана система є відкритою і керованою, її функція 
формується, направляється й спрямовується регулятором сис
теми, роль якого до останнього часу виконувала сукупність 
планових, проектних, проектно-дослідних і, особливо, 
керівних органів, які у своїй діяльності виконували ор
ганізаторську функцію систем. У нових економічних умовах 
регулятором системи с споживчий ринок та закони ринкових 
економічних відносин, на які орієнтується вся надбудова. Під 
її дією формується функціональне призначення пунктів, 
центрів, вузлів, районів будівельно-індустріального комплек
су. Функціонування системи в даному випадку полягає в 
здійсненні виробничих зв’язків, зв’язків обслуговування її 
управління.

Територіальні поєднання об’єктів будівельно-індустріаль
ного комплексу в їх взаємозв’язку й взаємообумовленості 
утворюють територіальну структуру системи, що складається 
з таксономічних одиниць різного рангу, починаючи з пунктів 
будівельної індустрії до районів обласного типу і више, 
пов’язаних між собою виробничими зв’язками.
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Структури системи тісно взаємодіють між собою у вигляді 
з в ’язк ів’ функціонування і в реальній дійсності співпадають 
територіально та організаційно.

Галузева структура будівельно-індустріального комплексу 
(що є наслідком галузевого поділу праці) являє собою 
підсистему, в якій ланки та стадії процесу будівництва 
розрізняються за загальноприйнятою класифікацією вироб
ництв за призначенням продукції. Галузева структура вказує 
на відмінності між галузями. На її основі проводять аналіз 
міжгалузевих зв’язків і пропорцій та порівнюють показники 
економічної ефективності в процесі будівництва. Галузева 
структура дозволяє оцінити повноту ланок і стадій у 
будівельно-індустріальному комплексі окремого регіону з точ
ки зору відповідності наявних виробництв повному циклу 
робіт, пов’язаних з виконанням функціональних задач самої 
будівельної індустрії. Галузева структура ще не повною мірою 
розкриває внутрішню взаємозалежність (підпорядкованість) 
галузей і виробництв будівельно-індустріального комплексу. 
Вона, скоріше, свідчить про наявність матеріального й трудо
вого базису для виконання окремих стадій процесу 
будівництва.

Внутрішній зміст системи, тобто спеціалізацію виробничо
го напрямку, що визначається співвідношенням основних 
(ведучих) і додаткових (допоміжних) підрозділів і організацій, 
які складають будівельно-індустріальний комплекс регіону, 
розкриває функціональна структура стадій і окремих ланок 
процесу будівництва.

Розглядаючи функціональну структуру процесу 
будівництва, слід, особливо виділити стадійність виробництва, 
що досить добре простежується. Стадії “прив’язані” до 
єдиного виробничого процесу, хоч і можуть включати ланки 
інших систем і підсистем.

Виходячи з техніко-економічних особливостей галузі і вра
ховуючи переважаюче використання на кожному з етапів 
будівництва відповідних технологічних процесів, виділяють 
чотири взаємообумовлені стадії процесу будівництва:

" видобуток і механічна обробка будівельної мінеральної 
сировини;

- виробництво дрібноштучних і сипучих будівельних ма
теріалів;
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- виробництво будівельних деталей конструкцій, розчинів і 
бетону;

- монтаж і спорудження об’єктів будівництва на 
будівельних майданчиках.

Кожна з перших трьох стадій процесу будівництва скла
дається з окремих ланок, об’єднаних характером виробничого 
процесу. Всі ланки цих стадій формуються з урахуванням за
безпечення виробничого процесу в завершальній четвертій 
стадії, яка відзначається специфікою виробничого процесу. 
Вона полягає в поетапності виробництва, починаючи з 
підготовки місцевості, підведення комунікацій, спорудження 
фундаменту, зведення стін, перегородок, перекриття, різних 
сантехнічних, столярних і оздоблювальних робіт.

Особливості виробничого процесу в будівельно-індустрі
альному комплексі полягають, з одного боку, в єдності при
значення продукції всієї системи, з іншого - у всебічності 
зв’язків даного процесу з суміжними галузями й використанні 
їх готової продукції у власному технологічному процесі як 
напівфабрикатів. Це з географічної точки зору вимагає додат
кової уваги при вивченні раціональності виробничих зв’язків. 
Огжс, на розвиток окремих стадій і ланок процесу 
будівництва мають вплив як “внутрішньовиробничі”, тобто 
власні чинники й закономірності, так і чинники зовниднього 
порядку. До останніх належить технічний прогрес у галузях 
народного господарства, які, у свою чергу, “обслуговує” 
будівельна індустрія та ускладнення структури народно
господарського комплексу, що відповідно вимагає нового й, 
головне, глибоко спеціалізованого будівництва. Особливою 
рисою розвитку процесу будівництва с швидкий ріст вироб
ничих лайок у його третій стадії, з одного боку, за рахунок 
виникнення нових прогресивних будівельних матеріалів, та
ких як збірні вироби з спученого перліту, керамзиту, склово
локна, виробів з штучних матеріалів з заданими властивостя
ми та ін., з іншого - за рахунок переносу якнайбільшої 
кількості виробничих операцій з будівельних майданчиків у 
заводські умови шляхом створення збірних будівельних дета
лей, конструкцій і вузлів.

Вивчення функціональних особливостей будівельно-індус
тріального комплексу дає ту безсумнівну перевагу, що дозво
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ляє оцінити роль різноякісних елементів галузевої й тери
торіальної структури у функціонуванні й розвитку комплексу 
як цілісної системи.

Серед характерних особливостей виробництв і галузей 
будівельно-індустріального комплексу необхідно зазначити 
дисперсний характер технологічного процесу будівництва 
Він, як правило, ні територіально, ні організаційно, не зами
кається в одному первинному підприємстві, як це часто має 
місце в інших галузях народного господарства. 
Внутрішньовиробнича кооперація, виробничо-територіальні 
зв’язки в ланках будівельно-індустріального комплексу і, го
ловним чином, між стадіями процесу будівництва розвину 11 
особливо сильно. Часто технологічний процес починається на 
одному, а закінчується на іншому підприємстві. Не тільки 
стадії, але навіть окремі ланки технологічного процесу мають 
“урізану” форму, яка доповнюється або завершується части
ною ланки іншої стадії.

Тому географія окремих ланок і стадій процесу І 
будівництва, а також територіальна організація їх поєднань 
може бути різноманітною і створювати різні за рівнем розвит
ку виробничо-територіальні об’єднання від окремих пунктів 
будівельної індустрії до великих будівельно-індустріальних 
комплексів державного значення.

Bourka Yo.A.
Building-industrial complexes and its structural organisation

Summary
Described is development of territorial, branc h, functional, and 

organisational structure of . building-industrial complex that 
determinated by technological features of construction process.

УДК 631.95
Заячуx М.Д.

Сільськогосподарське природокористування 
в регіоні

Взаємодія суспільства й природи - складний 
взаємопов'язаний процес. Розумне, цілеспрямоване викори
стання природних ресурсів є можливим тільки на. основі доб
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рого розуміння законів розвитку природи й впливу на них 
людини. Характер взаємодії суспільства й природи перебуває 
в прямій залежності від способу виробництва та рівня розвит
ку продуктивних сил і характеру суспільних відносин.

Різноманітні види природокористування й пов’язані з ни
ми способи впливу на природу в межах будь-якого регіону 
формуються впродовж "тривалого періоду часу. Кожному 
історично сформованому виду' природокористування 
відповідає певне територіальне й функціональне поєднання 
способів, видів і прийомів впливу та перетворення. Способи й 
прийоми впливу, їх прояв, глибина й територіальне розпов
сюдження залежать від двох чинників: інтенсивності видів 
природокористування і структури ресурсного потенціалу да
ної території. Глибина антропогенного впливу, у свою чергу, 
залежить від часу виникнення виду природокористування в 
конкретному регіоні. Характер, зміст та інтенсивність впливу 
на навколишнє середовище є відносно постійними або ж зро
стають із розвитком продуктивних сил, а компоненти ланд
шафту змінюються у відповідності до особливостей технології 
окремих видів природокористування [2].

Різноманітність видів природокористування та їх техно
логії призводять до формування в природних системах нових 
функціональних властивостей, яким притаманний певний 
рівень антропогенної перетвореності. Визначення останньої 
здійснюється за методикою, запропонованою П.Г. Шишенком
[3], згідно з якою визначають індекс глибини та коефіцієнт 
(ступінь) антропогенної перетвореності, враховуючи всі вла
стиві даному регіону види природокористування.

Досліджуючи антропогенний вплив на ландшафти 
Чернівецької області, слід зауважити, що дана територія є од
ним із аграрних регіонів України. Переважаючими видами 
природокористування тут є сільськогосподарське, поселенсь
ке, лісогосподарське (для гірської частини області), розвинуте 
також промислове, водогосподарське, рекреаційне природо
користування. Враховуючи економічну кризу в промисло
вості, можна стверджувати, що сільськогосподарське приро
докористування є одним із найбільш інтенсивних. Доволі 
чітко цей вид природокористування проявляється в структурі 
землекористування.
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За фізико-географічними особливостями територія 
Чернівецької області поділяється на три зони: 1) рівнинну 
(лісо-степову) в межах Сокирянського, Кельменецької о, Хо
тинського, Заставнівського, Новоселицького і майже всього 
Кіцманського районів; 2) передгірну - Глибоцький, Гер- 
цаївський, майже весь Сгорожинецький і Вижницький рай
они, а також частково Кіцманський; 3) гірську - Путильський 
та південно-західна частина Вижницького і Сторожинецького 
районів.

Для рівнинної частини області характерними є такі типи 
грунтів: чорноземи т и п о е і , чорноземи опідзолепі, підзолисті та 
бурувато-підзолисті грунти [1]. Земельний фонд характери
зується високим ступенем сільськогосподарської освоєності, 
яка коливається від 85% (Новоселицький район) до 65% 
(Хотинський район). У рівнинній частині зосереджено 251,4 
тис. га орних земель, що складає 73,5% від площі ріллі всієї 
області. Найвищий показник розораності в Заставнівському 
(83,3%), Кіцманському (82,9%), Кельменецькому (80,9%) та 
Сокирянському (78,3%) районах. У лісостеповій зоні зосеред
жено 23,7 тис. га багаторічних насаджень. Найбільші площі 
під садами зайняті в Хотинському, Сокирянському та Новосе- 
лицькому районах (відповідно, 6,7; 5,5; 4,1 тис. га) [2]. 
Сіножаті та пасовища займають 47,1 тис. га. Найбільша част
ка сіножатей - у Герцаївському та Кіцманському районах. Тут 
вирощується понад 2/3 зернових і зернобобових культур, 90% 
цукрових буряків, 75% овочів і фруктів. Цей реї іон - значний 
виробник картоплі, технічних і ягідних культур.

Передгірна зона займає 32,4% площі Чернівецької області. 
Грунтовий покрив тут представлений буроземами, бурувато- 
підзолистими та чорноземними поверхнево-оглеєними грун
тами [1]. Під ріллею зайнято 8-8,6 тис. га, що становить 72,1% 
всіх сільськогосподарських угідь. Найвища частка ріллі у 
Глибоцькому районі (79,3%). Найменшою часткою ріллі ха
рактеризуються Вижницький і Сторожинецький райони 
(відповідно, 63,9% та 61,7%). Особливістю даного регіону є 
висока частка сіножатей (38,8%) та пасовищ (21,6%). Бага
торічні насадження тут займають 4,8 %. Передгір'я є основним 
виробником льону, картоплГ, кормових і зернових культур.
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Гірська зона займає близько 100 тис. га (12,3% території 
області). Грушовий покрив представлений бурими гірськими 
буроземно-підзолистими, дерново-підзолистими та темно- 
сірими опідзоленими грунтами [1]. Площа 
сільськогосподарських угідь складає 31 тис. га (31% від за
гальної площі). В структурі сільськогосподарських угідь пере
важають сіножаті (39,7%) та пасовища (37,1%), рілля та бага
торічні насадження займають, відповідно, 12,9% та 1,3%. 
Значні масиви в гірській зоні займають ліси (до 21%). Виро
щують на території регіону кормові коренеплоди, ранні овочі, 
розвинуте кормовиробництво на природних сіножатях.

Враховуючи домінуючий вплив сільськогосподарського 
природокористування, різноманітну структуру землекористу
вання й спеціалізацію сільського господарства, доцільно ви
значити кількісні характеристики, притаманні цьому виду 
природокористування, як в розрізі фізико-географічних зон 
області, так і в розрізі адміністративних районів.

Використовуючи методику визначення ступеня антропо
генної перетвореності П.Г. Шищєнка, слід обчислити ко
ефіцієнт глибини сільськогосподарської перетвореності. За
лежно від навантаження того чи іншого виду землекористу
вання, присвоюємо такі ранги сільськогосподарської перетво
реності: луки - 1, пасовища - 2, багаторічні насадження - З, 
рілля - 4 та, відповідно, індекси глибини
сільськогосподарської перетвореності: луки - 1,5, пасовища - 
1,18, багаторічні насадження - 1,2, рілля - 1,25.

у  ( Г 1  л п
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ефіцієнт сільськогосподарської перетвореності; г - ранг антро
погенної перетвореності певного виду природокористування; 
р  - площа рангу (%); р - індекс глибини сільськогосподарської 
перетвореності регіону; п - кількість видів в межах контуру 
регіону, проводились розрахунки коефіцієнта 
сільськогосподарської перетвореності у розрізі
адміністративних районів та сільських рад. Найбільший ко
ефіцієнт сільськогосподарської перетвореності властивий дія  
рівнинних районів області - Новоселицького (4,79), 
Кіцманського (4,77), Сокирянського (4,6) та Хотинського
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(4,48), що пояснюється високою часткою орних земель 
структурі сільськогосподарських угідь. У передгірних района)! 
цей показник зменшується до 4,1-4,4. Найменшого впливу iuj 
навколишнє середовище сільськогосподарське природокори 
стуваиня завдає в Путильському (гірському) районі, де Е 
структурі сільськогосподарських угідь переважають пасовища 
й луки. Тут коефіцієнт сільськогосподарської перетворсност 
становить 1,9.

Виконані розрахунки в розрізі одиниць адміністративно 
територіального поділу, дали можливість виділити групи за 
рівнем сільськогосподарського перетворення й об’єднати в 
певні регіони, яких на території області виділяється 6, а саме:

1) Карпатський, з найменшим індексом
сільськогосподарської перствореності (до 2,5);

2) Передкарпатський, слабоперетворений (2,6-3,0);
3) Присіретський, перетворений (3,1-3,5);
4) Центральний, середньоперетворений (3,6-4,0);
5) Прут-Дністровський, сильноперетворений (4,1-4,5);
6) Східним, дуже сильно перетворений (4,5 і більше)-
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Regional agricultural nature utilization 

Summary
Chernivtsi administrative region belongs to agricultural regions 

of Ukraine. Ag-ricuitural, settler, forest-farming types of nature 
utilization dominate here alongside with industrial, water- 
managing and recreational types. Taking into account the indust 
rial crisis, it is fair to claim that agricultural nature utilization is 
one of the most intensi-ve among the types of nature utilization.
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Сухий П.О.
Особливості реформування сільськогосподарського 

виробництва України в ринкових умовах

Харчова промисловість і сільське господарство традиційно 
відігравали важливу роль у господарському комплексі Ук
раїни з кількох причин. По-перше, їх частка є вагомою в еко
номічній ДІЯЛЬНОСТІ і не може бути ефективної економіки без 
високорозвинутого сільського господарства. Продукція хар
чової промисловості та сільського господарства становить 
більше ніж 35% чистого матеріального виробництва України. 
По-друге, частка зайнятого населення у сільському госпо
дарстві складає 22,2% від загальної чисельності працюючих у 
суспільному виробництві [4]. По-третє, підвищення ефектив
ності сільського господарства (або продуктивності чинників 
виробництва загалом) надасть можливість збільшити поста
чання продуктів харчування за постійними або цінами, що 
знижуються, та з біль нити рооочу силу з її подальшим залу
ченням для розвитку інфраструктурної ланки господарського 
комплексу.

Варто зазначити, що розпад колективного сільського гос
подарства в Україні виглядає нібн-то несподіваним, але на
справді, впродовж тривалого періоду цьому передувала 
невідповідна політика розвитку галузі. Політика підтримки 
центрально керованого колективного сільського господарства 
призвела до неефективного виробництва та системи роз
поділу, спотворення споживчих цін і структури споживання, а 
в кінцевому результаті - до формування такого господарчого 
механізму, який був неспроможний задовольниш зростаючі 
потреби населення в продуктах харчування та сировині для 
промисловості На тлі цього спостерігалося зменшення родю
чості грунтів, погіршення їх фізико-механічних властивостей, 
забруднення водного й повітряного басейнів. З часом все 
більша частина інвестицій у сільське господарство йшла на 
заміну амортизованого капіталу, а сама галузь фактично пе
ретворилась на зростаючий фінансовий тягар.

Отже, ще з часів соціалістичної епохи Україна успадкува
ла великі, неефективні колективізовані господарства із знач
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ними витратами на виробництво, високим і незбалансованим 
рівнем споживання продуктів харчування порівняно з іншими 
країнами ринкової економіки, які відповідають їй за рівнем 
соціально-економічного розвитку. Україні властивий один з 
найкращих аграрно-ресурсних потенціалів в Європі, але через 
недоліки колективної форми господарювання та 
адміністративно-командної системи управління, його не було 
реалізовано. Продуктивність сільського господарства була
НИЖЧОЮ НІЖ р ів е н ь  ДОСЯГНУТОГО В ЄВрОПСЙСЬКИХ ЇЇОСТ-
соціалістичних країнах, переробна промисловість мала недос
татній технологічний рівень та низькі стандарти якості про
дукції. Практично не існувало можливості мати 
сільськогосподарські машини та обладнання для невеликих 
господарств, навіть у мінімальному обсязі. В результаті цього 
врожайність багатьох культур на гектар, а також показники 
виробництва окремих видів продукції в розрахунку на душу 
населення були значно нижчими від тих, що досягнуті в ба
гатьох країнах, навіть у таких, де агрокліматичні умови є 
менш спр иятливи м и.

В Україні і тепер дуже поширена думка, що надбання 
західних технологій є ключовим чинником для реорганізації 
сільського господарства. Але відсталість технологій, в першу 
чергу, пояснюється неефективною організацією державного 
управління сільським господарством. Виходячи з цього, варто 
припинити проведення старої політики і забезпечити переве
дення сільського господарства на приватну власність та рин
кові механізми асигнування ресурсів. Без проведення карди
нальної аграрної реформи практично неможливою буде 
трансформація України до Європейської спільноти, тому до
сить цікавим є порівняння проведення аграрних реформ у дея
ких європейських країнах.

Корисним для України моментом ринкової трансформації 
є досвід аграрної реформи, що проводився в Польщі [8]. Напе
рекір пануючій у нас уяві, згідно з якою ринкові перетворення 
в аїрарному секторі гальмуються соціалістичною системою 
земельної власності, подальший досвід засвідчує, що навіть 
абсолютне переважання приватної власності на землю голов
них проблем розвитку галузі й села в цілому в пост- 
соціалістичних країнах не вирішує.
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На початковому етапі реформ у Польщі на сільське госпо
дарство поширювалися всі принципи “шокової терапії” В 
першу чергу, були скасовані всі дотації, а банківські кредити 
набули відповідної ціни. Приватизація державних 
сільськогосподарських підприємств проводилась на основі 
процедури приватизації. Але досить швидко стало очевидним 
те, що в селян недостатньо засобів для викупу землі, розгля
дався також варіант повернення землі її колишнім власникам. 
Селяни відреагували на таку можливість вкрай негативно: 
роль орендаторів землі їх явно не влаштовувала. “Шокова те
рапія” стосовно сільського господарства й відкриття 
внутрішнього ринку конкурентному імпорту продовольства із 
Заходу поставили селянські господарства в дуже важкі 
фінансово-економічні умови (подібна картина спостерігається 
нині в Україні, Словаччині та Болгарії). Селяни зайняли тут 
очікувальну позицію: вони не купують, але й не продають 
землю, закріплюючи тим самим нераціональну структуру зем
лекористування (37,6% приватних ферм мають земельні 
наділи до 0,5 га, 26,5% - від 5,0 до 10,0 га, і тільки 13,8% - ма
ють наділи 20,0 і більше гектарів). Дрібнококтурність у цьому 
випадку не сприяє впровадженню науково обгрунтованих 
сівозмін. Різке скорочення закупок засобів виробництва, доб
рив і засобів захисту рослин, посівного матеріалу не компен
суються інтенсифікацією селянської праці. В окремих 
воєводствах зберігається й навіть збільшується аграрне пере
населення.

Особливістю аграрної реформи в Угорщині, яка ставить її 
на особливо місце серед усіх пост соціалістичних країн, с те, що 
реформування сільського господарства розпочалося не з 
низького, як у більшості країн Східної Європи та СНД, а з 
відносно високого рівня розвитку аграрного сектора. Ще у 80- 
х роках Угорщина вийшла на друге місце в Європі за темпами 
приросту сільськогосподарського виробництва [10].

Аграрна реформа в 90-х роках здійснювалась за загальни
ми для бііьшості східноєвропейських країн напрямами: зе
мельна реформа; приватизація та інституційпі перетворення в 
агровиробничому комплексі; створення системи державного 
регулювання, яке доповнює і коригує ринковий механізм. 
Угорщина, на відміну від Румунії, відмовилась від повернення 
земель попереднім власникам, обмежившись виділенням ім
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часткової компенсації у вигляді спеціальних цінних папері 1 
(бонів), які вони можуть використати для придбанню нови 
земельних ділянок і нерухомості. Згідно з реформок 
відбулася трансформація кооперативного сектора на нові 
юридичній та економічній основі, без повного розформуванн 
всіх сільськогосподарських кооперативів. На початку рефор [ 
ми (1992-1993 рр.) в Угорщині функціонувало 141 
сільськогосподарських кооперативів. Кооперативну форм 
господарювання в новому вигляді -  як добровільн 
об’єднання приватних осіб — зберегли 1200. Лише 70 тис. осі І 
виявили бажання вести приватне фермерське господарстві 
вийшовши із складу кооперативів [9].

Заслуговує на увагу один із напрямів угорської реформи 
збереження вертикальної й горизонтальної інтеграції госпої 
дарств, що не було зроблено під час аграрних перетворень | 
Україні, Росії, Болгарії та Словаччині [5, 9]. Переважаючої 
моделлю побудови кооперативного сектора є холдінгов 
структура, яка передбачає об’єднання багатьо 
спеціалізованих і дрібних кооперативів па договірній основ І 
Для розширешія державного впливу на аграрне виробництв* 
з ринковою організацією створюється також система регуліоі 
вання аграрного ринку, аналогічного до західноєвропейськії І 
країн.

Проірама реформування сільського господарства в Ук[ 
раїиі, що була розроблена в 1991-1993 рр., базувалася на закої 
нодавчих актах, які встановили право приватної власності н і 
сільськогосподарські землі, передбачаючи передачу землі 
державної до колективної власності. Вони включали такі дії:

а) м акроеконом ічну стабілізацію , лібералізації* 
внугоіш нього цинку та  скасування к ош тю лю  за пінами, свої•* х  Ж -/ «/ л »

боду зовнішньої торгівлі, ліквідацію субсидій споживачам ті 
виробникам;

б) проведення земельної реформи, яка сприяла б розвиті 
кові сектора життєспроможного управлінь.« 
сільськогосподарськими підприємствами завдяки створений 
інституційного базису для розподілу’ та приватизації великий 
господарств;

в) приватизацію-та заохочування до виробництва, пере 
робки, імпорту й маркетингу первинних ресурсів сільсько?* 
господарства та його продукції;
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г) побудову системи інфраструктури у відповідності до по
треб ринковоорієнтованого виробництва, переробки та по
стачання.

Стрижнем аграрних перетворень було проведення земель
ної реформи. Незважаючи на те, що результатом її стало роз
державлення майже двох третин земель
сільськогосподарського призначення, цей процес мав виключ
но формальний характер, ставши лише перереєстрацією кол
госпів і радгоспів у колективні сільськогосподарські 
підприємства (КСП). Щоб прискорити земельну реформу, 
Президент України видав у листопаді 1994 р. та серпні 1995 р. 
Укази [1, 2], які передбачали розпаювання земель КСП на ча
стки (паї) та видачу кожному члену КСП сертифіката на пра
во на земельну частку. Внаслідок цього станом на початок 
1998 р. практично всі колективні сільськогосподарські 
підприємства здійснили паювання землі, а їхні члени отрима
ли відповідні сертифікати.

Попри всі реформаторські рішення в Україні, почуття 
власника все ще не набуло помітного поширення серед членів 
КСП, а розуміння селянами прав та можливостей щодо ство
рення нових приватних підприємств, які мають стати основою 
ринкової економіки, залишається слабким. Головною переш
кодою на шляху ефективного проведення реформи є 
відсутність загальноприйнятого та універсального механізму, 
який дозволив би членам господарств отримати їхню чашку 
землі в колективній власності.

З метою розв'язання цього питання в Україні за сприяння 
Міжнародної Фінансової Корпорації та Британського урядо
вого Фонду Ноу-Хау було розроблено Проект приватизації та 
реорганізації КСП, в основу якого покладено відповідний 
проект, опрацьований і здійснений в Нижегородській області 
Російської Федерації.

Вперше модель приватизації землі та реорганізації КСП 
була впроваджена в Донецькій області. На першому етапі 
(осінь 1995 - весна 1996 рр.) пройшов пілотний етап Проекту, 
б  ході якого відбулася реорганізація трьох КСІІ. На другому - 
(осінь 1996 - весна 1997 рр.) 15 колективних
сільськогосподарських підприємств області здійснили реор
ганізацію. Вппоїтовж твох пештшх етапів на базі 18 КСП утво-

х ' ' '  • X
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рилось 45 господарських товариств і 114 селянських 
(фермерських) господарств, яким було передано майже 55000 
га сільськогосподарських угідь. На третьому етапі Проекту 
було здійснено реорганізацію 25 КСП у Донецькій області. За 
цією ж моделлю реорганізовано 4 КСП у Чернівецькій області 
і 2 - у Київській [3].

Попередні результати господарювання нових підприємств 
є обнадійливими. В більшості реорганізованих підприємств 
зросли врожаї й продуктивність у тваринництві, порівняно із 
сусідами. Всі підприємства виконують власні фінансові зо
бов’язання як перед державою, так і перед діловими партне
рами та власними працівниками. Всі власники земельних час
ток, які не почали самостійно вести фермерське господарство, 
а передали їх підприємству, отримали рентні платежі на рівні 
підписаних договорів.

Одним із найважливіших наслідків реорганізації стала 
зміна ставлення членів нових підприєхмств до роботи. І хоча 
процес реформування КСП лише на початку свого шляху, 
можна стверджувати, що традиційна сила аїрарного сектора 
України полягає не лише в багатій українській землі, а й в  
ініціативі, здібностях і праці українського селянина.

Земельна реформа, структурна перебудова колективних 
сільськогосподарських підприємств, утворення сектора неза
лежних фермерських господарств, а також приватизація і 
паювання є важливими передумовами зростання продуктив
ності первинного виробництва, вдосконалення й розподілу 
продуктів харчування й сільськогосподарської продукції. 
Підвищення ефективності є єдиною тривкою основою для 
прибуткового сільськ о господарського сектора в Україні. Не
обхідно впроваджувати відповідну політику та стратегію за
безпечення інвестицій для розвитку нових технологій і методів 
виробництва. Вдосконалення технологій та методів вироб
ництва повинно знайти свій відбиток у підвищенні врожай
ності сільськогосподарських культур і продуктивності тва
ринництва при незмінному використанні засобів виробниц
тва, або навпаки - в отримуванні такого ж врожаю при мен
шому рівні використання засобів виробництва. Аграрно- 
ресурсний потенціал України забезпечує їй можливість вироб- 
ппіДюсі конкурентоспроможної сільськогосподарської про



дукції та продуктів харчування порівняно з іншими пост- 
соціалістичними країнами Європи. Особливо цс стосується 
зернових, технічних, зокрема олійних, овочевих культур і 
фруктів в об’ємах, що набагато перевищують внутрішні по
треби. На середньотермінову перспективу Україна повинна 
намагатися якнайповніше використати цей потенціал. Однак 
конкурентоспроможний і прибутковий експорт 
сільськогосподарської продукції вимагає відповідного 
поліпшення її якості, а також впровадження й використання 
міжнародного маркетингу.
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Suhyj P.O.
The pecularities of reformation of Ukrainian agricultural production in 

the market (economy) conditions 
Summary

Ukraine has at its disposal one of the best agrarian resource 
potentials in Europe, but mostly because of the remains of the collectivf 
forms of farming this potential had not been realized, nie conduct o 
the agrarian reform presupposes the development of agricultural tha 
functions in accordance with the market economy, private property am 
the initiative of the citizens. The privatization of verdure as well as tin 
reorganization of the collective agricultural enterprises is the care of tin 
agrarian transformations either in Ukraine or in any post-social countn 
in Europe. Its fultilment will result in the macroeconomic stabilization 
in the liberalization of the domestic market, the tree external (foreign 
trade and the formation of the infrastructural system according to tin 
market-oriented production.

УДК 314.7
Дж аман В. ö.

^ • ••• ^  •• ^   ̂т і ї  p пін і та la вплив на динаміку структури населення
(на прикладі Чернівецької області)

Населення України характеризується значною 
міграційною рухомістю. При цьому за останнє десятиріччя 
різко змінювалися масштаби й напрямки міграційних потоків 
що викликано низкою проблем економічного, політичного V 
екологічного характеру.

Україна в повоєнні.роки була одним із величезних регіонів 
у колишньому СРСР, які мали позитивне сальдо міграції насе 
лення, хоч показники й мали тенденцію до зменшення. Так, зі
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період 1959-1969 рр. середньорічний міграційний приріст на
селення в Україні дорівнював +42,7 тис. осіб, в і970-1978 рр. - 
+27,1 тис. осіб, у 1979-1988 рр. цей показник становив +15,7 
тис. осіб [3, с. 33]. Встановилися певні територіальні особли
вості напрямків зовнішніх міграцій. Міграційний приріст на
селення України відбувався за рахунок переселенців із Казах
стану, Уральського, Середньо-Азіатського, Ценгрально- 
Чорноземного і Північно-Кавказького економічних районів 
колишнього СРСР. Велике від’ємне сальдо в міграційному 
обміні Україна мала з Західно-Сибірським економічним рай
оном. Відтік населення спостерігався також у Прибалтійський, 
Центральний і Далекосхідний економічні райони. Ще одна 
особливість географії зовнішніх міграцій населення України в 
період існування СРСР - обмін населенням з іншими рес
публіками в межах СРСР і дуже обмежений міграційний обмін 
з іншими державами.

За останній міжпсрсписний період (1979-1988 рр.) додатне 
сальдо міграції було в 10 областях (у всіх областях Причорно
морського економічного району та промислово розвинених 
Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Пол
тавській та Львівській), які в сумі пересічно давали щорічний 
приріст 47,0 тис. осіб, і в столиці України м. Києві - +28,7 тис. 
осіб. 15 областей України мали від’ємні показники 
міграційного руху населення. Внаслідок міграцій найвищими 
темпами зменшувалось населення областей Полісся 
(Житомирської, Чернігівської, Рівненської, Київської без м. 
Києза, Сумської й Волинської) та Поділля (Вінницької, 
Хмельницької та Тернопільської), щорічно населення тут 
зменшувалося пересічно, відповідно на 30,4 тис. осіб та 20,5 
тис. осіб. Міграції привели і до перерозподілу населення між 
міськими та сільськими поселеннями: кількість міського насе
лення України зросла за 1979-1988 рр. на 2136 тис. осіб, а 
сільського - зменшилася на 1979 тис. осіб [3, с. 34-35].

Економічна криза в країні, розпад СРСР, аварія на Чорно
бильській АЕС та ія. події кардинально вплинули на розміри 
та географію міграцій населення в Україні. Аварія на Чорно
бильській АЕС стала причиною самостійної й організованої 
на державному рівні еміграції населення з радіоактиьно за
бруднених територій. Розпад СРСР, загострення міжетнічних
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відносин в окремих регіонах колишнього Радянського Союзу, 
активізація національної самосвідомості, початок економічної 
кризи та ін. стали поштовхом різкого зростання кількості 
імігрантів в Україну. Міграційний приріст населення стано
вив: у 1989 р. - +44,3 тис. осіб, у 1990 р. - +79,3 тис. осіб, у 1991 
р> . +148,4 тис. осіб, у 1992 р. - +288,1 тис. осіб, у 1993 р. - 
+49,6 тис. осіб. Загострення економічної кризи в Україні, ріст 
безробіття, зростання кількості працівників, які перебували в 
умовах вимушеної неповної зайнятості, заборгованість з вип
лати заробітної плати та ін. активізували еміграцію з України. 
Сальдо міграційних потоків стало для України від’ємним і 
становило в 1994 р. -143,2 тис. осіб і у 1995 р. -94,8 тис. осіб. 
Найбільший відтік населення в середині 90-х рр. характерний 
для промислово розвинених областей (Донецької, Луганської, 
Дніпропетровської, Харківської, Львівської). Змінилася гео
графія зовнішніх міграцій. До попередніх, уже звичних, дода
лися нові напрямки еміграції в Ізраїль, США, Німеччину, Ка
наду та ін. держави. У 1995 р. з України емігрували за кордон 
277,5 тис. осіб [2, с. 57-58].

Детальніше зміну масштабів та напрямків міграцій насе
лення, а також їх вплив на структуру населення розглянемо на 
прикладі Чернівецької області, яка виділяється серед інших 
областей України своєрідністю прикордонного геоірафічного 
положення, строкатістю національного складу населення, 
історичними особливостями формування своєї території та 
населення тощо.

Населенню Чернівецької області властива висока 
міграційна рухомість. Останній перепис населення засвідчив, 
що 270 тис. осіб, які постійно проживають в області (або 
28,7% усього населення), хоча б раз змінили місце (населений 
пункт) свого проживання. При цьому 36,5% з них прибули до 
нового місця проживання з міських поселень (місі і селищ 
міського типу) і 63,5% - із сільської місцевості. Із кожних 100 
осіб, які проживають в області, 14 народилися за її межами, а 
кожних 6 - за межами України. Найбільшу кількість мігрантів 
дали сусідні ооласті: Ллуїсльнгщька, Івано-Франківська,
Вінницька та Тернопільська. З різних держав в області про
живає понад 53 тис. осіб. Найбільше - з Росії, Молдови, Ка
захстану. Білорусі. Загалом, V Чернівецькій області поожива-

■* л X

92



ють громадяни, які народились у 15 колишніх союзних рес
публіках, 19 автономних республіках, 153 краях, областях та 
столичних містах країн СНД та деяких країнах далекого за
рубіжжя.

Майже протягом усього повоєнного періоду механічний 
рух населення дає приріст міського населення Чернівецької 
області. Якщо брати до уваги кількість прибулих, то кожний 
четвертий по внутрішньообласній міграції прибув у Чернівці 
із районів; кожний другий мігрант, який приїхав до області з 
інших областей України, прибув до Чернівців. За останній 
м іжп ер егги сний період мігранти збільшили чисельність 
міського населення області на 29 тис. осіб, а загалом у міські 
поселення Чернівецької області переселилася 201 тис. 
мігрантів (або 3/4 усіх мігрантів). Для сільської ж місцевості 
властива повторюваність років з негативним показником ме
ханічного руху - відтік сільського населення. В останній 
міжпереписний період із сні Чернівецької області виїхало на 39 
тис. осіб більше, ніж приїхало. Переважну більшість (71,8%) 
серед мігрантів становили люди працездатного віку, особливо 
молодші вікові групи; особи пенсійного віку становлять 20,6%, 
а діти (вік до 16 років) - 7,6%.

Зауважимо, що статистика враховує як внутрішню, так і 
зовнішню міграцію. До внутрішньої належить, в першу чергу, 
внутрішньообласна міграція. На середину 90-х рр. вона скла
дала: у 1994 р. - 6166 осіб, а в 1995 р. - 5941 осіб

З числа жителів, що вибували за межі області, майже 60% 
залишається па території України, причому 3/4 вибулих осідає 
в містах. За межі Чернівецької області інтенсивніше виїжджає 
населення з сільської місцевості. У І 994 р. по міжобласній 
міграції в область прибуло 4375, а вибуло 4524 осіб, у 1995 р. - 
прибуло 4238, вибуло 4696 осіб. Найбільше імігрантів прибуло 
із сусідніх Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької, 
Тернопільської областей, а також із Львівської, Одеської та 
міста Києва.

До зовнішньої належать міграції в країни ближнього та
. к ґ~ _ _ ґ'’9 — __ * г- /лоц/ \ДолЄКОГО ЗаруиІЖЖя. лиСОЯЮТНй ОиіЬШІСТЬ ВИОуЯИХ [У*,/о) -

мешканці міських поселень, з них 95,3% - мешканці Чернівців. 
За 1995 р. у Чернівецьку область із-за кордону прибуло 2203 
особи (в тому числі з країн близького зарубіжжя - 2163, з країн
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далекого зарубіжжя - 40 осіб), а вибуло за кордон 3125 осіб (в 
тому числі в країни близького зарубіжжя - 2057, у країни дале, 
кого зарубіжжя - 1068 осіб). Серед країн близького й далекого 
зарубіжжя, куди, в основному, вибувають чи звідки прибува
ють мігранти, переважають Росія, Молдова, Казахстан, 
Білорусь, Латвія; Німеччина, Польща, Австрія, Канада, США, 
Ізраїль.

Що стосується причин міграцій населення області, то їх 
можна виділити у такі групи:

1) за родинними обставинами (прибуло 6954 особи, вибуло
8457 осіб);
2) зміна місця роботи (прибуло 768 осіб, вибуло 860 осіб);
3) навчання (прибуло 2023 особи, вибуло 1479 осіб);
4) діти з батьками (прибуло 1929 осіб, вибуло 2146 осіб);
5) відбування строку покарання (прибуло 128 осіб, вибуло
281 особа);
6) лікування, догляд за хворими (прибуло 19 осіб, вибуло 21
особа);
7) складна екологічна ситуація (прибуло 7 осіб, вибуло 8
осіб).

У поодиноких випадках зареєстровано низку інших при
чин: у зв’язку з аварією на ЧАЕС, опікунство, відпочинок, по
вернення реабілітованих, репатріація тощо. Всі види міграцій, 
їх напрямки та масштаби повинні враховуватись місцевою 
владою, оскільки міграція населення впливає на динаміку 
(збільшення або зменшення) чисельності населення області, на 
його віковий, статевий та національний склад, також впливає 
па транспортну та житлову проблеми, на рівень забезпечення 
продуктами харчування, на функціонування торгової мережі, 
на громадський порядок та ін.

Що стосується всієї міграції населення по Чернівецькій об
ласті за останній період (1985-1995 рр.), то в 1985 р. і з 1994 р. 
кількість вибулих переважала над кількістю прибулих, а з 1986 
р. до 1993 р. в області спостерігалося позитивне значення 
мііраційного приросту населення (рис. 1). У 1995 р. тільки в 
чотирьох районах із одинадцяти міграційний приріст населен
ня був додатній: Кіцманському (+250 осіб), Сторожинецькому 
(+117 осіб), Герцаївському (+45 осіб), Новоселицькому (+21 
особа). Найбільше від’ємне значення сальдо міграції населен-
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ня характерне діїя обласного центру (-934 особи). Винницько
го (-268 осіб), Хотинського (-205 осіб), Путильського (-151 
особа), Заегавнівського (-150 осіб) і Кельменецького (-126 
осіб) районів.

Таблиця І
Потоки і напрямки міграцій населення 

Чернівецької області в 1995 р. *

Т п і  ТГ7ГТЖ  Т 7 Т > Т і Й і Г Т Т Т І  О П Л  Т ґТ Г Т Т Т Ж  п р п и ) г  л _ г і К іль Кіль- ! Сальдо 1
вибули кість кість міграції

прибу вибу (+ приріст,
лих лих - відтік)

1 2 3 4
По області - всього 12511 14044 -1533
1.  Внутрішньообласна міграція 5941 5941 0
2. Міжобласна міграція 4238 4696 -458
в тому числі:
АР Крим 112 93 +19
Вінницька 361 363
Волинська 64 53 + 11
Дніпропетровська 108 126 -18
Донецька 113 110 +3
Житомирська 182 171 +11
Закарпатська 68 65 +3
Запорізька 92 72 +20
Івано-Франківська 783 725 +58
Київська 306 680 -374
Кіровоградська 89 70 +19
Луганська 44 44 п
Львівська 281 281 0
Миколаївська 81 98 -17
Одеська 195 245 -50
Полтавська 77 68 +9
Рівненська 90 87 +3
Сумська 54 70 -16
Тернопільська 298 341 -43
Харківська 99 136 -37
Херсонська 91 80 +  1І
Хмельницька 551 585 -34
Черкаська 69 65 +4
Чернігівська ЗО 68 -38
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Продовження таблиці 1
1 2 .1

.. т _
4

3. Міждержавна міграція 2203 3125 -922
в тому числі:

- Країни СНД: 
Азербайджан 32 2 +30
Білорусь 64 83 -19
Вірменія 14 1 + 13
Грузія 37 4 +33
Казахстан 73 38 +35
Киргизстан 20 2 + 18
Молдова 455 317 + 138
Російська Федерація 1 оо 1 1 Зи 1 1561
Таджикистан 1 7 0
Туркменістан 24 1 +17
Узбекистан ЗО 18 +12

- Країни Балтії: 76 17 +59
Естонія 11 3 +8
Латвія 54 9 +45
Литва її 5 +6
- Країни далекого зарубіжжя: 40 1068 -1028
Європа: 12 234 -222
Австрія 0 9 -9
Болгарія 0 4 -4
Греція 0 1 -І
Італія 0 1 -1
Німеччина 1 187 -180
Польща 4 10 -6
Румунія 1 2 -1
Словенія 0 7 -7
Великобританія 0 1 -1
Угорщина о .... 3 -3
Фінляндія 0 5 -5
Франція 0 ' 1 -1
4ехія “ Ті 2 -2
Югославія б..... 1 -1
Країни Америки: 9 435 -426
Канада 3 ' 27...... -24
СІІІА 6 408 -402
Країни Азії: г- 3 9 '4 ....

. . . .  3 ? 5 -------

ьахреин 0 1 -1
Ізраїль ........ Ї7 ....... 393 -376
Туреччина 2 о +2
Країни Австралії, Океанії та Нової
Зеландії: 0 5 -5
Австралія '  0 ~  ....5" -5 ..
Без позначення країни 129 282 "■ -153

*?а матеріалами Чернівецького обласного етатуправління.
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Міграційні процеси безпосередньо впливають на стан і ди
наміку статево-вікової структури населення. У містах 
Чернівецької області, як центрах припливу населення, створи
лася сприятлива статсво-вікова структура населення. У 
міській місцевості група працездатного населення мас більшу 
питому вагу, ніж у сільській, в тому числі частка населення 
працездатного віку (16-44 роки) у містах значно вища, ніж у 
сільській місцевості. Серед чоловіків міського населення вони 
становлять 47%, серед жінок - 45%, а в селах, відповідно 38% 
та 33%. Це пояснюється тим, що саме в цьому віці населення є 
наймобільнішим. На зниження чисельності сільського насе
лення та погіршення його статево-вікової структури вплива
ють як виїзд із села мешканців у молодому віці, так і його 
наслідок - несприятливі умови для відтворення населення.

Водночас у сільській місцевості дещо вища частка дітей і 
підлітків. Це пояснюється вищим коефіцієнтом народжува
ності в селах і переїздом до промислових центрів здебільшого 
працездатного населення. У селах області вища частка насе
лення, яке старше від працездатного віку - 24,9%, а в містах -
1 ґ  4 П/і и , 4 / о .

У міграційних процесах області бере участь чоловіче й 
жіноче населення, але мобільнішими є чоловіки: серед 12511 
осіб, які прибули в область, чоловіків 6529; серед 14044 осіб, 
які вибули з області, кількість чоловіків становить 7 132 особи. 
Людо розглядати міграційні процеси по вікових групах, то 
чоловіки активніше мігрують у віці молодшому за працездат
ний та у працездатному віці; їх перевага спостерігається до 55 
років. У віковій групі старше працездатного віку відбуваються 
певні зміни, активніше мігрують жінки як у міських, так і в 
сільських поселеннях (на І 399 жінок, які мігрують, припадає 
849 чоловіків мігрантів).

Серед мирантів області переважає молодь (рис. 2-5). На 
частку вікової групи 15-29 років припадає майже 55% усіх 
мігрантів. Зокрема, на 12511 осіб тих, хто прибув до області, 
молодь зазначеної вікової групи становить 7031 особа, а з 
14044 осіб тих, хто вибув, на молодь припадає 7523 особи. Се
ред міського населення в цій віковій категорії переважає 
кількість прибулих - 4617 осіб, а вибулих - 4579 осіб, серед 
сільського навпаки, кількість вибулих вагоміша - 2944 особи,
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Рис. 2. Статево - вікова структура 'мігрантів в Чернівецьку
область
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Рис. 3. Статево - вікова структура емігрантів з Чернівецької 
області
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Рис. 4. Вікове сальдо зовнішньої міграції населення в 

Чернівецькій області
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а прибулих - 2414 осіб. Це можна пояснити тим, що молодь 
виїжджає із сільських поселень до міст, в основному, на нав
чання чи роботу. Інші вікові групи - молодше працездатного 
та особи пенсійного віку - не відзначаються високою 
міграційною мобільністю, але як серед міського, так і серед 
сільського населення переважаючою є кількість вибулих.

Певний інтерес для визначення територіальних особливо
стей формування національної структури населення 
Чернівецької області має виявлення національності мігрантів, 
які направляються в область з інших областей України чи з-за 
її меж, тобто залежно від напрямків міграційних потоків. У 
структурі мігрантів Чернівецької області другими після ук
раїнців є росіяни. Далі йдуть румуни, молдовани, євреї, 
білоруси та поляки, питома вага яких найвища.

Міграції є досить точним індикатором соціально- 
економічного становища в області чи державі. Позитивним 
для Чернівецької області міграційне сальдо залишилося по 
національних групах: молдован, азербайджанців, вірмен, гру
зинів та інших, тобто народів, на землях яких або йде війна, 
або умови життя гірші, ніж в Україні.

Найбільшою міграційною здатністю по області 
відзначаються українці (72,7%), румуни (10,8%), молдовани 
(5,2%). Потом а вага росіян у внутрішньообласній міграції ста
новить 3,4%, поляків - 0,3%, євреїв та білорусів - 0,2%.

Серед вибулих з Чернівецької області в інші області Ук
раїни переважають українці (80,2%), росіяни (9,8%), румуни 
(3,4%), молдовани (1,4%). Прибувають в область теж, в основ
ному, українці (78,5%), росіяни (7,5%), румуни (3,3%), молдо
вани (1,9%). Частка білорусів, євреїв, поляків у міжобласній 
міграції досить незначна (0,2-0,6%).

Серед емігрантів з Чернівецької області в країни близького 
зарубіжжя українці становлять 42,7%, росіяни - 35,4%, молдо
вани - 7,1%, румуни - 5,1%, а серед прибулих - 49,7% - українці, 
23,8% - росіяни, 9,3% - молдовани, 8,8% - румуни. Отже, част
ка прибулих українців більша, ніж вибулих, а питома вага 
емігрую чих росіян вища за частку і мігруючих. Зауважимо і те, 
що чисельність прибулих у Чернівецьку область румунів і 
молдован більша, ніж вибулих.
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Серед тих, хто виїхав до Росії переважають українці (667 
осіб), росіяни (656 осіб), румуни (64 особи), молдовани (54 
особи), євреї (19 осіб), всього з області вибуло 1561 особа. 
Прибуло з Росії 1331 особа, у тому числі: українці - 712 осіб, 
росіяни - 397 осіб, румуни - 86 осіб, молдовани - 53 особи, 
білоруси - 15 осіб.

До Молдови вибуло з Чернівецької області 317 осіб, серед 
них: 151 - українці, 93 - молдовани, 33 - румуни, 24 - росіяни. 
Прибуло в область 189 українців, 143 молдован, 62 румунів та 
41 росіян, всього до області прибуло 455 осіб За рахунок Мол
дови в Чернівецькій області спостерігається позитивний 
міграційний приріст.

До Білорусії з області виїхало 27 білорусів, 33 українців, 17 
росіян, всього вибуло 83 особи. Кількість прибулих з Білорусії 
в область становить 64 особи: 31 українець, 14 росіян, 9 
білорусів.

У структурі емігрантів з Чернівецької області в країни да
лекого зарубіжжя 41,3% - євреї, 31,5% - українці, 9,1% - 
росіяни, 4,7% - румуни, 2,5% - молдовани, 1,0% - поляки, а 
прибуло в область найбільше українців - 30,0%, євреїв - 17,5%, 
росіян - 15,0%, молдован - 5,0%, поляків - 2,5%. Найбільшу 
кількість мігрантів дали такі країни, як Німеччина, США та 
Ізраїль. Серед тих, хто вибув до Німеччини, переважають в 
основному євреї - 74 особи (39,6%), українці - 45 осіб (24,1%), 
німці - 20 осіб (10,7%), росіяни - 19 осіб (10,2%). До Німеччини 
з області вкрало 187 осіб, а прибуло тільки 7, з яких 6 - ук
раїнці та 1 росіянин.

До США емігрувало з області 408 осіб, серед вибулих 
майже кожен другий - українець, 4-й - єврей, румуни склада
ють 10,8%, а росіяни та молдовани 5,6%.

До Ізраїлю виїхали 393 особи, серед них: євреї - 258 осіб 
(65,6%), українці - 61 особа (15,5%), росіяни - 44 особи (11,2%). 
Прибуло до області всього 17 осіб, з яких: 7 - євреї, 3 - ук
раїнці, 2 - румуни та 1 росіянин.

Зауважимо, що склад і напрямки еміграції на Захід 
підтверджують, що вона має етнічний характер. Проте дедалі 
більшою мірою виявляються риси, притаманні економічній 
еміграції - серед країн .призначення зростає роль США та 
Німеччини. На економічний характер еміграції вказують та
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кож її причини, про що свідчать результати баїатьох 
соціологічних опитувань. На думку респондентів, виїзд за 
руоіж викликаний переважно причинами економічного харак
теру - понад 70% відповідей. Етнічні, релігійні причини с 
зовсім не істотними. Для ілюстрації наведемо результати опи
тування, проведеного в Україні Міжнародною організацією 
по міграціях. Воно особливо цікаве, оскільки здійснювалось в 
різних країнах і дає можливості для порівняння. Так, серед 
причин еміграції етнічні назвали в Україні 14% респондентів, в 
Росії - 35%, реліі ійні причини - відповідно 2% і 3%, порушення 
прав людини - 9% і 16% [1, с. 49].

Масштаби зовнішньої міграції д ія  Чернівецької області за 
останні 5 років зменшилися (таблиці 2 і 3). У динаміці 
міїраційний приплив росіян, як з країн близького, так і дале
кого зарубіжжя, має тенденцію до зниження. Відповідно, їх 
частка в національній структурі Чернівецької області стає 
меншою. Тенденцію до зниження виявляє також міграційний 
відплив українців. Якщо в 1990 р. за кордон мігрувало 2042 
українці, то в 1995 р. - 1215. Отже, в результаті міграційних 
процесів частка українців в області збільшується. Проте, якщо 
в росіян в основі міграційного зниження лежить зменшення 
припливу в міські поселення, то в українців - зменшення 
відпливу із сільських поселень. За останній міжпереписний 
період стабільно високою залишалася іїітенсивність відтоку 
євреїв, що різко зросла в 70-ті роки. Але за останні п’ять років 
(1990-1995 рр.) міграційний відтік євреїв виявляє тенденцію до 
зниження.

У процесі територіального обміну населенням, як правило, 
змінюється його і якісний (за рівнем освіти) склад: в одних ви
падках поліпшується (в районах прибуття), в інших (районах 
вибуття) - погіршується. Зі зменшенням населення в результаті 
міграції пов’язані не тільки кількісні, але й якісні втрати. 
Країни залишають найбільш активні, підприємливі, про
фесійно підготовлені громадяни, які мають фізичні, 
інтелектуальні та матеріальні можливості для здійснення пе
реїзд}'.
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Оцінка якісного складу мігрантів (за рівнем освіти) харак- 
теризується такими показниками! питома вага з вищою 
освітою тих, хто прибуває в область, становить 11,8%, тих, 
хто вибуває - 13,3%; з незакінченою вищою освітою - 
відповідно 2% і 3,1%; середньою спеціальною - 25,6% і 28,6%; 
загальною середньою - 51,7% і 46,4%; неповною середньою - 
5,9% і 5,5%; початковою і без освіти - 3,0% і 3,1% (таблиця 4).

Таблиця 4
РйЗіІодіЛ МїсрйНпиб т~і£рНі6ЄЦЬК0і облйСпїі Зй рібНЄМ ОСбіііїіі
Освіта мігрантів Кількість прибулих Кількість вибулих

осіб % осіб %
Вища 1208 11,8 1558 13,3
Незакінчена вища 200 2,0 360 3,1
Середня спеціальна 2623 25,6 3337 28,6
Разом 4031 39,4 5255 45,0
Загальна середня 5304 51,7 5416 46,4
Неповна середня 604 5,9 643 5,5
Початкова і без освіти 309 3,0 351 3,1
Разом 6217 60,6 6410 55,0
Всього 10248 100 11665 100

Аналіз наведених показників дає змогу стверджувати, що 
освітній рівень тих, хто прибуває в область, значно нижчий 
від освітнього рівня тих, хто вибуває з неї. Причому ІДЯ 
різниця досить значна: в її межі прибуває на 5,6% мігрантів з 
вищою, незакінченою вищою і середньою спеціальною 
освітою менше, ніж вибуває. У свою чергу, в область прибуває 
на таку ж величину (5,6%) більше мігрантів із загальною се
редньою, неповною середньою, початковою та без освіти, ніж 
вибуває з такою ж освітою за її межі. Для Чернівецької області 
обмін населення з точки зору освітнього рівня не 
еквівалентний.

Аналіз наведених статистичних матеріалів з постійної 
міграції населення Чернівецької області дає змогу зробити 
такі узагальнення та висновки:

1. У внутоііпньообласних міграціях переважають• Ш * Х
міграційні потоки за напрямками “село - місто”, що приво
дить до скорочення кількості сільського населення й 
міграційного приросту населення міст.
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2. У внугрідсржаЕНИХ (міжобласних) міграціях перева
жаючими напрямками еміграції та іміграції є сусідні області: 
Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, 
а також Львівська, Одеська області та місто Київ. Міжобласні 
міграції приводять до скорочення чисельності населення 
Чернівецької області (сальдо міграції в 1994 р. становило -149 
осіб, а в 1995 р. - -458 осіб).

3. Переважаючими напрямками міждержавної еміграції з 
Чернівецької області виступають виїзди до Росії, США, 
Ізраїлю, Молдови. Німеччини та Білорусі. Переважна 
більшість імігрантів прибуває з Росії, Молдови, Казахстану, 
Білорусі, Латвії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану. 
Зовнішні (міждержавні) міграції приводять до скорочення на
селення Чернівецької області (сальдо зовнішніх міграцій у 
1994 р. становило -2773 особи, а в 1995 р. -992 особи). Хоча 
кількість міїрантів значно зменшилась, але відплив населення 
з області все ж таки триває й чисельність населення області за 
рахунок зовнішніх міграцій зменшується.

4. Міграційні потоки впливають на динаміку статевої і 
вікової структури населення Чернівецької області (рис. 2-5), на 
зміну національного складу (таблиці 2,3) та на освітній рівень 
населення (табл. 4).
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Migrations and their influence upon the dynamics of population

stmcture
(on the example of Chemivtsi administrative region) 

Summary
The geography and the dynamics of population migrations are 

studied for Ukraine in the whole and for Chemivtsi administrative
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region. ChemiUsi administrative region is taken as a basis to analyse 
the influence of population migrations upon the dynamics of sex, age 
and national structure of population, as well as upon the qualitative 
indices, which are characteristic for population.

УДК 914:77+914.972
Григорків P.E.

Тюркські етнічні групи Балканського півострова: 
етногенез і сучасне становище

На Балканському півострові, в межах Болгарії, Македонії, 
Греції, Європейської Туреччини, а також в прилеглих районах 
Румунії, Молдови та України проживає низка тюркських 
етнічних груп (окрім, власне, турків), історія формування яких 
і сучасний стан ще недостатньо висвітлені в науковій 
літературі. Більше того, деякі з них взагалі не виокремлюють
ся як самостійний етнічний суб’єкт, а об’єднуються з турками 
чи іншими народами. А тим часом, всі вони володіють прита
манними тільки їм особливостями, що дозволяє відрізняти їх 
від турків-османів і не пов’язувати безпосередньо з етногене
зом останніх. Як на нашу думку, саме такі хиби притаманні 
фундаментальній праці “Народы зарубежной Европы” [11] із 
серії “Наро/цл мира”, де дається коротка характеристика гага
узів і європейських турків, підкреслюються певні особливості 
їхнього формування й мови, що відрізняють їх від турків Ма
лої Азії (Анатолії), проте відсутня характеристика окремих 
етнічних груп балканських тюрків і, як наслідок, вони 
об’єднуються із турками-османаКш. Цим же руслом прямує й 
останнє видання етнодемографічиого довідника С.І. Брука 
“Население мира” [3], де підкреслюється, що в Болгарії про
живають турки, невелика частина гагаузів.

У роботах Д.Є. Єремссва, присвячених етногенезові турків 
і, особливо, турецьких кочівників - юрюків і туркменів, заува
жується, що тюркське проникнення на територію сучасної Ту
реччини проходило не тільки із Середньої Азії й Ірану (огузи, 
туркмени), але и північним шляхом - із Північного Причорно
мор’я і Балкан. Загалом, проблеми етногенезу й розселення та 
етнографія турків висвітлюються також у роботах Гордлевсь- 
кого В.О., Гасратяна М.А.. Єлісєва О.В., Новичева О.Д.,
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кримського А.Ю. та інших російських, радянських та ук
раїнських вчених, не кажучи вже про робота 
західноєвропейських, балканських і турецьких етнографів, 
істориків та мовознавців. Серед дослідників гагаузького насе
лення слід особливо видалити К. Гречека(“История болгар", 
Од., 1878), М откова В.А., Губогло М.Н., Курогло С.С., Ме- 
щерюка 1.1, та інших.

Інші сучасні тюркські етнічні групи Балкан практично не 
вивчаються в науковій літературі. Ще в 1904 р. вийшла неве
лика стаття М откова В. ‘Турецкие племена на Балканском 
полуострове”, в якій він слідом за болгарами Мілетічем і бра
тами Шкорпіл виділив на півострові групи тюрків-християн і 
тюрків-мусульман [4]. У 60-х роках Баскаков М.О. у своїх 
працях про тюркські мови коротко зупинився на характери
стиці мов балканських тюрків, підкресливши їхні особливості 
й відмінності від турецької мови.

В цілому, в даній розвідці доцільно побіжно зупинитись на 
історії проникнення тюрків на Балкани через українські степи, 
а вже потім дати характеристику сучасним тюркомовним гру
пам Балкан та їхньому розселенню (без турків-османів, які вже 
добре вивчені й досліджені в етнографічному та 
лінгвістичному плані). Археологічні, етнографічні та 
лінгвістичні дані свідчать, що формування тюркської ет- 
нолінгвістичної спільності відбувалось в іі- і тис. до и.е. в 
Центральній Азії. Китайські джерела середини І тис. до н.е. 
згадують як сусідів Китаю усунів і хунку (гунів). Євразійські 
степові й напівпустельні простори від Дунаю до Алтаю й 
Єнісею стали широкою дорогою, якою, починаючи від ос
танніх століть до н.е., йде потужний рух кочових тюркських 
племен на захід, у Європу. На початку нашої ери гуни вже 
з’явились у Східній Європі, в той час як авари ще жили побли
зу Китаю, а половці-кипчаки - на Алтаї. У IV ст.н.е. гуни, 
підкоривши аланів, напали на германські племена готів у 
Північному Причорномор’ї і зайняли територію від Дону до 
Карпат. У V ст.н.е. за часів Аттили (445-453 pp.) гунське дер
жавне об’єднання досягло найбільшої могутності. До його 
складу, окрім тюрків, входили племена монголів, угрів, аланів. 
Після смерті Аттили даний союз розпався і гуни швидко 
зійшли з історичної арени. Зазначимо, що існує точка зору, за
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якою гуни були г р у п о ю  східнослов’янських  п л е м е н . Але 
більшість вчених визнає їхнє т ю р к с ь к е  п о х о д ж е н н я .

У VI ст. на степових просторах Причорномор’я. 
Північного Кавказу та Поволжя утворились три тюркських 
племснних союзи: аварський, хозарський і болгарський. До їх 
складу вливались нові орди кочівників, що підходили зі степів 
Казахстану й Середньої Азії. Авари певною мірою повторили 
рух гунів, бо, з’явившись в українських степах у 558 р., вони 
напали на східнослов’янські племена, а потім утворили між 
Дунаєм і Карпатами войовничу державу - Аварський каганат. 
У першій половині VII ст. східним слов’янам вдалось 
звільнитися від аварського панування, а на рубежі VIII-IX сг. 
могутність каганату була зламана об’єднаними силами 
франків і південних слов’ян. Наприкінці IX ст. авари остаточ
но зійшли з історичної арени, а їх рештки розсіялись чи роз
чинились в іншомовному середовищі (можливо, серед 
угорців).

Хозари в VI-VII сг. кочували в прикаспійській частині 
Північного Кавказу. З утворенням Хозарського каганату вони 
поширились до Азовського моря, проникли в Крим і до 
Дніпра. Хозарська знать прийняла іудаїзм. Об’єднавшись, 
східні слов’яни розбили хозар, а в середині X ст. хозарська 
держава була розгромлена військами князя Святослава. 
Ймовірно, що невелику народність караїмів можна вважати 
нащадками від змішання грутіи хозар із половцями.

Племенний союз болгар (чи протоболгар) в середині VI сг. 
жив у Приазов’ї, подшившись на дві групи: утигурів і кутри- 
гулів. У результаті міжусобної боротьби й війн із Візантією він 
ослаб і був підкореній аварами. Частина болгар уже в другій 
половині VI ст. оселилась у Македонії, але основна маса їх 
залишилась у Приазов’ї. Тут у 632 р. утворилась Велика Бол
гарія на чолі з ханом Кубратом, яка, однак, після його смерті 
розпалась. Частина болгар попала в залежність від хозар 
інша на чолі з Котрагом - пішла на північ, в Середнє Поволжя 
де потім утворилася Волзько-Камська Булгарія. Третя груш 
на чолі з Аспарухом пройшла південноукраїнські степи, пере 
правилась через Дунай і в 681 р. на Балканах була закладеш 
слов’яно-болгарська держава, в якій тюркська знать займаД 
деякий час панівні позиції. Протягом \ 7ІІ-ІХ ст. тривав проце<
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поступового злиття тюрків і слов’ян в одну народність - бол- 
і ари, причому в межах даного етнічного симбіозу перемогли 
слов янська мова й культура [9]. Слов’янська перемога стала 
остаточною, коли в 865 р. у Болгарії утвердилось християнст
во. Однак частина тюркських кочівників не була асимільована 
й до XI сг. (особливо на північному сході Болгарії) [8]. Ця гру
па пізніше поповнювалась новими угрупуваннями тюркських 
прибульців зі сходу й стала одним із компонентів теперішніх 
тюркомовних груп на Балканах.

Наступними тюркськими прибульцями в Європу стали пе
ченіги (пацинаки - в західноєвропейських і візантійських 
хроніках), які заселяли Середню Азію, а у VIII сг. жили в за
волзьких степах. У першій половиш IX ст. під тиском огузів 
вони просунулись на захід і стали сусідами хозарів, з якими 
постійно воювали. Наприкінці IX ст. печеніги (самоназва - 
кантари) прорвались через територію хозар і опинились в 
приазовських степах, просуваючись до Дніпра. Потім (у X ст.) 
печеніги зайняли велику територію від Дунаю до Дону і стали 
вкрай небезпечними сусідами й ворогами Київської Русі. Час
тина їх у XI ст. прийняла іслам, але переважали язичники. За 
часів Ярослава Мудрого печеніги були остаточно розбиті 
(1036 р.), частина їх була знищена половцями, частина пе
рейшла на службу до руських князів й поселилося в сточищі 
Росі. Основна маса печенігів перекочувала за Дунай, у Бол
гарію. На північному сході Болгарії утворилось невелике 
князівство на чолі з печенігом Татушем. Окремі групи пе
ченігів проникли в Македонію й Угорщину (де вони до XIV 
ст. злились з угорцями). Таким чином, переміщення печенігів 
посилило тюркський компонент на Балканах.

У IX ст. в заволзьких степах виникло об'єднання огузів [5]. 
Під натиском половців в середині XI ст. вони почали рух на 
захід у південн о українські степи й потіснили печенігів. На Русі 
племена огузів були відомі як узи, торки й споріднені з ними 
берендеї, ковці, боути та інші групи [20]. Значна їх частина 
пішла па службу до руських князів, осіла й оселилась у Серед
ньому Подніпров’ї  та Подністров’ї. їх називали "своїми пога
нами”. У XII сг. торки, берендеї й частина печенігів під на
звою “чорні клобуки” (шапки) жили осіло в лісостепових рай
онах Русі, охороняючи південні та східні кордони від нових
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кочівників - ворогів (половців). Після монгольської навали 
частина їх асимілювалася зі слов’янським населенням, а час
тина пішла на схід і стала, очевидно, однією зі складових час
тин у формуванні каракалпаків (чорні шапки). Значні групи 
огузів проникли за Дунай і опинились на Балканському 
півострові, особливо у Північній Болгарії. Інша частина 
(більша) пішла на південь, в Середню Азію і стала одним із 
головних компонентів при формуванні туркменів, а потім 
азербайджанців і османських турків. На Балканах основна 
частина їх поступово прийняла християнство (ХІ-ХІЇЇ ст.). У 
північно-східній Болгарії в XIII ст. існувало державне 
об’єднання огузів на чолі з князем Баликасом [8]. Отже, 
північні й східні райони Балканського півострова безперервно 
поповнювались тюркськими різноплемінними групами, що 
поступово переходили до осілого життя й християнізувались.

Останнім тюркським компонентом, що йшов на захід через 
українські степи, стали половці (кипчаки, кумаии). У 1Х-Х ст. 
вони займали степи Казахстану й частково Середньої Азії. У 
середині XI ст., потіснивши огузів, підійшли до кордонів Русі. 
Поступово половці зайняли величезну територію від Дунаю 
до Тянь-Шаню - Дешт-і-Кипчак. Кипчаки не створили 
міцного та єдиного державного об'єднання. їхні відносини з 
руськими князівствами характеризуються запеклим протисто
янням і взаємними набігами та руйнівними походами. З по
чатку XIII ст. половецько-руські стосунки стали більш мир
ними, значна частина їх прийняла християнство й брала 
участь у міжусобній боротьбі на Русі. Однак навала татаро- 
монгольських полчищ у середині XIII ст. призвела до 
корінного повороту історичної долі кипчацьких племен. Час
тина їх відступила за Дунай, в Болгарно, частина з ханом Ко- 
тяном відійшла в Угорщину, де зберігала свої культурно-мовні 
особливості до XVI ст. (тепер їхні потомки - кумани станов
лять особливу етнографічну групу угорців). Окремі групи 
опинились аж в Єгипті. Основна ж маса залишилась на місці і, 
хоч була підкорена татарами, стала потім вирішальним ком
понентом при формуванні багатьох народів Поволжя, 
Північного Кавказу й Середньої Азії (татари поволзькі й 
кримські, карачаївці та балкарці, казахи, узбеки та ін.).
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Як бачимо, численні міграції тюркських племен, їх зосе
редження в північній і східній частинах Балканського 
півострова супроводжувались змішуванням цих племен між 
собою та слов’янським населенням, поступовим нівелюванням 
особливостей окремих груп, що призводило до формування 
тут нових тюркомовних етнічних спільностей із переважанням 
тих чи інших компонентів. Все це відбувалося ще до завою
вання півострова турками-османами.

У ХІ-ХІІІ ст. до Малої Азії зі сходу, із Середньої Азії та 
Ірану надійшла потужна хвиля тюркських племен сельджуків. 
Це були переважно огузи й туркмени. їх  переміщення супро
воджувалося значними змінами в господарстві й культурі 
тюрків і місцевого населення. В Анатолії утворився Румський 
султанат - феодальна держава з сильними пережитками родо
племінних відносин. Поступово відбувався процес переходу 
тюрків до осілості, змішування з місцевим населенням: грека
ми, вірменами, курдами, ассирійцями, лазами та ін. Монголь
ська навала в середині XIII ст., хоча й призвело до падіння 
султанату, посилило притік тюрків в Анатолію. На зламі XIII-
XIV ст. утворилось Османське князівство, що поступово зро
стало й перетворилось у грізну Османську імперію, яка з 1352 
р. почала завойовувати Балканський півострів. До кінця XIV 
ст. турки захопили Болгарію, в середині XV ст. - Грецію й 
Константинополь (останнє означало кінець Візантії). У XIV-
XV ст. були підкорені Сербія, Албанія. Боснія та Герцеговина.

У Малій Азії й на Балканах йшов процес формування ту
рецької народності на базі огузо-туркменських прибульців і 
місцевого населення. Завоювашія Балкан супроводжувалось 
колонізацією турками різних районів півострова. В завойова
них країнах турки-османи поселялися і в містах, і в багатьох 
сільських районах. Балкани замешкували й тюркські кочові 
племена з Анатолії, особливо юрюки. Військово- 
адміністративна організація утворилась у XV ст., але як 
етнічна група вони сформувались, можливо, раніше [7]. На 
півострові юрюки були розселені на великій територій Фракії 
та Македонії': від Дунаю й Дністра - на півночі, до Салонік 
на півдні. В їхню етнічну організацію влилось багато 
кочівників-ногайців із ногайських орд Північного Причорно
мор’я та степового Криму. Частина з них із часом переходила 
до осілості й злучалась із турками-османами, а інші продов
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жували вести кочовий і напівкочовий спосіб життя.
Тривале турецьке панування на півострові супроводжува

лось ісламізацією й асиміляцією частини підкорених народів 
(слов’ян і греків). Значні групи автохтонів насильно переселя
лись до Малої Азії та інших районів імперії. Наприкінці 
ХУІІІ-ХІХ ст., після завоювання Росією Північного Причор
номор’я та Криму, на Балканах з’явились значні групи ногай
ських і кримських татар. Від кінця XVII ст. ослабла Османсь
ка імперія почала втрачати завойовані території. Визволення 
балканських народів від турецького поневолення заверши
лось, в основному, напередодні першої світової війни. Значна 
частина турецького й ісламізованого населення мігрувала на 
турецькі землі. Довгочасне п’ятивікове турецьке панування на 
півострові не залишилось безслідним, бо мала місце 
асиміляція й нівелювання особливостей доосманських 
тюркських груп Балкан, а також ісламізація й асиміляція час
тики християнського населення. І як результат - виникла низ
ка змішаних і перехідних груп. Слід зазначити, що ці процеси 
не були тільки однобічними, оскільки корінні балканські на
роди, у свою чергу’, значно вплинули на мову, культуру и за
няття турків Балканського півострова. Активні міграції й 
обмін населенням проходили після греко-турецької війни, а 
також в середині XX ст., та наприкінці 80-х рр. (із Болгарії до 
Туреччини).

Всі ці процеси призвели до того, що на Балканах (і в 
сусідніх країнах) утворилась ціла низка тюркських етнічних 
іруп, що відрізняються мовно-культурними особливостями
г>і пг п т т о л і ю  ' п т і г і п  і п і  г г  і - « о т п  т / л г л  т о  о т г л п ^ ї т тт лт  т г л г л  » т о л р т г р т і п  и і^ Л , и Л с і ї Л  І С ,  х У piV.iL» 1 І З іД  і  О  Х«Д. \s jL \JO  /ЦГІС/£>Л\->1 V  и а ^ и л ш п л .

Иайвідоміїттою тюркською народністю, яка сформувалась на 
Балканах, є гагаузи. Про походження цього народу існують 
дві групи гіпотез, які умовно можна охарактеризувати як 
слов’янську й тюркську. Прихильники слов’янського поход
ження вважали й вважають гагаузів нащадками болгар 
слов’ян, які злились із залишками тюрків, узів і печенігів, а пе 
рехід їх на тюркську мову відбувся під впливом тривалого ту 
рецького панування, але воші зберегли православну віру 
Прихильники гіпотези щодо тюркського походження ЦІЄЇ 
етнічної групи вважають їх нащадками тюркських племен, що 
зміщалися зі слов’янами й перейняли від них православ’я.
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Як на нашу думку, дані антропології, етнографії 
лінгвістики явно свідчать про тюркське походження народу 
що в той же час не виключає певного впливу на них слов’ян, 
особливо на їхню матеріальну культуру та побут. Надзвичай
но цікавий і всебічний аналіз етногенезу гагаузів зробив ук
раїнський вчений Є. Крамар у статті “Гагаузький етюд” [3]. 
Гагаузька мова належить до огузькоі підгрупи тюркських 
мов. Аналіз етноніму також свідчить про переважаючий вплив 
огузького елементу. Його пояснюють як поєднання родового 
імені (“гаг”) і видового (“огуз”). Основна етнічна територія 
гагаузів у минулому знаходилась у північно-східній Болгарії, 
де в ХІ-ХІІІ ст. зосереджувалась провідна маса торків, узів і 
печенігів, що прийшли сюди з українських степів. В Х1-ХУ ст. 
відбувалось формування гагаузької народності, основу якої 
становили огузи (узи і торки), але до складу цього народу 
влилась частина інших тюркських племен, у тому числі, мож
ливо, частина тюрків-болгар, що не змішалися повністю зі 
слов’янами. Формування народності продовжувалося і в умо
вах турецького панування. Християнізація теж відбувалась 
поступово протягом XI-XV ст. На етногенез народу значний 
вплив мало й слов’янське населення, що призвело до близь
кості багатьох елементів мови та культури, побуту гагаузів і 
болгар. Походження гагаузів від різних племінних груп, хоча і 
з переважанням огузьких елементів, підтверджує їх етнокуль
турна неоднорідність. Задунайські гагаузи поділяються на 
болгарських (західних) і приморських (або справжніх, грець
ких). До кінця XVIII ст. гагаузи проживали на своїй етнічній 
території, але на початку XIX ст. почали переселятися зі своєї 
батьківщини в Бесарабію  (точніше, в Буджак). Міграція 
відбувалась разом із болгарами, і тому спочатку їх не виділяли 
із загальної маси переселенців, вважаючи за болгар.

Перші групи задунайських переселенців прибували ще в 
1769-1791 рр., коли Бессарабія була під османським пануван
ням. Достеменно невідомо, чи були серед них гагаузи. В ре
зультаті російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Бессарабія 
відійшла до Росії. Масове переселення болгар і гагаузів поча
лося під час військових дій та по їх завершенні. До кінця 20-х 
років XIX ст. у буджацьких степах утворилось 57 поселень. 
Нова хвиля переселення відбулась після наступної рссійсько-
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турецької війни 1828-1829 pp., у ході якої російські війська на 
короткий час зайняли північно-східну Болгарію* де і прожива
ли гагаузи. За умовами миру, гагаузам і болгарам надавалось 
право на переселення в Росію. Виникла найпотужніша хвиля 
руху гагаузів у буджацькі степи, що практично змінило тери
торію розселення цього етносу. Ще одна хвиля переселення 
була під час Кримської війни 1853-1856 pp. Поразка Росії у 
війні призвела до того, що за умовами паризького миру 1856 
р. частина Буджаку знову відійшла до Туреччини (точніше, 
васального Молдавського князівства). Половина з 83 болгаро- 
гагаузьких поселень опинилась на цій території [8]. Це спри
чинило нову міграцію болгар і частини гагаузів. У 1861-1862 
pp. майже 7 тисяч гагаузів разом із болгарами переселилась у 
Таврійську губернію (теперішня Запорізька область). Після 
російсько-турецької війни 1877-1878 р. Південна Бессарабія 
знову стала російською. В 1918-1940 pp. Бессарабія перебувала 
під владою Румунії, а потім відійшла до СРСР. Основна час
тина території, заселеної гагаузами, належала Молдавській 
PCP (Комрат, Чадир-Лунга, Вулканеіпти), а невелика частина 
входила до Ізмаїльської області У PCP (тепер частина Одеської 
області). Таким чином, основна маса гагаузів змінила свою 
територію. Головним центром бессарабських гагаузів став 
Комрат. Довгий час гагаузи не мали своєї писемності. В 1910 
р. Чакіров (гагауз, протоієрей) зробив спробу створити її на 
базі російського, а потім латинського алфавіту, але вона не 
прижилась. Тільки в 1957 р. було створено гагаузьку пи
семність на базі російського алфавіту.

Піднесення національної свідомості різних народів СРСР у 
період ‘'перебудови” (друга половина 80-х pp.) зачепило і га
гаузів. У 1989 р. сформувався масовий рух “Гагауз халки” 
(“Гагаузький народ”). Почала, видаватися газета рідною мо
вою, вона запроваджувалась в ппсільпе навчання. Рух ставав 
все більш радикальним.

З’явився національний блакитний прапор із золотою  
фігурою вовка. В листопаді 1989 р. у Комраті надзвичайний 
-• іЗд представників гагаузького народу проголосив і агаузьку 
Автономну PCP у складі Молдавії. Гучніше звучали посилан
ня на середньовічну історію; на те, що до молдаван тут про
живали предки гагаузів - огузи. печеніги й половні. 22 липня
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1990 p. y Комраті на з’їзді депутатів було проголошено Гага
узьку АРСР. Проте молдавський парламент (Верховна Рада) 
не визнала цього акту, посилаючись на те, що південь Мол
давії є національною територією молдаван, а гагаузи можуть 
мати право тільки на національно-культурну автономію. У 
відповідь перший з’їзд народних депутатів проголосив Гага
узьку PCP і вихід із складу Молдови. Протистояння Кишине
ва й Півдня посилювалось. Восени 1990 р. Парламент Молдо
ви оголосив про запровадження надзвичайного стану, Народ
ний фронт Молдови почав похід на південь. На підтримку га
гаузів виступила Придністровська МРСР. Після краху СРСР 
п’ять південних районів проголосили Гагаузьку республіку 
(1991 p.). Придністровський військовий конфлікт дещо охоло
див гарячі голови і в Кишиневі і в Комраті. Поразка на пар
ламентських виборах 1994 р. Народного фронту призвела до 
переговорів між двома сторонами, в результаті яких у кінці 
1994 р. був прийнятий закон про автономно-територіальний 
устрій півдня. На випадок зміни статусу Молдови 
(приєднання до Румунії) півдню гарантувалось право на само
визначення. Автономія отримала власну національну сим
воліку, законодавчі збори; офіційними мовами визнані гага
узька, молдавська й російська. Національний конфлікт було 
врегульовано. На сьогоднішній день у Молдові проживає 160 
тис. гагаузів, із них понад 6 тис. - в Кишинові (за переписом 
СРСР 1989 р.).

В Україні проживає 32 тис. гагаузів (Одеська обл. - 27 
тис.). Близько 10 тис. гагаузів живе в Російській Федерації 
(Північний Кавказ). Невеликі групи представників цього на
роду' с в Казахстані (оселились у 1910-1914 pp.) і Узбекистані.

На території Болгарії проживає майже 15 тис. гагаузів (в 
районі Варни). Гагаузи живуть також у Румунії (Добруджа). 
Окремою групою с македонські гагаузи (приблизно 5 тис.), що 
живуть у південно-східній Македонії. Таким чином, загальна 
чисельність гагаузів складає 225-230 тис. осіб.

Близькою до гагаузів етнічною групою є сургучі. Основна 
маса їх проживає на території європейської частини Туреччи
ни - в районі Едірне (Адріанополя), кількість їх тут сягає 10-15 
тис. Частина сургучів після Другої Балканськоі війни (1913 р.) 
переселилась у Болгарію й мешкає на південному сході, в рай-
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ОІІІ Ямбола, їхня кількість складає приблизно 5 тис. Ще одна 
група сургучів у 1923 р. переселилась до Греції (майже 8-10 
тис.). Аналіз мови сургучів свідчить, що вона теж належить до 
огузької підгрупи, але в ній більшу роль відіграє печенізька 
основа. Це дає підставу вважати їх нащадками частини пе
ченігів, що оселились тут в XI ст. і змішались з іншими 
тюркськими групами. За релігією сургучі також є православ
ними, і тому їх часто вважають однією із груп гагаузів.

Нарешті, ще однією тюркською народністю, історично 
пов’язаною з тюркськими балканськими групами XI-XV ст. 
(тобто доосманського періоду), є гаджали. Вони проживають 
теж у північно-східній Болгарії - на території Деліорману (по- 
болгарськи - Лудогоріє). Ця територія знаходиться між ко
лишніми турецькими фортецями Рущук (Русе), Сілістра, Вар- 
на та Шумла (Шумен). Мова гаджалів дуже близька до мови 
болгарських (бешалманських) гагаузів, що свідчить про 
спільність походження обох груп.

Дослідники вважають їх нащадками протоболгар, огузів 
чи половців. Спорідненість у мові гагаузів і гаджалів дає нам 
підставу вважати їх частиною одного в минулому етнічного 
масиву, що формувався поступово на основі змішування 
огузів з половцями й рештками протоболгар. За релігією гад
жали - мусульмани і цим відрізняються від гагаузів і сургучів. 
Ісламізація гаджалів проходила, очевидно, після турецького 
завоювання Болгарії в кінці XIV ст. Перехід в іслам, поселення 
в цих містах-фортецях турецьких колоністів у XV-XVI ст. 
привели до значного нівелювання етнічних особливостей гад
жалів. Тому багато спеціалістів вважає їх етнографічною гру
пою турків [11, 3] і не виділяє зі складу турецького населення 
Болгарії. Проте антропологічні, лінгвістичні й етнографічні 
особливості цієї групи свідчать про їх відмінність. Чи
сельність гаджалів важко точно встановити, але, як свідчать 
Мошков і Гордлевський [4], вона була більшою від гагаузів. 
Таким чином, це досить велика етнічна група балканських 
тюрків (не менше 300 тис.). Вона продовжує жити на своїй 
етнічній території (далеко від кордону з Туреччиною), Части
на гаджалів під впливом турецької пропаганди і політики бол
гарського комуністичного керівництва наприкінці 80-х рр. пе
реїхала до Туреччини, але потім повернулась.
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Друга група балканських тюрків сформувалась у резуль
таті переселення з Малої Азії й колонізації, тобто історично 
вона сформувалась у ХІУ-ХІХ ст. Анатолійський тюркський 
компонент включив до свого складу тюркізованих болгар, 
греків, влахів та ін. До цієї групи належить також ціла низка 
етнічних спільностей, окрім власне турків-османів.

Серед них виділяються балканські кизилбаші (самоназва - 
алія). Ця група проживає в Північній Болгарії. На відміну від 
основної маси болгарських мусульман (в тому числі й болгар- 
мусульман), які належать до суннітської течії ісламу, вони є 
шиїтами й зазнавали переслідувань у часи османського пану
вання. Розмовна мова балканських кизилбашів близька до 
азербайджанської. Раніше вже говорилось про проживання у 
Фракії й Македонії тюркських кочівників юрюків. Після пер
шої світової війни всі тюрки-кочівники були переселені до 
Анатолії. Але нащадки осілих юрюків проживають і тепер на 
Балканах. У Македонії живе особлива група коньярів 
(конярів). Це потомки переселенців 1398-1402 рр. (за султана 
Баязида) з Малої Азії, що змішались частково з печенігами 
(кантари). Зараз коньяри не належать до етнічної організації 
анатолійських юрюків і їх можна вважати окремою групою. їх 
мова теж має риси, що зближують її з азербайджанською.

В області Герлово (округи Шумен і Тирговіште) прожива
ють герловці. Ця тюркська етнічна група утворилась від 
змішання тюрків з болгарами. Тут же і на схід від герловців 
проживають тозлуки (тозлуканські тюрки), що теж є 
змііпаною тюрко-болгарською групою. Однак, якщо діалект 
герловців наближається певного мірою до мови гаджалів і га
гаузів, то мова тозлуків с близькою до турецької. Герловці й 
тозлуки за релігією є мусульманами-суннітами.

Нарешті, на території Греції (Егейська Македонія та 
Західна Фракія) проживають караманлі. Основна маса їх 
мешкає в Малій Азії в районі Кайсері (Кесарія). Ця осіла пра
вославна тюркомовна група, що є, очевидно, нащадками оту
речених греків і частини тюркських племен (узів і печенігів), 
які прийняли християнство на військовій службі у візантійців. 
Тюркізація греків у районі Кайсері йшла інтенсивно тривалий 
час. Єремєєв наводить цікавий епізод [14] із періоду війни за 
незалежність Туреччини (1920-1922 рр.). Частина їх на чолі з
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Ефгімом виступила проти константинопольського патріарха 
на боці національно-визвольної боротьби турків. Згідно з до
говором 1923 р. про обмін населенням між Грецією та Туреч
чиною, частина караманлі переселилась до Греції. Хоча роз
мовна мова караманлі близька до турецької, вони мають 
власну писемність (на основі грецького алфавіту) та 
літературу.

Останньою своєрідною тюркською групою на Балканах є 
денме. За своїм походженням пе євреї, які перейшли на ту
рецьку мову й прийняли іслам (досить поверхово). Денме себе 
турками не вважали і відмовились переселятись до Туреччини. 
На сьогоднішній день ця група нечітко окреслена. У Туреч
чині (Стамбул) проживає до 20 тис. денме [21], а частина - в 
Греції. Таким чином, на. Балканському півострові в результаті 
тривалих міграцій через українські степи (до XIII ст.) і ос
манського завоювання та панування (XIV-XIX ст.) 
відбувались складні процеси формування, перемішування між 
собою та асиміляції частини слов’янського й грецького насе
лення тюркським населенням, що призвели до формування 
низки тюркських народностей зі своїми етнографічними та 
лінгвістичними характерними рисами. Історія й географія їх 
формування значною мірою пов’язана з Україною й потребує 
більш детального та глибокого вивчення.
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Grygorkiv R.B.
Tyrkic ethnic groups of the Balkan semi-island: ethnic genesis and

present state 
Summary

It is considered in the Balkan semi-island that all Turkic groups 
were joining to Osmanli Turks, though their ethnogenesis, as well 
as language and cultural peculiarities are different from Turkish 
ethnos. The 500 years o f Turkish governing on the Balkans could 
not but level those peculiarities, but, on the whole, they preserved 
them as they are up to the present days.

УДК 910.
Король О , Д.

Туристичні потреби

Туризм як активний відпочинок задовольняє цілу низку 
потреб людей, а саме: зняття фізичної втоми, зміцнення здо
ров’я, розваги, фізичний та духовний розвиток, естетичне за
доволення, пізнання навколишнього світу тощо.

Туристичні потреби поділяються на мотиваційні, похідні 
та додаткові.
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Мотиваційні - це потреби у відновленні фізичних та 
психічних сил людини через відпочинок та лікування. Саме 
вони спонукають людину подорожувати та виступають моти
вами тимчасового перебування в туристичних районах. За 
своєю формою та способом задоволення мотиваційні тури
стичні потреби повністю збігаються із рекреаційними та ви
значаються серед них лише місцем відпочинку і лікування, яке 
повинно знаходитися поза межами постійного місця прожи
вання.

Потреба у відновленні фізичних та психічних сил людини 
виникає внаслідок стомлення. Втома - стан організму, який 
характеризується зниженням працездатності та спричиняється 
надмірною діяльністю. Швидкість стомлення залежить від 
особливостей діяльності, значно швидше воно настає при 
значній інтенсивності, одноманітності та регулярній повторю
ваності останньої. Саме такі особливості притаманні сучасній 
трудовій діяльності. Отже, професійна праця є головним дже-і 
релом виникнення та накопичення втоми.

Розглянемо спочатку умови сучасної праці. Розвиток про
дуктивних сил зумовлює зростання продуктивності праці, що 
досягається шляхом механізації виробничих процесів та 
поділу праці. Розвиток механізації призводить до автомати
зації, машина замінює людину на багатьох ділянках вироб
ництва, їй залишається тільки одноманітне виконання найп
ростіших операцій - рухів, які повторюються в одній 
послідовності. Ця тенденція стає причиною того, що людина 
витрачає все менше фізичної енергії, але обслуговування 
складніших машин вимагає постійної зосередженості, уваги, 
що є причиною додаткових витрат психічної енергії.

Інтенсифікація праці, як наслідок її поділу та механізації, 
призводить до більшого ущільнення робочого дня. Через це 
зменшується можливість відпочинку в проміжках між окре
мими операціями. Зростання інтенсифікації праці спричиняє 
збільшення фізичної втоми та нервової напруги.

Сучасна організація праці спрямована переважно на ско
рочення зайвих рухів у виробничих операціях та подальшу 
їхню спеціалізацію і дрібнення, ідо обумовлює монотонність 
трудової діяльності та призводить до зростання психічної 
втоми. Наприклад, рух конвейєра не тільки визначає темп ви
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робничого процесу, але й здійснює безперервний психічний 
тиск на робітника, котрий боїться, що його помилки або зни
ження темпу праці порушать весь виробничий процес. Тому 
причини втоми містяться не тільки у відсутності пауз для 
відпочинку, але й в постійному психічному напруженні. 
Відпочинок в робочий час, якщо він достатній, може зменши
ти або навіть усунути фізичну втому. Проте усунення 
психічної втоми, яке вимагає попереднього душевного пере- 
строювання, не досягається.

х с х н їч к и г і  про і ]->сс, хоча і зменшує суто фізичну втому, 
призводить до збільшення нервової напруги. Психічна втома, 
на відміну від фізичної, яка нетривала та знімається протягом 
доби, відзначається тривалістю, легко нашаровується та може 
спричинити серйозні порушення функціональної готовності 
організму. Відновлення нервово-психічної енергії на відміну 
від фізичної - процес складний та вимагає специфічних форм і 
способів [3].

Єдиною формою зняття втоми є відпочинок. Відпочинок - 
це стан спокою або такого роду діяльності, яка знімає втому
г р о  / ' Т Т Г 'Т Г П Г .  П < Т П Т Л П Т Т Л Т Т Т Т Г / >  Т Т І  » О  Т Ч У »  Т Т < Ч ф Т * Л Л П >  и о т т п г ^ Г ' є . т ' И і мх«д. »Л ім а х / іа . і і р а ц о о / і а і п и ^ і і .  <*■1 л и * *

відпочинок веде до розвитку стомлення, а тривала відсутність 
повноцінного відпочинку - до перевтоми, що знижує захисні 
сили організму та стає причиною виникнення різних захворю
вань, зниження або втрати працездатності.

Відпочинок поділяється на пасивний (стан повного спо
кою) та активний (такого роду діяльність, яка відновлює 
фізичні та психічні сипи людини). Дослідженнями фізіологів і 
пгієкістів доведено особливе значення активного відпочинку. 
Відомий фізіолог І.М. Сеченов довів, що після стомливої ро
боти однією рукою, працездатність наипшидще
відновлюється не під час повного спокою обох рук, а під час 
роботи іншою, яка раніше не працювала, рукою. Переклю
чення діяльності з одних м’язових груп та нервових центрів на 
інші прискорює процес відновлення.

Головною вимогою щодо активного відпочинку є кон
трастність рекреаційної діяльності по відношенню до такого 
роду діяльності, внаслідок якої наступила втома.

Відомим контрастом для виробничої діяльності є сімейне 
житія та праця, яка пов’язана з веденням домашнього госпо

123



дарства. Умови, в яких людина займається домашнім госпо
дарством, характерні тим, що сила контрасту в даному ви
падку недостатня. Сучасній цивілізації притаманна така ж 
механізація в побуті, що й на підприємстві. Вона скорочує 
фізичну працю, але в той же час усуває різноманітні 
функції, які давали б ефект контрасту з виробничою 
діяльністю. Внаслідок механізації та регулярної повторюва
ності праця, яка пов’язана з веденням домашнього господар
ства, також спричиняє втому. Через стандартизацію товарів 
та послуг, способу життя, відпочинку та розваг виникає 
“стомлення від відпочинку”.

Пересичення перебуванням в одному місці, одно
манітністю в споживанні посилюється процесом урбанізації, 
яка не дозволяє людині по-справжньому відпочивати. В 
умовах агломерацій зменшується вільний простір, мешканці 
міст опиняються ізольованими від природи. Парків та садових 
ділянок недостатньо, щоб ліквідувати ці недоліки великих 
міст.

Темп міського життя, необхідність прискореної реакції, 
постійної уваги на вулицях, щоденне подолання великих 
відстаней - все це створює та посилює нервову напругу.

Урбанізація створила нову проблему - використання 
вільного часу. Діяльність після роботи обмежена умовами 
постійного місця проживання. Одноманітність цих умов та 
незмінність їх протягом часу не створюють певного контра
сту необхідного для повноцінного відпочинку [5].

Справжнім контрастом щодо виробничої діяльності є 
тимчасове перебування поза межами постійного місця про
живання та пересування до місць, які забезпечать зміну ото
чення та діяльності. Потреба в переміщенні особливо поси
люється годі, коли проведення вільного часу в межах 
постійного місця проживання не є достатньо контрастним 
щодо трудової діяльності. Активний відпочинок поза межа
ми постійного місця проживання відповідає психо- 
соці о логічним перевагам сучасної людини. Він, внаслідок пе
реключення збудження з одних нервових центрів на інші, що 
забезпечується новим оточенням та діяльністю, контрастною 
до професійної праці, сприяє відновленню працездатності. 
Зміна об’єкта зацікавленості та виду розумових зусиль, на
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пруженість яких повинна бути обов’язково знижена, призво
дить до активізації та прискорення відпочинку. Якнайкраще 
потребу в контрасті у вільний від робота час та особливо в 
урбанізованих районах може задовольнити туристична подо
рож. Туризм - це с насамперед активний відпочинок поза ме
жами постійного місця проживання. Такий відпочинок 
відновлює повноцінну фізичну та психічну “кондицію”.

Похідні туристичні потреби. Потреба в комфортності. 
Комфортність - наявність або відсутність сукупності чинників, 
які обумовлюють оптимальний стан організму та психіки лю
дини. Комфортність організму визначасться: зоною комфорту 
- оптимальне поєднання температури, вологості, швидкості 
руху повітря та впливу променистого тепла (наприклад, у 
стані спокою або під час виконання легкої фізичної робота: 
температура взимку 18-22 °С, влітку 23-25 °С; швидкість руху 
повітря взимку 0,15 м/с, влітку 0,2-0,4 м/с; відносна вологість 
40-60%); екологічною ситуацією - стан довкілля в межах рек
реаційної місцевості по відношенню до екологічних норма
тивних показників. Комфортність психіки - відсутність су
купності чинників, які можуть викликати побоювання лю
дини за власне життя, здоров’я та особисте майно. Визна
чається як імовірність виникнення природних стихійних 
явищ, війн, епідемій, злочинності, тероризму тощо.

Потреба в переміщенні виникає внаслідок тери
торіального відокремлення постійного місця проживання та 
рекреаційних ресурсів. Виключною ознакою умов та чинників 
рекреації є їхня територіальна прив’язка, що унеможливлює 
переміщення останніх до постійного місця проживання, як це 
відбувається із звичайними товарами. Як наслідок 
відбувається територіальне переміщення людей до місць рек
реації. Потреба в переміщенні задовольняється різними вида
ми транспорту - повітряним, залізничним, автобусним, 
морським, річковим. Вони характеризуються певними зруч
ностями (плацкартні купейні, м’які вагони, каюти різних ка
тегорій тощо) та різними швидкостями [1].

Потреба в ночівлі виникає внаслідок перебування поза 
межами постійного місця проживання не менш ніж 24 години. 
Вона має чіткий добовий цикл та вимагає регулярної 
обов’язкової сатисфакції, що обумовлюється и фізіологічною
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природою. Потреба в ночівлі задовольняється послугами 
підприємств розміщення: готелями, мотелями, кемпінгами, 
квартирами місцевих жителів, а також санаторіями, турбаза
ми, будинками відпочинку, які поряд з послугами гостинності 
надають низку інших послуг.

Потреба в харчуванні так само виникає внаслідок перебу
вання поза межами постійного місця проживання. Вона є 
фізіологічною, тому вимагає сатисфакції перш ніж почнуть 
діяти мотиви більш високих рівнів. Потреба відпочиваючого в 
харчуванні задовольняється підприємствами громадського 
харчування (ресторанами, їдальнями, кафе, закусочними, бу
фетами тощо) та різними підприємствами відпочинку 
(санаторіями, будинками відпочинку, турбазами тощо). Деякі 
відпочиваючі самі готують їжу, купуючи продукти в місцевих 
крамницях.

Додаткові туристичні потреби. “Сьогодні приємні момен
ти, завтра приємні спогади” - цей надпис на одному реклам
ному туристському плакаті цілком відповідає їхній сутності. 
Потреба в спогадах обумовлюється неординарністю (кон
трастністю) моментів під час туристичної подорожі та немож
ливістю відтворення їх в постійному місці проживання. Бона 
призводить до необхідності часткової матеріалізації туристсь
ких вражень у вигляді відео-, фотозйомки та сувенірів, під 
якими слід розуміти промислові та продовольчі товари, які за 
своїм оформленням нагадують про місце відпочинку, про 
пам’ятки туристичного району. Культурно-територіальна ек- 
склюзивність сувенірів обумовлює їхню неповторність та 
п р и в ’язку  до  конкретного місня. з яким пов’язані спогади ту -а • ' .4 '  ' ‘

риста. Туристи купують вироби, що мають своєрідну форму, 
фасон, колір, тобто такі ознаки, які їх відрізняють від асорти
менту товарів, що є в місцях постійного проживання.

Потреби у відпочинку, харчуванні та ночівлі, в комфорт
ності організму належать до фізіологічних, та вимагають 
обов’язкового задоволення. їх головною особливістю є регу
лярність виникнення, що змушує людину обирати такі форми 
сатисфакції, .які б поспино задовольняли ці потреби. Єдиною 
формою регулярної сатисфакції є постійне місце проживання 
яке поряд з постійним житлом, передбачає постійне джерело 
доходів (робота).
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Існують три форми відпочинку: щоденний, щотижневий, 
та щорічний. З них тільки щоденний має регулярний характер. 
Всі інші форми сатисфакції внаслідок своєї епізодичності 
(тижневий та річний цикли цих форм не відповідають добо
вому циклу виникнення потреби у відновленні фізичних та 
психічних сил людини, який обумовлюється як фізіологією 
Організму, так і режимом трудової діяльності) не можуть 
постійно задовольняти потребу у відпочинку, тому мають не 
обов’язковий, а випадковий характер.
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The tourist needs 
Summary

Described in this article are tourist needs, the needs classification 
and hierarchy. Analysis of reasons and conditions of human tiredness 
which creates needs in rest (tourist needs) is carried out as well. The 
tourist needs satisfaction is ordered according to their place within the 
given hierarchy.
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У Д К  911.37 (100.2)
Б урка Р .Й .

Основні типи економіко-географічного положення 
населених пунктів та регіонів Чернівецької області

Сучасні кризові явища в економіці та занепад у розвитку 
галузей народного господарства значною мірою зумовлені 
втратою ефективності колишніх економічних зв’язків. Це 
відбулося внаслідок переоцінки економіко-географічного роз
ташування окремих регіонів і населених пунктів. У науковій 
літературі більшість вчених визначають економіко- 
географічне положення як локалізацію об’єкта, його гео
графічну адресу, розширену вказівками на взаємозв’язок 
об’єкта з оточенням. Зміни соціально-економічної і, особли
во, політичної обстановки останнім часом призвели й до 
зміни економіко-географічного положення окремих гео
графічних об’єктів. У нових економічних і політичних умовах 
виникла необхідність науково обгрунтованої концепції еко
номно-географічного місцезнаходження окремих регіонів та 
кожного населеного пункт}'. Економічна ефективність тери
торіального поділу праці і в цілому функціонування народно
господарського комплексу залежить від використаїпія переваг 
географічного положення територій, населених пунктів і ви
робництв, що в них розвиваються. Економіко-географічне 
положення, таким чином, стає одним із найважливіших чин
ників розвитку народногосподарських зв’язків. Воно вказує 
на можливості розвитку та розміщення окремих галузей гос
подарства та перспективи регіонального розвитку. В цьому 
плані велике значення має тил економіко-географічного роз
ташування.

Багато вчених виділяють декілька типів економіко- 
географічного положення, а саме: окраїнне, периферійне, цен
тральне, прикордонне, глибинне, інтегральне.

Виділяється також транспортно-географічне
місцезнаходження, розміщення щодо сировинних ресурсів та 
паливно-енергетичних бйз, науково-технічних і великих про
мислових центрів, демографічне й ринкове, рекреаційне й 
екологічне положення та ін. Водночас, актуальним і класич
ним залишається визначення економіко-географічного поло-
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ження об’єкта, яке дав М. Баранський: “Економічна географія 
розуміє під положенням відношення будь-якого місця, рай
ону або міста до об'єктів, що лежать поза ним і мають те чи 
інше економічне значення” [1].

Вивчення скономіко-географічного розміщення населених 
пунктів Чернівецької області повною мірою підтверджує ви
щесказане. На території області розташовано понад 500 насе
лених пунктів, що розміщуються досить нерівномірно та 
відрізняються за величиною займаної території, 
конфігурацією, чисельністю населення, виробничою
спеціалізацією й в цілому соціально-економічним рівнем роз
витку. На їх виникнення та розвиток, як доводять 
дослідження, в першу чергу, впливало економіко-географічне 
положення території. Специфічним дня території Чернівецької 
області, яка за площею найменша в Україні, є її прикордонне 
розташування, різноманітність геоморфологічної будови,
природних умов і ресурсів, висока густота населення, 
нерівномірність окремих частин щодо вивченості та госпо
дарського розвитку, їх історичних умов.

Все це створило відповідні економіко-географічні переду
мови для соціально-економічного розвитку населених пунктів. 
Зазначимо, що протягом історичного розвитку кожного насе
леного пункту Чернівецької області його економіко-
географічне положення часто змінювалось відповідно до зміни 
політичної обстановки, напрямів економічного розвитку, до
сягнень науково-технічного прогресу, зміни конфігурацій 
транспортних шляхів, залучення у виробництво нових видів 
мінеральних та паливно-енергетичних ресурсів та ін.

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку 
Чернівецької області економіко-географічне розміщення ок
ремих населених пунктів має переважаюче значення дія на
прямів їх господарської діяльності та зайнятості населення. 
Так, значна частина населених пунктів Герцаївського, Кель- 
мепецького, Глибоцького та Сокирянського районів розви
вається під впливом прикордонного розташування. Це, в 
першу чергу, районні центри та села Порубнс, Вадул-Сірет, 
Багринівка, Горбівці, Негринці, Думени, Мамалиґа, 
Подвір’ївка. Практично всі прикордонні населені пункти 
відчувають вплив прикордонного місцезнаходження 
(зайнятість, пільговий перехід кордону, торгівля, транзит та
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ін.). На переважну більшість сіл вищеназваних районів, крім 
прикордонного, великий вплив має їх окраїнне положення. 
Населені пункти Путильського району, а також частина Виж- 
і і и ц ь к о г о  й  Сторожинецького районів розвиваються з ураху! 
ванням гірського розташування та частково прикордонного. 
Гірське положення території позначилось на спеціалізації 
сільського господарства, значно нижчому рівні колективізації 
в сільському господарстві, зменшило можливості розвитку 
галузевої структури промисловості населених пунктів. А 
прикордонне розміщення цих районів, внаслідок складності 
рельєфу та відсутності магістральних шляхів сполучення, 
прирівняло ці райони до периферійних. Особливо це сто
сується сільських населених пунктів, таких як Шепіт, Селятип, 
Голаїцівка, Фальків, Руська, Красноільськ, Банилів- 
Підгірний, Долішній Шепіт, Стара Красношора, Нижні 
Петрівці та багато інших.

Більше половини населених пунктів, що належать до При
карпатської зони, посідають центральне положення. Це міста 
Чернівці, Кіцмань, Заставна, селище міського типу Лужани, 
села Ма маївці, Лапзшвка, Верепчашса, Берегомет, Чагор, В 
Кучурів, Михальча, Кам’яна, Дубівці, Чорнівка, Топорівці, 
Ошихліби, Щубранець, М. Кучурів. На їх соціально- 
економічний розвиток має вплив тяжіння до обласного центру 
та розміщення на важливих шляхах сполучення.

Значна частина населених пунктів має периферійне 
розміщення і їх розвиток значною мірою залежить від близь
кості до річки Дністер або інших природних та соціально- 
економічних чинників. Серед них можна виділити Но- 
водністровськ, Білоусівку, Ломачинці, Непоротове, Атаки, 
Перебиківці. Брідок. Вікно, Репуженці, Кострижівка та ін.

Кожний із населених пунктів Чернівецької області виник і 
розвивався в певних соціально-економічних умовах та 
відігравав відповідну народно-господарську функцію на кож
ному історичному етапі розвитку. Особливо щодо цього 
знаменитими є міста Хотин, Чернівці, Садгора, Сторожинець, 
а також села Шипинці, Василів, Брідок, Брусниця, Біла Кри
ниця, Білоусівка та багато інших.
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Principal types of economic-geographical position of 

settlement and districts of Chemivtsi region 
Summary

The typology of settlements and districts of Chernivtsi region 
according to their economic-geographical position is analysed in 
the article. The estimation of the influence of economic- 
geographical position on the social-economic development is given.
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У Д К  911.10
Руденко В.П.

Картографічна оцінка стартового природно- 
ресурсного потенціалу України як передумова t 

збалансування її соціально-економічного розвитку

Під такою назвою з 1 липня 1997 р. до 31 жовтня 1998 р. у 
Чернівецькому держуніверситеті ім. Ю. Федьковича на ка
федрі економічної географії викопувалась наукова робота за 
сприяння Проекту підтримки досліджень від OSI/HESP. Важ
ливість постановки й розв’язання даної проблеми у всеук
раїнському масштабі зумовлює необхідність підбити попе
редні підсумки за результатами проведених досліджень, що і 
покладені в основу даної публікації.

Основною метою даного проекту була розробка системи 
картографічних моделей (понад 200) стартового природно- 
ресурсного потенціалу (ПРП) (тобто такого, що сформувався 
на початку 90-х років) незалежної України (який характери
зується сукупною продуктивністю (ефективні егю)
мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних, при
родних рекреаційних ресурсів у розрізі кожного з 505 
адміністративних районів, областей, Автономної Республіки 
Крим), необхідних для обгрунтування шляхів збалансування 
соціально-економічного розвитку держави.

Для досягнення цієї мети вирішувались такі завдання:
1) картографувалась величина (обсяг) інтегрального ПРП 

України;
2) визначалися картографічним методом територіальні 

відмінності в компонентній структурі стартового ПРП держа
ви;

3) оцінювалась географічна різноманітність ПРП;
4) картографічно візуалізувалися рівні забезпеченості насе

лення України природно-ресурсним потенціалом;

Ця робота виконана за сприяння Проекту підтримки 
досліджень від OSI/HESP, грант № 473/1997.

This work was supported- by the Research Support Scheme of the
OSI/HESP, grant No 473/1997

132



5) розкривалася через картмоделі територіальна дифе
ренціація в ефективності ПРП України;

6) виявлялися основні типи стартового ПРП держави як ос
нова стабілізації її еколого-економінного розвитку ;

7) важливим завданням даного проекту була широка 
публікація результатів дослідження як в Україні, так і в закор
донних виданнях.

Головним результатом, досягнутим за період роботи над 
проектом, є деталізована вперше виконана в масштабі всієї 
України комплексна картографічна оцінка стартового при
родно-ресурсного потенціалу молодої незалежної держави, що 
відображається у майже 200 новостворених картографічних 
моделях (див.[1] - 144; [3] - 9; [4] - ЗО картосхем).

Виконані роботи дали змогу зробити висновок, іцо через 
картографічний метод можна охарактеризувати цілісну 
інтегральну кількісно визначену оцінку всього природно- 
ресурсного комплексу такої великої країни Європи, якою є 
Україна. При цьому до рівня кожного адміністративного рай
ону, області, Автономної Республіки Крим доведена карто
графічно Бізуалізована цінна інформація про територіальні 
відмінності у величині, структурі, різноманітності, ефектив
ності всієї сукупності природних ресурсів, що включає 
мінеральний, водний, земельний, лісовий, фауністичний, при
родно-рекреаційний потенціал.

Виявлені просторові особливості в розподілі величини 
(об’єму) стартового ПРП по Україні в цілому, її природно- 
господарських регіонах, адміністративних областях, Авто
номній Республіці Крим ([1], рис. 3-19).

Відображені територіальні відміїпюсті в компонентній 
структурі ПРП і місце в ньому домінантного (основного) ви
ду природних ресурсів регіонів держави ([1], рис. 20-54).

ГІростсжені географічні закономірності в різноманітності 
інтегрального Г1РП України ([1], рис. 55-64), що характеризу
ються принципово новим типом картмоделей - картосхемами 
ентропійної різноманітності Шеннона.

Визначені рівні забезпеченості населення України старто
вим ПРП, для чого використані розімкнуга (середній показ
ник по державі - І 00 балів) та замкнута (максимальний показ
ник по Україні - 100 балів) порівняльні шкали ([1], рис. 65-99;.

Картографічно візуалізовака територіальна диференціація
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в ефективності стартового ПРП України. За цим показником 
серед економічних районів держави Східний відзначається 
мінеральними, фауністичними й сукупними природними ре
сурсами, Західний - земельними, лісовими, Південний - при
родними рекреаційними (див. [1] рис. 100-134; [3], рис. 16, 17, 
24, 26, 29).

Дана картографічна оцінка 26 основних типів ПРП, що 
сформувалися в Україні на рівні адміністративних районів. 
Доведено, що перші п’ять груп - низькопродуктивні та висо
копродуктивні земельно-водно-рекреаційні, ЗсМбЛЬНО-бОДНО- 
лісові, мінерально-земельно-водні та мінерально-земельно- 
рекреаційні типи ПРП - становлять майже 95% усієї 
різноманітності природно-ресурсних комплексів країни (див. 
[1], рис. 135-144).

Нарешті, здійснено картографування величини й частки 
мінерального, водного, земельного, лісового, фауністичного, 
природно-рекреаційного потенціалу в структурі ПРП Ук
раїни. Цим покладено початок наступному етапу роботи, 
який слід обов’язково завершити, а саме: картографічній 
оцінці територіальних особливостей компонентного 
(часткового) ПРП України. Цей напрям роботи, що є 
логічним завершенням даного проекту і виходить за його ча
сові й змістові межі, включатиме ще майже 200 моделей ПРП.

Важливим результатом, досягнутим за період роботи над 
даним проектом, є видання трьох авторських книг: 1)
“Український природно-ресурсний потенціал: Серія оції псових 
картосхем: Навч. посібник”. - К.: 13МН, 1997. - Ч. 1. - 176 с. 
[1]; 2) “Вступ до географи природно-ресурсного потенціалу”. - 
К.: ВД “KM. Academia”, 1998. - 258 с. (румунською мовою) [3];
3) “Географія природно-ресурсного потенціалу України: 
Теорія і метода”. - Сучава: Видання ун-ту “Стефана Велико
го”, 1998. - 256 с. (румунською мовою) [4].

Отримані в результаті виконання даного проекту резуль
тати були та будуть використані для:

1) розширення й поглиблення наукових досліджень у га
лузі ГІС - базованого картографування природно-ресурсного 
потенціалу України, зокрема для складання Атласу оцінки 
ПРП України;

2) забезпечення навчального процесу з дисциплін 
Соціально-економічна каптогпасЬія”. “ГеоінсЬоомапійні сис-А А Ж 1 і. 1
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теми та технолога , “Картографування ПРП України’' шо 
вводяться з нової у ЧДУ спеціальності “Менеджмент приро
доохоронної д ія л ь н о с т і” в 1 9 9 8 -1 9 9 9  навчальному році-

3) розробки картографічних моделей у монографіях і нав
чальних посібниках кафедри економічної географії ЧДУ ім 
Ю. Федьковича.

Йдучи за логікою наукового аналізу й синтезу “від загаль
ного до конкретного”, “від цілого - до його частин”, важли
вим етапом наступного картографічного дослідження 
інтегрального ПРП України є відображення, пошук тери
торіальних закономірностей розвитку та розміщення його ос
новних складових, а саме: мінерального, водного, земельного, 
лісового, фауністичного, природно-рекреаційного потенціалів 
у розрізі 505 адміністративних районів і областей, Автономної 
Республіки Крим.

Вже протягом 1998-1999 рр. передбачається розробити 
майже 230 картосхем такого змісту:

1) Величина та місце мінерального, водного, земельного, 
лісового, фауністичного, природно-рекреаційного потенціалів 
у структурі інтегрального ПРП України (майже 50 картмоде- 
лей);

2) Економічна продуктивність (ефективність)
мінерального, водного, земельного, лісового, фауністичного, 
природно-рекреаційного потенціалів України в розрахунку на 
одного мешканця по природно-господарських регіонах дер
жави, а також у розрізі тих адміністративних областей і рай
онів, де відповідний вид природних ресурсів є домінантним (85 
картмоделей);

3) Територіальна щільність (густота) мінерального, водно
го, земельного, лісового, фауністичного, природно- 
рекреаційного потенціалів України на 1 га по природно- 
господарських регіонах держави, в розрізі адміністративних 
областей і районів, АР Крим (85 картмоделей);

4) Картосхеми відносної географічної різноманітності 
ПРП України (в порівнянні з найбільш різноманітним в Ук
раїні ПРП Стрийського району Львівської області, що береть
ся за еталон) (10 схем).

Підсумки роботи будуть висвітлені через навчальний про
цес у ЧДУ ім. Ю. Федьковича у серії наукових статей, на нау
кових конференціях, у газетних публікаціях.
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Summary

The article reveals major results of cartographic evaluation of 
the initial natural resources potential in Ukraine in the aspect of 
515 administrative districts, regions and the Autonomic Republic 
of Crimea.

УДК 911.3:519.72
Онищук Ю .В.

Картографування природно-ресурсного потенціалу 
України з використанням геошформаційних

технологій

Як показав первинний досвід, застосування 
геоінформаційних технологій у процесі дослідження природ
но-ресурсного потенціал}' (ПРО) України носить комплексний 
характер. Це означає, що всі основні етапи обробки даних 
комплексно поєднуються в рамках одного безперервного про
цесу в межах роботи одного програмного продукту, починаю
чи із збору даних і закінчуючи відображенням обробленої 
інформації в необхідному вигляді (таблиця, графік, карта чи їх
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поєднання). Однак, оскільки результат роботи всієї 
геоінформаційної системи (ГІС) проявляється при 
відображенні результатів, то зрозуміло, що центр уваги 
зміщується саме на картмоделювання.

Основний спосіб складання тематичної карти залишився 
незмінним, як мінімум, з часу його опису А.І. Преображенсь- 
ким у 1955 році: “Найчастіше економічні карти складають на 
підставі статистичних даних, опублікованих у формі 
довідників. Тут ми знаходимо адреси об’єктів, щоб установи
ти їх місцеположення на карті. Тут ми знаходимо стаїистико- 
економічні показники, що характеризують їх потужність, як і 
інші показники. Статистичні дані пов’язуються або з окреми
ми географічними пунктами, або з більш-менш значними 
площами, найчастіше - з одиницями політико-адміністра- 
тивного поділу, наприклад з областями або районами” [1].

Застосування ж геоінформаційних технологій значно 
змінює процес складання тематичних карт. Оскільки в гео
графічних інформаційних системах (ГІС) картографічне гео- 
зображення -  це певним способом візуалізовапа база даних 
(частина бази даних), то увага звергається також на 
підготовку необхідних даних до відображення, визначення їх 
об’єму, структури, формату і т.п. Умовно цей об’єм інформації 
можна поділити на дві групи:

— графічна основа, що включає один або декілька шарів 
цифрової карти;
тематична інформація (в нашому випадку -  результати 
оцінки ПРП).

Зауважимо, що засоби геоінформаційних технологій на
дають широкі можливості у відображенні цифрової графічної 
основи. Продемонструємо деякі з них. Цифрова основа карти 
України, розроблена УкрАГП при ГУГКК, є багатошаровою 
базою даних, що можна відображати програмним засобом 
MapInfoO. Наприклад, реляїдійна таблиця з інформацією про 
розміщення об’єктів гідромережі містить 5225 записів, крім 
того таблиця з інформацією про внутрішні води налічує т е  
549 записів. Графічно цю інформацію можна відобразити у 
вигляді картографічного геозображення (див, рис, 1),
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Але якщо вибрати із цієї таблиці тільки найкрупніші 
оо єкти, зробивши відповідний запит до бази даних, то отри- 
маємо всього 115 об’єктів (рис. 2).

Для відображення даних щодо ПРГі України [2] най
частіше використовується шар “Адміністративні райони”, що 
містить графічну інформацію про їх графічні межі та про 
розміщення геометричного центрощу кожного району. Саме 
до цієї точки потім і “прив’язується” картографічний знак, з 
допомогою якого передається тематична інформація.

Із загальновідомих способів відтворення при картографу
ванні ПРП найчастіше використовується значковий, точко
вий, картодіаграма, картограма та спосіб ізоліній. Крім того, 
геоінформаційні технології дозволяють застосувати 3-вимірні 
проекції (рис. 3-6).

При відображенні об’єктів з допомогою картодіаграм, А.І. 
Преображенський радить: “Оскільки картодіаграмні фігури 
пов’язані не з окремими пунктами, а з клітками політико- 
адміністративного або іншого поділу території, найваж
ливішим елементом змісту картодіаграми будуть границі цьо
го поділу, які й треба провести на ній з особливою чіткістю, 
щоб ні в кого не залишалось жодних вагань, до якої саме час
тини території належить та чи інша фігура. Навпаки, всі інші 
елементи змісту звичайної карти річки, шляхи, населені 
пункти, рельєф, з якими розміщення картодіаграмних фігур 
абсолютно ніяк не пов’язане, є для картодіаграми не тільки 
непотрібними, а й прямо шкідливими, бо можуть ввести в 
оману того, хто нею користується. Досить дати для 
орієнтування дві-три головні ріки, кілька великих міст. Іноді 
просто підписують всередині кожної територіальної клітинки 
її назву (назви областей, районів і т.іи.)” [1].

На завершення слід зазначити, що одержані картографічні 
геозображення не є єдиним стандартом подання результатів 
роботи ГІС. Не менш важливою вважається можливість 
швидкого одержання великої кількості картмоделей, хоча й 
значно простіших за змістом. Такі моделі дозволяють швидко 
проаналізувати одержані результати досліджень і носяіь опе
ративний характер. Окрім того, наведені в даній статті кар- 
тмоделі є не стільки Демонстрацією авторських оригіналів, 
скільки можливостей застосування геоінформаційних техно

139



I  - •!

X

140



14!



142



Ко
м

по
не

нт
на

 
ст

ру
кт

ур
а 

ПР
П 

Ук
ра

їн
и

143



144



логій у процесі економіко-географічного до слідження природ
но-ресурсного потенціалу території. Адже жоден із елементів 
каргмоделей не викреслювався з використанням ручної праці, 
а всі вони за своєю суттю -  закодована цифрова інформація. І 
іншого боку, дані картмоделі -  це не просто малюнок, створе- 
ний довільно, хоча й автоматизованим способом, а справжнє 
картографічне геозображення, що відповідає вимогам карто
графічної проекції та масштабу.

Список літератури
1. Преображенський А.І. Економічна картографія.— К.: 
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ресурсного потенціалу України.- К.: Вища шк., 1993. -  180 с.

Onishchuk Yu.V.
GIS-assisted mapping of Ukrainian natural resource potential

Summary
Represented are initial results of application of GIS 

(automated mapping system Mapinfo) for visualisation of natural 
resource potential evaluation, expressed in certain amount of 
maps. The capacities to improve a process of geographical 
research are also described.

УДК 37.022:91
Чернега Л.І.

Практичні й самостійні робити - активний засіб нав
чання географії

Формування в учнів практичних умінь і навичок, розвиток 
у них пізнавальних інтересів, активності та самостійності в 
процесі навчання здійснюється, в основному, при виконанні 
різноманітних самостійних і практичних робіт. Такі види 
робіт плануються безпосередньо вчителем і включаються до 
календарного плану. В залежності від року навчання (це 
п’ятий чи десятий класи), кількість таких робіт буває різною.

Практична робота може бути визначена як діяльність, 
спрямована на застосування, поглиблення й розвиток теоре
тичних знань у комплексі з формуванням необхідних для пьо-

145



го умінь і навичок. Вона сприяє підготовці учнів до виконання 
самостійних робіт творчого характеру, до самостійного пошу
ку нових знань.

Практичні роботи, як і самостійні, можуть використовува
тись вчителем з метою: тренування, закріплення набутих 
знань і умінь, перевірка рівня оволодіння учнями програмного 
матеріалу.

Роль вчителя на уроці залежить від мети проведення прак
тичної роботи та специфіки класу. При проведенні практич
них робіт тренувального характеру вчитель повинен 
індивідуально допомогти тим учням, які слабо засвоїли прий
оми практичної роботи з джерелами географічних знань, тоді 
як підсумкові практичні роботи вимагають більш високого 
рівня самостійності.

Аналіз результатів практичних робіт дозволяє вчителю 
виявити тих учнів, з якими потрібно індивідуально працюва
ти, допомогти визначити тему матеріалу та поняття, які важ
ко засвоюються учнями, і глибину розуміння теоретичних по
нять, що вивчаються.

Головною метою більшості підсумкових практичних робіт, 
передбачених програмою, є формування, закріплення й пе
ревірка засвоєння учнями основних умінь, які необхідні для 
виконання цих робіт. Як показує досвід, шкільна програма з 
географії повинна передбачати й роботи тренувального ха
рактеру. Це допомогло б учням підготуватися до підсумкових 
творчих самостійних робіт.

Окремі практичні роботи, насамперед у шостому класі 
(“Визначення за картою географічного положення і глибин 
морів, географічного положення проток, островів і 
півостровів, річок та озер (за вибором)”; “Позначення й над
писування на контурних каргах об’єкта, названих у темі”) 
тощо є досить об’ємними. Учні ще не зовсім підготовлені до 
виконання таких робіт, працюють повільно і, як наслідок, не 
можуть справитись з роботою в повному обсязі.

Самостійна робота включає виконання певних завдань 
учителя, над якими учні працюють без його безпосередньої 
участі в спеціально відведений час. Вона може виконуватись 
протягом цілого уроку або тільки частини його. Якщо харак
терною осоилмБістю практичних робіт є застосування одер-
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жаиих знань на практиці, то основою самостійної роботи с 
одержання нових знань і їх застосування для добування нових 
і розв’язання практичних завдань.

Практичні й самостійні роботи мають велике освітнє й ви
ховне значення. Вони дають можливість глибоко вивчити ма
теріал, підійти до сприйняття фактів і явищ з різних боків, 
виділити основне, визначити риси схожості й відмінності, зро
бити узагальнення й висновки.

Такі види робіт мають велике значення для встановлення 
зв’язку теорії з практикою, є важливим засобом розвитку 
пізнавальних здібностей школярів: спостережливості, пам’яті, 
уяви, творчої активності в здобуванні й застосуванні знань.

Без практичних і самостійних робіт неможливо забезпечи
ти міцні знання, виробити необхідні вміння і навички.

Список літератури
1. Дарипский A.B. Урок географии в средней школе. - М.: 

Просвещение, 1984. - 144 с.
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Chernega L i
Laboratory and home works as the active means for teaching

geography
Summary

Laboratory and home works on geography are the active 
means for acquiring geographical knowledge, as well as for skills 
training and generalization of studied material.
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Круиіницький М .П .

Д о  питання про екологічне виховання в процесі 
викладання шкільного курсу географії

Поглиблення глобальної екологічної кризи на сучасному 
етапі розвитку людського суспільства, значне, а місцями й ка
тастрофічне погіршення стану природного середовища, спри
чинене антропогенною діяльністю (перенаселення, виснажен
ня природних ресурсів, забруднення повітря, води, ґрунтів), 
поставили людство перед необхідністю негайного вирішення 
цих життєвих проблем.

Особливу роль в цьому відіграє екологічна освіта. Система 
сучасних екологічних знань має формуватися при всіх формах 
навчання: на уроках, екскурсіях, практичних роботах.

Сучасні програми з шкільної географії передбачають ши
роке вивчення екологічних проблем, починаючи з п’ятого кла
су і закінчуючи десятим. На сьогодні є вже достатньо мето
дичних розробок проведення уроків з вивчення екологічних 
проблем. Але, на жаль, просте констатування фактів, 
відірваність від проблем конкретних територій свого краю не 
дає змоги сформувати в дітей стійку екологічну культуру. То
му потрібно, на нашу думку, більше уваги приділяти мораль
ним і естетичним аспектам охорони довкілля, на психологію 
відносин “людина - природа”. Для цього слід не тільки харак
теризувати сучасний стан довкілля, але й розвивати думки 
дітей щодо цих питань.

Щоб визначити ці думки, нами, як експеримент, було за
пропоновано учням Суховерхівської середньої школи 
Кіцманського району Чернівецької області написати творчу 
роботу на тему: “Проблеми взаємодії людини і природи: їх 
наслідки та шляхи вирішення”. Назва роботи та приблизний її 
обсяг змінювався залежно від віку дітей. Зокрема, в п’ятому 
класі після вивчення теми 9 “Охорона природи” пропонується 
написати творчу роботу з такою ж назвою обсягом в одну 
сторінку. Як правило, учні повторюють в роботах те, що їм 
розповів учитель, але все ж (і це головне) деякі з них додають 
й іншу інформацію про охорону природи, яку вони отримали 
від засобів масової інформації, від батьків. Учні п’ятого класу

У Д К  91:373
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досить безпосередні, тому емоційно висловлююгь свос особи
сте ставлення до забруднення природи. Слабші учні більше 
уваги у своїх роботах звертають на проблеми даної місцевості 
(емгпя, забруднення річки, потоку, гниття загиблих тварин), 
їх роботи, хоч і не дуже грамотні, зате написані від щирого 
серця. Роботи кращих учнів обширніші, містять більше 
інформації, в них робляться спроби знайти шляхи боротьби із 
забрудненням довкілля, але вони переважно повторюють 
інформацію, отриману від учителя.

В шостому класі така робота пропонується учням після 
вивчення теми 5 “Взаємозв’язки компонентів природи” і має 
назву “Взаємодія людини і природи: її наслідки”. Учні шосто
го класу, які володіють достатньою інформацією про планету, 
про взаємодію природних компонентів, більше уваги у своїх 
роботах звертають саме на вплив людини на окремі компо
ненти природи. їхні роботи містять більше теоретичного ма
теріалу, в них мало конкретних прикладів, особливо це сто
сується проблем свого краю. Це пояснюється теоретичністю 
самого курсу географії в шостому класі. І знову ж. слабші учні 
описують відомі їм приклади забруднення довкілля в межах 
свого населеного пункту (сміття, радіація тощо).

В сьомому класі за програмою першого структурного 
варіанту творча робота пропонується в кінці навчального ро
ку під назвою: “Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення”. І 
хоча учні вивчають у сьомому класі материки тропічних ши
рот, все ж їхні роботи є обширнішими і стосуються як загаль
носвітових проблем, так і проблем забруднення довкілля у 
своїй місцевості. В деяких роботах робляться спроби вирішити 
екологічні проблеми радикально: закрити всі атомні станції 
запровадити кримінальну відповідальність на великий термін 
за забруднення довкілля. Загалом більшість робіт є переказом 
вивченого матеріалу, без виявлення своєї думки.

У восьмому класі продовжується вивчення материків. 
Творча робота пропонується в кінці навчального року при 
вивченні геми “Сучасні проблеми природокористування і 
має назву “Проблеми взаємодії шодини і природ1 . Учні 
восьмого класу дають досить широку характеристику забруд
нення довкілля (від наступу Сахари і висихання Аральською 
моря, від Чорнобильської катастрофи до забруднення сміттям
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потоку в селі, стихійних сміттєзвалищ, маїсового зривання 
цінних квітів у місцевому лісі). Такими ж різноманітними були 
запропоновані шляхи розв’язання екологічних проблем: від 
створення міжнародної організації з великими коштами для 
вирішення цих проблем до запровадження великих штрафів і 
морального осуду за забруднення природи. В деяких роботах 
діти роблять висновок, що забруднення природи завдає вели
кої шкоди здоров’ю людини.

В дев’ятому класі творча робота пропонується після вив
чення теми “Раціональне природокористування” і має назву 
“Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення”. Учні 
дають досить широку характеристику стану довкілля України, 
особливо наголошуючи на наслідках Чорнобильської катаст
рофи, забрудненні довкілля електростанціями, мета
лургійними заводами, автомобілями. Разом з тим, роботи 
учнів були надто теоретичними, повторювали підручник і 
лекції вчителя. Лише деякі з них містили якусь додаткову 
інформацію та власні думки.

В десятому класі творча робота пропонувалася на початку 
навчального року, після вивчення теми 2 “Географія світових 
процесів. Екологічні проблеми” і мала назву “Забруднення 
навколишнього середовища, екологічні проблеми та шляхи їх 
вирішення”. Учні написали досить об’ємні (5-6 сторінок) тво
ри, де дали розгорнуту характеристику джерел забруднення 
довкілля, охарактеризували екологічні проблеми, зробили 
спробу знайти шляхи їх вирішення. Але, як і в ішпих класах, це 
все ж був переказ вивченого матеріалу з деякими доповнення
ми та особистими оцінками. Роботи не відзначалися глиби
ною охоплення теми.

Отже, провівши такі творчі роботи, можна зробити на
ступні висновки:

- учні до кінця не усвідомлюють важливості охорони при
роди, хоч всі переважно добре поінформовані про екологічні 
проблеми;

- знання учнів про екологічні проблеми є здебільшого тео
ретичними, не пов’язаними з життям, з місцевими проблема
ми;

- знання учнів про екологічні проблеми, на жаль, не є для 
них стимулом д о  активної участі в охороні природи;
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- лише в деяких роботах с моральна оцінка забруднення 
довкілля, без якої неможливе правильне екологічне виховання

Враховуючи це, вчителеві слід більше уваги звертати на 
конкретні приклади забруднення довкіхтя, широко застосову- 
вати екскурсії, практичні роботи на місцевості, моральні га 
естетичні аспекти охорони довкілля, наголошувати на ці ас
пекти, даючи менше теоретичного та інформаційного ма
теріалу.

Усі предмети природничого циклу в школі мають еко
логічне спрямування, багато тем подаються з наголосом на 
екологічні проблеми, проте великих зрушень в екологічному 
вихованні учнів немає, бо цифри про забруднення довкілля та 
інформація про методи раціонального використання природи, 
як свідчить досвід вчителів, дуже мало цікавлять дітей, 
оскільки це, на їх погляд, безпосередньо стосується їхнього 
сьогоднішнього життя.

У своїй роботі ми поставили за мету виявити думки дітей 
про мотивацію охорони природи шляхом анкетування, тобто 
учням пропонувалося відповісти на просте, на перший погляд, 
питання: для чого погрібно охороняти природу? Пропонува
лися такі готові варіанти відповідей, які характеризували гой 
чи інший аспект цієї проблеми, а саме: 1 - заради виживання 
(інакше людство само себе знищить); 2 - природничо- 
науковий чиник (щоб не зникали рідкісні рослини й тварини); 
З - господарсько-економічний чинник (погіршаться умови 
життя людей або люди стануть гірше жити через обмеженість 
природних ресурсів); 4 - охорона здоров'я (погіршується здо
ров’я людей); 5 - патріотичний чинник (Україна перетвориться 
в бідну, відсталу державу); 6 - освітньо-виховний чинник (у 
школі вчать, що потрібно охороняти природу); 7 - релігійний 
чинник (природа створена Богом і він покарає людей за її за
бруднення); 8 - адміністративний чинник (штрафувати за за
бруднення довкілля); 9 - етичний чинник (забруднювати 
довкілля аморально, бо це гріх); 10 - естетичний чинник
(природа прекрасна).

Дітям пропонувалося шляхом рейткнгового голосування 
обрати найважливіші відповіді й послідовно їх п р о н у м е р у в а т и  
цифрами від 1 до 10. Наприклад, якщо учень вважає, що най
головніше, для чого потрібно охороняти природу, - це ге, що
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люди будуть жити гірше (тобто це третя запропонована 
відповіді/), то він ставить цифру 1 біля цієї відповіді і обирає 
далі. На другому місці за значенням він вважає четверту за
пропоновану відповідь, тобто проблему охорони здоров’я, і 
відповідно ставить цифру 2 біля цієї відповіді і т.д. Один із 
варіантів відповіді на це питання має таку форму:

№ відповіді № рейтингу
1 4
2 8
3 1
4 2
5 7
б 9
7 3
8 10
9 6
10 5

Рейтингові відповіді підбиваються за номерами відповідей 
і виводиться сума з кожної відповіді. Найменша сума свідчить 
про найбільший рейтинг цієї відповіді, а отже і про найбільшу 
її значимість для дітей.

В опитуванні взяли участь 105 учнів Суховерхівської СШ 
Кіцманського району Чернівецької області. Слід зазначити, 
що ця школа розміщена в селі Суховерхів, яке знаходиться за 
1 км від райцентру - м. Кіцманя. Через село проходить 
міжнародна автомобільна траса з Польщі в Румунію. На захід 
від села простягається радіаційно забруднена територія після 
Чорнобильської катастрофи (с. Киселів) і в самому селі в дея
ких місцях - підвищений радіаційний фон. Ці додаткові 
відомості потрібні, щоб з’ясувати відповіді учнів, а/ідеє вони, 
безперечно, впливають в деякій мірі на 21іних. Дані опитувані 
наведені в таблиці.

Отже, на думку учнів, найважливішими мотивами охорони 
природи є виживання і погіршення умов життя, а найменше 
значення для них мають патріотичний та адміністративний 
момент, тобто офіційні суспільні мотиви. Перевага 
егоїстичних мотивів є закономірною. Адже вони стосуються 
кожного. Відрадно, що 3-4 місця посідають мотиви стичні та 
моральні, які у великій мірі повинні бути головними в еко
логічному вихованні.
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Дані опитування можна використати в екологічном\ вихо
ванні, звертаючись насамперед до кожного учня, його особи
стих інтересів, які є головними. Справу можна продовжити 
шляхом розроблення питань щодо виявлення конкретних за
собів охорони природи, тобто як потрібно її охороняти, що й 
робиться вчителями школи.

Одним із прикладів застосування отриманих висновків 
можна вважати проведення такого заходу, як екологічна сте
жина, що мас конкретний освітньо-виховний характер із залу
ченням місцевого матеріалу.

Село Суховерхів розташоване па Прут-Дпістровському 
межиріччі, в лісостеповій зоні, на межі двох фізико- 
географічних районів: Кіцманського заплавно-терасового і 
Заставнівського району закарстованих межиріч. На південь, 
південний захід і північний захід від села простягаються лісові 
масиви.

Екологічна стежина починається від школи і проходить на 
захід. На віддалі 300 м від школи є пасовище, яке називається 
“Солона”. Тут знаходиться перший пункт екологічної стежи
ни. Оскільки типових степових ландшафтів у нашій місцевості 
не залишилося, то даний ландшафт може слугувати прикла
дом степового ландшафту. Для нього характерні такі рослини, 
як кульбаба, грастиця, стокротки. Трохи нижче, на схилі, є 
ями глибиною до 2 м. які використовуються під час екскурсії 
для вивчення гірських порід. Під досить змитим ґрунгом ле
жить шар лесу й лес-оподібних суглинків, які перемішуються з 
невеликим шаром гравію, що дає можливість говорити про 
наявність тут решток верхньої заплави р. Прут.

Наступний пункт екскурсії - сміттєзвалище на вододілі між 
селами Суховерхів і Кліводин. З півдня до нього прилягає яб
луневий сад, а з півночі - дубовий ліс. На цьому прикладі 
можна пояснити, яку шкоду завдають довкіллю відходи, як 
шкідливі речовини, змиваючись водою або просочуючись у 
підземні води, потрапляють у криниці й річки, забруднюючи 
їх. Слід відзначити, що на сміттєзвалищі дуже буйна рос
линність; тут зустрічається до 20 видів рослин, деякі досить 
рідкісні.
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Третій пункт стежини - вирубаний дубовий ліс, де можна 
простежити природні комплекси при зміні одного з їх компо- 
центів. Спостереження свідчать, що спочатку в цьому місці 
переважала суто лучна рослинність, пізніше з’явилися невеликі 
кущики на місці пнів, а також кущі граба, яких до цього часу 
не було. Колись тут було багато суниць, які зникли, коли кущі 
підросли.

Четвертий пункт екологічної стежини розміщений у грабо
вому лісі. Цей ліс темніший, у порівнянні з дубовим, і во
логіший. Для нього характерна така рідкісна рослина, як ку
пина лікарська.

П’ятий пункт стежини - схил потоку, зайнятий пасовищем і 
сливовим садом, де можна спостерігати степову рослинність, 
яка утворилася на місці лісу, про що свідчать поширені лісові 
рослини: вероніка, фіалка та ін.

Шостий пункт стежини - річище потоку з типовою лучною 
рослинністю: осоками, гірчаком, калюжницею. По схилу, за 
стежиною росте дубово-грабовий ліс, де поширені плющ, 
барвінок, копитняк. Весною весь ліс вкритий крокусами, 
пізніше анемонами, рястом. Цей ліс є типовим для західного 
лісостепу. Вийшовши на вододіл, потрапляємо на лісову галя
вину, де переважають різні види конюшини.

Наступний ттункт - буковий ліс, де є лише дві ділянки, що 
охороняються. Далі маршрут йде до лісових ставків з елемен
тами болотної рослинності: очеретом, осокою, рогозою. Тут 
можна провести дослідження: визначити розміри ставків, їх 
використання тощо.

Останнім пунктом екологічної стежини є вирубаиии яли
новий ліс, що засохнув декілька років тому. На його місці на
саджений листяний ліс, де з ’явилися кущі, тополі, осики, дуби; 
спостерігаються зарослі іван-чаю, яких ніколи в лісі не було; 
росте малина, ожина, суниці.

На цій екологічній стежині є два важливих пункти, які да
ють змогу дослідити, як саме змінюються природні комплекси 
при зміні одного з компонентів природи.

Приблизно 1000 м на схід від школи розміщений перший, з 
цих двох, об’єкт досліджень - вирубаний у 1991 р. дубовий ліс 
на вододілі, на дерново-підзолистих ґрунтах. Дослідження 
зміни природи почалися в 1993 р. під час екскурсій і походів.
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Вони проводились, на жаль, без приладів, суто візуально, 
здебільш ого навесні (в травні), влітку (в червні) і восени (у ве
ресні та жовтні). В перші два роки досліджень вирубаний ліс 
являв собою пасовище (тут дійсно пасли худобу), де росли 
злакові (пирій, просянка, райграс, ірастиця, тонконіг, житець, 
а також собача фіалка, молочай, стокротки, вероніка). На 
третій рік з'явилося багато суниць, яких до цього не було. 
Місцевість повністю змінилася, тут стало світло й сухо, неве
ликі болітця, які були до цього в лісі, висохли і зникли. Але 
далі, на 3-4 рік досліджень, знову відбулися зміни: з пнів і з 
землі з ’явилося багато молодих паростків заввишки 10-20 см; 
пізніше вони підросли і перетворилися в непролазні чагарни
ки. Навесні 1998 р. чагарники сягнули 2-3 м і складаються не з 
молодих дубків, а з грабків. Тобто відбулася заміна дубового 
лісу на грабовий, який, мабуть, тут був до посадки дубового 
лісу (далі на схід розміщений грабовий ліс). Сталися зміни і в 
рослинності: майже зникли суниці й лучна рослинність, 
з’явилися вологолюбніші рослини, місцевість знову змінилася, 
стала вологішою. Можна припустити, що через років десять
тут оудс молодий вогкіш ірабовии ліс з характерними для
нього рослинами - барвінком, конвалією, анемонами. А 
період, який ми спостерігаємо, є етапом швидких змін, не
стабільності для даного приро/іного комплексу, коли швидко 
змінюється рослинність, зволоження та інші компоненти при
родного комплексу.

Інший важливий об’єкт досліджень розміщений за 2 км на 
південний захід від школи. Це схил, обернений до Сонця, і до
лина лісового потоку, які до  1995 р. були вкриті ялиновим 
лісом, також насадженим. Проте цей ліс довелося вирубати,
б о  б  ньому з ’явилися ш к ід н и к и  і він почав всихати, що також
пов’язано із забрудненням довкілля. Після вирубки лісу тут 
відразу ж було посаджено нові дерева, цього разу листяні - 
ясени. До цього тут не було майже ніяких рослин, окрім ялин, 
бо хвоя вкривала всю поверхню. Зразу ж після зимової вируб
ки гут з’явилася буйна рослинність. Домінує до тепер в рос
линності іван-чай, якого ніколи тут не було. З’явилися 
різноманітні рослини - суниці, просянка, куничних, райграс, 
тонконіг, осоки, ситники, щавель тощо. За цей короткий час 
тут виросли дерева - верби й осики, кущі малини й ожини.
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Ландшафт змінився й продовжує змінюватися. Вже цього ро
ку стало менше суниць через те, що виросли кущі; вологіше, 
особливо біля потоку, з’явилося більше болотних рослин. Ви
рубка хвойного лісу призвела до вибуху рослинності, її буй
ності. Даний природний комплекс знаходитиметься у динаміці 
йде довго, аж поки не виросте новий ліс. Тому він дуже 
цікавий для подальшого вивчення.

Порівнюючи цих два природних комплекси, можна кон
статувати, що останній природний комплекс розвивається ди
намічніше очевидно тому, що хвойний ліс не є характерним 
для нашої природної зони і тому більше пригнічує природну 
рослинність.

Такі дослідження є початковими, але все ж дають змогу 
зробити певні висновки, а саме: зміна одного з компонентів 
природного комплексу веде до зміни з рівноваги інших ком
понентів, і природний комплекс перебуває в динаміці ще дов
гий час, аж до відновлення балансу. Відновлюється та при
родна рослинність, яка характерна для даної природної зони, 
а не та, що була тут до зміни. Якщо рослинність не характер
на для даної місцевості, то зміни відбуваються дуже швидко. 
Цей процес можна порівняти з маятником: чим більше він 
відхиляється, тим швидше рухається. Дані нескладні 
дослідження все ж дають змогу зробити висновок про не
обхідність більш вдумливого втручання в природу, вивчення 
місцевих закономірностей з метою раціональнішого викори
стання природних багатств.

За один урок пройти такий маршрут неможливо, тому 
уроки об’єднуються. Цим маршрутом проводяться також по
ходи у вихідні дні. Таким чином, екскурсія екологічною сте
жиною дас можливість найповніше охарактеризувати природу 
рідного краю, провести дослідження, перевірити теоретичні 
знання. Учні перед екскурсією отримують певні завдання, що 
стосуються дослідження окремих компонентів природи - рос
линності, тваринного світу, рельєфу, гірських порід, грунтів.

Крім цієї екологічної стежини, нами розробляється ще од
на, яка проходить полями й уздовж річки Совиця. Цей мар
шрут цікавий тим, що на ньому є два місцеві заказники: 
гніздів’я чапель і болото “Совицькі понори”. Крім того, на 
цьому маршруті можна побачити прояви карстових процесів -
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лійки й провали.
Створити подібні екологічні стежини в сільській місцевості 

можливо будь-де. Очевидно, не всі вони будуть проходити 
лісом і в мальовничій місцевості. Проведення екскурсій по 
екологічних стежинах або маршрутах, безперечно, має пози
тивний результат.

Krushnytskiy М.Р.
Ecological upbringing within the secondary school course of

geography
Summary

Peculiarities of ecological problems revelation for different age 
groups of pupils are dealt with. Experimentally - through written 
works - the apprehension depth levels indices rating was measured 
for different age groups. The “ecological path” route is worked out 
for concrete location conditions.

УДК 91:373+911
Pоманова В.П .

Краєзнавчий підхід - сучасна основа викладання 
шкільного курсу географії

У науково-методичній літературі та в сучасній шкільній 
практиці українське (національне) краєзнавство розглядаться 
як один із ефективних педагогічних засобів підвищення нав
чально-виховної роботи, як об’єктивна потреба суспільства 
пов’язувати навчально-виховний процес з актуальними пи
таннями соціально-економічними будівництва, культурно- 
духовного відродження народу України, з п і д г о т о в к о ю  учнів 
до суспільно-корисної і трудової діяльності.

Українське (національне) краєзнавство можна поділити на 
три складові: географічне, історичне, соціальне, кожна з яких 
має перед собою свій об’єкт вивчення. Перша активна фор
муюча національного краєзнавства - географічне 
краєзнавство об’єктом свого вивчення має природу, населення 
й господарство України. Саме воно повинно стати серцеви
ною національного краєзнавства, його об’єднуючим почат
ком. Адже, чи то показуючи особливості геології, чи то гово
рячи про кліматичні ресурси, чи то ведучи мову про розвиток
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мистецгва регіону, відштовхуємося від конкретної території
Для історичного краєзнавства об’єктом виступає історія 

України на тлі загально-світового перебігу подій. І найширше 
за складовими частинами представлений третій елемент - ук
раїнське соціальне краєзнавство. Воно отримало таку назву 
через те, що під його “дахом” об’єднуються такі різноманітні 
напрями творчої діяльності, як література, архітектура, мис
тецтво тощо. Цебто об’єктом дослідження соціального 
краєзнавства є діяльність людини в межах конкретних 
суспільно-історичних формацій, що активно впливає як на 
суспільство в цілому, так і на кожного його члена зокрема. 
Отже, коли у випадку природного краєзнавства головним 
виступає природний терен, історичного - час, то для 
соціального - людина, її діяльність на тлі природи й часу. Ви
ходячи з цього, можна вважати, що соціальне краєзнавство є 
ніби сполучною ланкою між двома попередніми структурними 
елементами національного краєзнавства. Таким чином, 
зв’язок між складовими утворюючими українського 
краєзнавства можна окреслити стилізовано ланкою 
“територія - час - людина”. Об'єднуючим елементом тут є те
риторія. Отже, географічне краєзнавство стає стрижнем 
національного.

Краєзнавство є комплексом наукових дисциплін, різних за 
змістом та своїми дослідженнями, але таких, що ведуть у своїй 
сукупності до єдиної мети - наукового й всебічного пізнання 
краю. Шкільне краєзнавство є локальним комплексним вив
ченням свого краю, що здійснюється учнями під керівництвом 
учителя з навчально-виховною метою на уроках географії, або 
у зв’язку з географічними досліджешіями в позаурочиий час.

Суть краєзнавчої роботи в школі полягає в тому, щоб 
відшукати, обгрунтувати й розкрити (обов’язково у 
взаємозв’язках і взаємозалежності) всю сукупність особливо
стей, зосереджених на певній території й дата, таким чином, 
комплексну генетичну картину життя цієї території в природ
но-історичному й соціально-економічному відношеннях.

Краєзнавство має неоціненне значення дія міцного за
своєння учнями основ наук; розширює й поглиблює знання 
юних, сприяє розвитку в них творчих здібностей, допитли
вості, активно формує світогляд.
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В основі шкільної краєзнавчо-народознавчої роботи ле
жать такі принципи:

1) ідейно-моральна спрямованість. Діяльність юних 
краєзнавців підпорядкована завданням відродження духов
ності й національної свідомості, формуванню високої грома
дянськості;

2) науковість передбачає уникнення в проведенні 
краєзнавчої роботи (незважаючи на доступні для учнів методи 
дослідження) спрощення, поверховості й схематизму Методи
ка краєзнавчих досліджень повинна грунтуватися на глибоко
му вивченні літератури, широких зв’язках і консультаціях із 
спеціалістами;

3) комплексність і систематичність. Краєзнавче навчання 
має здійснюватися одночасно за всіма напрямами й протягом
року;

4) плановість і наступність у роботі. Розпочинаючи 
краєзнавчу роботу, слід мати продуману проіраму досліджень 
і складені на певні відрізки часу деталізовані календарні пла
ни. Краєзнавчою роботою слід займатися безперервно Вив
чення низки природних та соціально-економічних явищ по
требує тривалого часу, бо чим довше триватимуть спостере
ження, тим достовірнішими будуть результати. Наступність у 
краєзнавчій роботі здійснюється встановленням зв’язків між 
різновіковими краєзнавчо-туристичними об’єднаннями шко
лярів;

5) зв’язки краєзнавчої роботи з навчально-виховними 
цілями школи полягають у тому, що, з одного боку, результа
ти краєзнавчих досліджень використовуються па уроках, а з 
другого - під час програмних екскурсій, спостережень, прак
тичних робіт на місцевості тощо розв’язуються завдання 
дослідження особливостей природи, господарства, історії та 
культури рідного краю;

6) опгимальне поєднання краєзнавчої роботи із суспільно 
корисною діяльністю досягається за рахунок тісного зв’язку 
школи з місцевими організаціями, науковими установами й 
навчальними закладами;

7) поєднання дитячого самоуправління з педагогічним 
керівництвом краєзнавчою роботою. Самодіяльність учас
ників краєзнавчої роботи полягає в самостійному вирішенні
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•учнями під керівництвом учителя всіх організаційних питань 
проведення пошукової роботи й оформлення матеріальних 
результатів дослідження;

8) популяризація краєзнавчої роботи школи. Результати 
досліджень повинні бути відповідним чином оформлені й ек
споновані для широкої громадськості.

Вивчаючи рідний край, оволодіваючи пошуково- 
дослідницькими навичками, здійснюючи свої маленькі 
відкриття, краєзнавці знайомляться із складними 
взаємовідносинами природи й суспільства. Це, безперечно, дає 
змогу людині пізнати себе й самовизначитись, а в кінцевому 
підсумку - морально вдосконалитись й виявити громадянську 
зрілість.

Говорячи про краєзнавство як педагогічну категорію, слід 
мати на увазі, що воно містить у собі такі поняття: рідний 
край, краєзнавча діяльність, краєзнавчі джерела й об’єкти, ме
тодика досліджень.

Рідний край - поняття надзвичайно містке за змістом. В 
одному випадку під ним розуміють навколишні простори, в 
іншому - адміністративний район, область, ще в іншому - 
історихо-географічний край. Нарешті, рідним краєм є вся 
країна. Отже, ступінь локальності, тобто територіальний ком
понент, не можна вважати найістотнішою ознакою поняття 
“рідний край”. Визначальним у цьому понятті є соціальні 
компоненти - трудова діяльність і побут населення, традиції, 
суспільні відносини, духовні й матеріальні цінності.

Шкільне краєзнавство - іде багатоіранна діяльнісгь дітей: 
навчально-освітня, пошуково-дослідна, суспільно корисна. 
Навчально-освітня робота організовується вчитслями- 
предметниками й виконує в основному дидактичну функцію: 
навчальні програми передбачають використання місцевого 
матеріалу, організацію екскурсій, виконання певних практич
них завдань. Пошуково-дослідна діяльність здійснюється 
учнівськими краєзнавчими об’єднаннями під керівництвом 
фахівців - істориків, археологів, егноірафів, фенологів. 
Суспільно корисна праця спрямована на різноманітну приро
доохоронну роботу, благоустрій.

Головним джерелом знань про рідний край є краєзнавчі 
об’єкти. За основними напрямами вивчення їх умовно можна
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поділити на такі групи: адміністратавно-територіальні
(населений пункт, район, область, край, країна); економічні 
(завод, шахта); історичні (пам’ятники, меморіали, за
повідники); культурно-мистецькі (театри, музеї, бібліотеки, 
навчальні заклади); природні об’єкта (ліси, гори, водойми).

Важливим джерелом знань є краєзнавча література - нау
ково-популярна, наукова, довідники, статистичні збірники, 
місцева преса, архівні матеріали.

Краєзнавчі дослідження здійснюються за допомогою  
різноманітних методик: опрацювання літератури й карто- 
ірафічного матеріалу, словесно-пошуковий (бесіди, інтерв’ю, 
опитування старожилів), статистичної обробки матеріалів 
наукових досліджень (археологічних, етнографічних, метеоро
логічних та ін.), а також використання технічних засобів.

У шкільній практиці склалися різноманітні організаційні 
форми краєзнавчої роботи: товариства, гуртки, клуби тощо.

Важливу роль у поповненні знань учнів відіграють 
краєзнавчі та шкільні музеї, здійснюючи пошуково- 
пізнавальну, організаційно-методичну й пропагандистську 
функції.

Таким чином, краєзнавство слід розглядати як ор
ганізовану й керовану вчителями багатогранну пізнавальну, 
пошуково-дослідну й суспільно корисну діяльність учнів, 
спрямовану на комплексне вивчення рідного краю, їх посиль
ну участь у перетворенні навколишнього життя. Вивчення 
навколишньої дійсності передбачає глибоке усвідомлення 
політичних, економічних, соціально-культурних та інших 
зв’язків рідного краю з різними адміністративно-політичними 
й економічними районами країни.

Поняття ‘‘краєзнавчий підхід” розкривається як один із 
конкретних випадків застосування краєзнавчого принципу в 
навчанні. Якщо краєзнавчий принцип як один із загальнопе- 
дагогічпих передбачає всебічне використання краєзнавчих да
них і джерел в організації навчальної та виховної роботи, то 
краєзнавчий підхід як конкретний методичний засіб прояву 
краєзнавчого принципу передбачає уточнення, конкретизацію, 
розкриття й підтвердження наукових понять довколишнього 
світу й практичного здійснення зв’язку навчання з життям і 
практикою.
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Краєзнавчий принцип передбачає здійснення краєзнавчого 
підходу з метою розкриття суп понять, що визначаються 
фактами довколишнього світу, цебто пояснення проявів за
гального на прикладі (краєзнавчий підхід процесів та явищ 
даної території). Краєзнавчий принцип обумовлює встанов- 
лення в процесі навчання асоціативних зв’язків між відомими 
школярам фактами з довколишнього оточення та програмним 
матеріалом, що вивчається, з метою підвищення якості за
своєння знань. При здійсненні краєзнавчого принципу в нав
чанні у свідомості школярів встановлюється зв’язок між гео
графічними поняттями й закономірностями та їх проявами на 
конкретній території.

Чинниками встановлення асоціативних зв’язків при 
здійсненні краєзнавчого підходу у викладанні географії висту
пають безпосередньо краєзнавчі дані в одних випадках і 
краєзнавчі знання школярів, їх життєвий і пізнавальний досвід 
- в інших. Основне призначення краєзнавчого підходу - 
підвищення пізнавальної активності школярів, придбання 
глибоких і міцних знань, умінь і навичок.

На основі спосгережень об'єктів і явищ здійснюється 
сприйняття, розкриваються закономірності, проводяться уза
гальнення, формуються висновки і, як кінцевий результат, 
здобуваються знання, необхідні для використання їх у прак
тичній діяльності. Найпростіші уявлення в дітей формуються 
на основі особистого спостереження й сприйняття. Наскільки 
конкретно й образно являють учні предмет вивчення, 
настільки активно відбувається процес усвідомлення й уза
гальнення знань під час уроку.

Краєзнавчі спостереження дозволяють не тільки ознайо
мити дітей з різноманітністю явищ і процесів природи, госпо
дарського життя людей, але й показати взаємозв’язок фізико- 
й економіко-географічних явищ; підвести до світоглядних вис
новків про єдність природи з ії взаємозв’язками й 
взаємозалежністю. Незаперечно, що сприйняття завжди 
пов’язано з попередніми уявленнями, з діяльністю мислення й 
пам’яті. Отже, наочне навчання ке є простим сприйняттям 
дітьми об’єктів і явищ, а є поєднанням сприйняття з абстракт
ним мисленням, і саме тому здійснюється пізнання навчально
го матеріалу.
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У навчальній роботі процес наукового пізнання не завжди 
розпочинається з чуттєвого сприйняття об’єктів і явищ реаль
ної дійсності. В значній мірі цей процес залежить від кількості 
та якості особистого досвіду дитини, її вміння логічно МИСЛИ
ТИ. Слід зазначиш, що досвід школярів часто поверховий і 
часом обмежений. До того ж досвід і знання про природно- 
економічні умови свого оточення різні у сільських і міських 
дітей. Цих знань буває недостатньо для успішного здійснення 
краєзнавчого підходу. Отже, основне завдання вчителя поля
гає в тому, щоб, враховуючи вікові особливості, досвід і ха
рактер природно-економічного оточення, систематично, 
послідовно й цілеспрямовано збагачувати життєвий досвід і 
краєзнавчі знання учнів.

Зауважимо, що принципове значення при здійсненні 
краєзнавчого підходу відіграє врахування вікових та психо
логічних особливостей дітей. Для дітей молодших класів вла
стива велика сприйнятливість. їм притаманно все конкретизу
вати, шукати чуттєву опору. Особливо їх вабить нове, яскраве, 
невідоме. В дітей середнього шкільного віку значно поси
люється роль абстрагування в процесі мислення. Для них ха
рактерне прагнення виявити зв’язки й взаємозалежність. Роз
виток абстрактного мислення в підлітків певною мірою спи
рається на конкретні уявлення. Чуттєве сприйняття явищ і 
процесів довколишнього світу - перша сходинка пізнання, а 
результативність абстрактного мислення залежить від ясності 
та конкретності матеріалу, що вивчається. Виходячи з попе
реднього, можна вважати, шо головне призначення 
краєзнавчого матеріалу полягає в поєднанні чуїтсвого сприй 
нятгя з абстрактним мисленням. У розумовому розвитку 
старшокласників відбуваються подальші якісні зміни. Вони 
викликані ускладненням навчальної діяльності, збагаченням 
жштєвого й пізнавального досвіду. Пізнавальні інтереси учнів 
старших класів отримують ширший, стійкіший і дієвіший ха
рактер. Старшокласники звертають увагу на головне в ма
теріалі, що вивчається, виділяти істотні моменти, пов’язувати 
матеріал, що вивчається, з попередніми здобутками.

Оволодіння школярами знаннями в процесі навчання дося
гається шляхом постановки перед ними на різних етапах уро
ку пізнавальних задач і запитань на порівняння. Це активізує
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дітей до аналізу, синтезу отриманих раніше і тих, що вивча
ються на уроці, знань, смислової перестановки фактів і явищ. 
Порівняння краєзнавчого матеріалу з фактами і явищами, що 
вивчаються в географії, спонукають школярів до активного 
мислення, вчать формулювати самостійні висновки, узагаль
нення, сприяють виявленню зв’язків і взаємозв’язків у гео
графічних явищах.

Залежно від дидактичних цілей і виховних задач уроку, 
краєзнавчий матеріал виступає як джерело теоретичних знань, 
як засіб пізнання і як об’єкт вирішення навчально- 
пізнавальних задач.

Місцевий краєзнавчий матеріал - це база даних формуван
ня географічного світогляду учнів. В числі прийомів викори
стання місцевого матеріалу, розрахованих на активну 
пізнавальну діяльність дітей, можна назвати такі: запитання 
про рідний край; бесіда за змістом теми уроку; практичні ро
боти й вправи (визначення й оцінка географічного положення 
якоїсь місцевосіі в порівнянні з рідним краєм, складання схем 
транспортних і виробничих зв’язків свого краю з іншими рай
онами країни, різноманітні порівняльні діаграми; графіки то
що); демонстрація різноманітних місцевих предметів і наочних 
посібників (фото, малюнки, таблиці, діаграми тощо), що до
помагають формувати в дітей географічні поняття й образи.

Систематичне й цілеспрямоване здійснення краєзнавчого 
підходу при викладанні географії вимагає від учителя великих 
зусиль, постійного пошуку, самовдосконалення, вивчення й 

і нагромадження краєзнавчого матеріалу, його аналізу й дидак
тичного усвідомлення.
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Romanova V.P.
Local lore, history and economy approach as the basis for 

secondary school courses of geography 
Summary

The essence of local lore, history and economy in school study 
is revealed, as well as its role and place in native lands 
geographical studies. Age peculiarities of pupils are examined 
when teaching the subject.

УДК 91:373(75)
Гілецький Й.Р.

Науково-конструктивні основи вивчення природних 
умов і ресурсів у шкільному курсі соціально- 

економічної географії України

Для розвитку географічної науки в Україні в 90-х роках 
XX століття характерне уважне ставлення до переосмислення 
теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних учених минулих 
поколінь, сучасних провідних науковців даної галузі знань, 
що мають світове визнання. Помітних змін зазнає понятійний 
апарат науки, концептуальні підходи до розгляду й 
дослідження географією об’єктів і явищ навколишньої 
д ій с н о с іі. Нові підходи і тенденції розвитку географічної нау
ки повинні знайти своє відображення й у змісті географії як 
шкільного предмета. Тому питання відбору й конструювання 
змісту навчальних курсів загальноосвітніх шкіл слід розгляда
ти як загальне, передусім науково-прикладне (конструктивно- 
географічне) завдання, а не вузькометодичне [4,5]. Будучи 
прихильником такої позиції, пропонуємо власне бачення 
трансформування наукового змісту з географічних тем для 
вивчення в системі загальної шкільної освіти.

Враховуючи те, що курс соціально-економічної географії 
України в IX класі є поєднанням теоретичних основ 
соціально-економічної географії та економіко-географічиої 
характеристики України, значна увага в ньому повинна бути 
присвячена вивченню понять, закономірностей, законів. Зок
рема, після ознайомлення з темою “Населення” необхідно 
перейти до розгляду природо-ресурсного потенціалу держави 
й територіальної організації національного господарського
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комплексу. Оскільки праця є процесом взаємодії суспільства із 
природою, тобто споживчі блага ми отримуємо, як правило в 
процес, використання чи перетворення природи, то пеГ . ніж 
розглядати саме господарство, важлив0Р оцінити п о т е ™ ,  
природи з точки зору його використання ЛЮДИНОЮ [71 Цьом\ 
и присвячена тема “Природа умови й ресурси“, яка одночас* 
но є своєрідним містком між курсами фізичної та соціально- 
економічної географії України. Туз школярі актуалізують 
знання про природу Батьківщини, але розглядають її з позицій 
і осподарського значення [8], де вона виступає як природні 
умови та ресурси.

В шкільному курсі географії для IX класу насамперед слід 
з’ясувати самі поняття “природа умови” та “природні ресур
си”. Визначення їх у деяких підручниках для шкіл взагалі 
відсутні, тобто вони використовуються в тексті без будь-якого 
попереднього пояснення. В багатьох наукових виданнях фор
мулювання цих понять сильно відрізняються [3, 6] Опти
мальним, на нашу думку, є адаптація до вікового рівня сприй
няття учнями та засвоєного ними обсягу знань визначень, які 
подаються в “Географічній енциклопедії України”, де при
родні умови й ресурси трактуються як компоненти і сили при
роди [1]. Саме такі адаптовані визначення ми пропонуємо у 
своєму посібнику для шкіл [2]. Отже, природні ресурси трак
туються як компоненти і сили природи, що безпосередньо ви
користовуються у виробництві й служать сировиною чи дже
релом енергії, а умови - впливають на виробництво, але без
посередньо не використовуються. Учням з курсу “Фізична 
географія” вже відоме поняття “природні компоненти”, а тому 
вони легко засвоюють ці ключові терміни теми.

Оскільки в багатьох навчальних посібниках змішуються 
різні класифікаційні підходи, то ми вважаємо за необхідне 
чітко розмежувати їх. Узагальнивши існуючі на сьогодні, на
ми розроблено власну схему поєднання класифікаційних 
підходів щодо ви еч с н н я  природних умов і ресурсів у загально
освітній школі. Отже, після усвідомлення змісту вихідних по
нять даної теми, наступним кроком доцільно розглянути, які з 
компонентів і сил кожної з геосфер виступають як природні 
умови та ресурси. Ознайомивши учнів на основі геосферного 
підходу з основними видами наявних природних ресурсів, не
обхідно лати їм знання про класифікацію ресурсів за вичерп-
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містю та використанням (уявлення про основні види людської 
діяльності учні мають із попередніх класів).. Такий підхід і 
послідовність вивчення дозволить учням визначити зв’язок 
між двома основними гілками і еоірафічної науки, усвідомити 
сутність різних класифікаційних підходів, контролювати 
власні знання щодо повноти оцінки забезпеченості різними 
природними ресурсами того чи іншого регіону, країни в про
цесі подальшого вивчення соціально-економічної географії.

Оптимальним, на нашу думку, в оцінці природно- 
ресурсного потенціалу України в даному курсі є розгляд його 
в послідовності природної класифікації, тобто за приналеж
ністю до певної геосфери. Це обумовлено тим, що тут ми 
тільки напрацьовуємо з учнями поняття, а також вони ще не 
мають глибоких знань про виробничі особливості окремих 
галузей господарського комплексу. В подальших розділах 
шкільних курсів соціально-економічної географії України та 
світу, господарську оцінку природних умов і ресурсів 
соціально-економічного об’єкту' варто розкривати, поєднуючи 
два класифікаційні підходи: за використанням ресурсів і за 
геосферами. Можна її давати за таким планом: 1. Ресурси для 
промисловості: а) мінеральні (енергетичні, рудні, нерудні); б) 
водні й гідроресурси; в) біологічні (лісові, рибопромислові). 2. 
Природні умови та ресурси для сільського господарства, 
транспорту: а) загальні особливості рельєфу; б) кліматичні 
умови й ресурси, водні об’єкти; в) зональні природні комплек
си й земельні ресурси. 3. Рекреаційні ресурси: а) природні 
(ландшафти суходолу, мінеральні води, лікувальні болота, 
озера, узбережжя морів та ік.); б) історико-архітехтурні.

Отже, передовсім розглядаються ресурси для промисло
вості, яка є провідною у виробничій сфері. Ресурси для 
сільського господарства й транспорту поєднані в одному 
блоці, оскільки їхній розвиток залежить від тих же природних 
умов (рельєфу, клімату, зонального типу природного ком
плексу). Із сфери послуг базується на природних умовах і ре
сурсах тільки рекреаційний комплекс, а тому їх варто розгля
нути окремо.

Послідовність оцінки ресурсів у кожному із пунктів, 
виділених за використанням у господарстві, вибудувана за 
геосферним принципом, тобто від літо- до атмо-, гідро- й 
біосфери. Проте, якщо якась із них не відіграє важливої ролі в
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розвитку даного сектора економіки, то нею можна знехтл/вати 
при характеристиці природно-ресурсного потенціалу 
суспільно-географічного об’єкта. Зокрема, це може стосувати
ся внутрішньої енергії’ Землі, енергії Сонця тощо, які ще не на
були широкого використання у виробництві.

Такі науково-конструктивні підходи до розкриття теми в 
шкільному курсі соціально-економічної географії мають 
сприяти формуванню в учні цілісних і систематизованих знань 
про природні умови та ресурси.
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Hyletskiy Ya.R.
Scientific and structural bases for natural conditions and reso
urces school study within the course “Social and economical 

geography of Ukraine”
Summary

Peculiarities of taking into consideration the natural conditions 
and natural rcso-urces when studying economical and social 
geography of Ukraine are dealt with, as well as the course age 
adoption.
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УДК 911.3:312(77)
Жупапський Я. І., Круль В Л .

Статистико-демографічний погляд на національний 
склад та міграції населення 
українського Прикарпаття

Статистико-демографічне дослідження Копчака C., Мой- 
сеєнка В. і Романюка М.1) є істотним вкладом у проблему 
вивчення та етнічної стратифікації населення українського 
Прикарпаття й характеристики його міграцій. Перша частина 
книги, що складається із трьох розділів, являє собою аналіз 
етнічної структури населення, його міграцій, зокрема й трудо
вої маятникової міграції. Цікавою є друга, власне статистико- 
демографічна частина монографії, що подана у вигляді таб
личних додатків, де наведений різноманітний демоірафічний 
матеріал (дані переписів населення, починаючи від 1880 р. і 
закінчуючи 1989 р.), а також відомості щодо структури зайня
тості населення чи величини земельного фонду й структури 
землекористування господарств тощо.

Найціннішим, як на наш погляд, є перший розділ даної 
монографії, де розкривається етнічна структура населення, 
причому її розгляд ведеться з XIV ст., оскільки автори вважа
ють, що до тих пір національний склад українського Прикар
паття був більш-менш однорідним, коли не брати до уваги 
купців - німців, вірменів, арабів та євреїв. Помітні зміни в 
“етнічному статус-кво” мали місце, починаючи від кінця XIV - 
початку XV ст., коли, як вважають Копчак С та ін., поляки 
почали колонізувати міста й містечка Прикарпаття. Хоча, ви
ходячи із досліджень М. Корду би (Кордуба М. Західне погра- 
ниче Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном (з 
картою) // Записки НТШ. - Львіз: Др-ня Н ІШ , 1925. - Т. 138- 
140. - С. 159-245), треба визнати, що дані події сталися значно

' Кипчак С.І., Мойсеєнко В.і., Романюк М.Д. Етнічна структура 
та М іграції населення українського Прикарпаття (статистико-демографічне 
дослідження). - Львів: Світ, 1996. - 285 с.
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П ізніш е, а, власне, на зламі XV-XVI сг. Залучення даного при- 
кладу було би додатковим аргументом для розвінчання теорії 

автохтонносп поляків (яку автори цілком правильно кри
тикують) на землях Галицько-Во.тинської держави.

До 1840 р. автори подають тільки якісну, а, отже, відносну 
оцінку етнічному складові населення, бо до того часу не було 
статистичних демографічних даних. Разом з тим, ними зроб
лений цікавий ретроспективний огляд основних, окрім згаду
ваних уже поляків, етнічних груп мешканців Прикарпаття, а 
власне: євреїв, вірмснів, німців, а також румунів, молдован, 
угорців, караїмів. Зіткнувшись із офіційною австрійською ста
тистикою (починаючи від 1840 р.), дослідники опинились пе
ред проблемою визначення національності, оскільки на той 
час (та й за наступних австрійських переписів) вона безпосе
редньо не окреслювалася. Тому найоптимальнішим рішенням 
було її визначення за віросповіданням, а не за розмовною мо
вою. В цьому контексті автори наводять аргументи визначно
го західноукраїнського вченого В. Барвінського, зокрема його 
критику перепису 1880 р. щодо зарахування населення до т.зв. 

товариського язика . .Як ои там не оуло, автори подають 
етнічну структуру населення за віросповіданням на 1840 р., за 
віросповіданням і розмовною мовою на 1857 р. за існуючими 
тоді адміністративними одиницями - округами.

Простежуючи динаміку етнічної людності за 1869, 1880, 
1890, 1900 і 1910 рр. у межах Східної Галичини, зафіксовані 
ріст частки польського елементу (з 21,8% до 25,3%), зменшен
ня частки українців (з 64,9% до 61,7%) і порівняна сталість ча
стки євреїв (12-13%). Важливо, що автори аналізуюіь етнічні 
зміни, пояснюючи, зокрема, збільшення поляків за рахунок 
упровадження т.зв. осадництва, цебто надання земельних 
пільг на володіння земельними надлами полякам. Автори 
відзначають також міграцію єврейських родин після 
приєднання Галичини до Австрії з Галичини на Буковину й 
Закарпаття.

Дуже детально й фахово простежена національна структу
ра населення теперішньої Івано-Франківської області в розрізі 
повітів, починаючи від перепису 1869 р. На жаль, вона не 
зроблена й дія Львівської та Чернівецької областей, адже ук
раїнське Прикарпаття (дане територіальне визначення винс
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сене до назви моноірафії) охоплює й частини цих сучасних 
адміністративних одиниць. Більше тою, автори, подаючи ста
тистичні демографічні дані по Івано-Франківській області, у 
своїй монографії намагаються територіальцо ототожнити її з 
усім Прикарпаттям, що, як на нашу думку, с недоцільним і 
невиправданим. Разом з тим, тут цінним є розгляд етнічної 
структури за 1880 р. навіть окремо серед міського й сільського 
населення, що дало підстави вести мову про велику частку по
ляків саме серед міських мешканців, яка коливалася від 8,0% 
(Надвірнякський повіт) до 56,7% (Калуський повіт). Частка 
єврейського та німецького міського населення (на той же 1880 
р.) складала 26,9%, а українського - тільки 37%. Простежений 
перепис 1890 р. не вніс істотних змін в етнічну структуру 
Івано-Франківської області. Така тенденція у порівняннях 
різних національностей на території області підтверджена та
кож матеріалами переписів населення за 1900 і 1910 рр. Перша 
світова війна спричинила подальше істотне зменшення ук
раїнців та євреїв, в той же час, як на чисельності поляків вона 
практично не позначилася.

Розглядаючи переписи населення за часів Польщі, зокрема 
від 1921 р., автори наголошують, ідо структура міських посе
лень Івано-Франківської області залишалася неукраїнською, 
бо вони були або польсько-єврейськими, або єврейсько- 
польськими і тільки у трьох містах і містечках (Печеніжині, 
Делятині і Галичі) більше половини їхніх мешканців складала 
українська людність. Проводячи аналіз етнічної структури на
селення за даними перепису і 931 р. по колишніх повітах 
Івано-Франківської області (за розмовною мовою і 
віросповіданням), автори цілком слушно наголошують на 
невідповідно завищеній кількості поляків (як національності) 
стосовно наявної кількості римо-католиків у всіх повітах, що 
стало, очевидно, наслідком фальсифікації результатів перепи
су населення польськими офіційними колами.

Розкриваючи етнічну структуру населення Прикарпаття в 
19.і9-89 рр., автори показали суть демографічних рухів насе
лення, що призвело до різкого зменшення польської людності, 
майже повного знищення євреїв (у результаті винищення їх 
фашистами). Негативні наслідки війни вплинули й на ук
раїнське населення, яке було виселене із найзахідніших ук

172



раїнських етнічних земель (Лемківщини, Надсяння, Холміци- 
ни, Підшпшпя). Залишається тільки жаліти, що яскравий і пе- 
реконливий фактичний статистичний матеріал знову ж таки 
стосується тільки території сучасної Івано-Франківської об
ласті й не поширюється на межі львівського Прикарпаття.

Нам здається цілком правильним, що автори загострили 
свою увагу на дослідженні В. Кубійовича про етнічну структу
ру населення Галичини, подавши практично без змін (як самі 
вони зазначають) його дослідження. Ми цілком погоджуємося 
із їхньою мотивацією щодо залучення матеріалів дослідження 
визначного вітчизняного географа. Адже праця В. Кубійовича 
є унікальним історичним документом етнічної статистики, 
тому заслуговує на подальший аналіз і постійну наукову 
інтерпретацію різними українськими вченими.

Другий розділ книги присвячений висвітленню питань 
міграції населення, яку автори простежують від часів 
Київської Русі, виділяючи такі її етнічні компоненти, як 
німецьку, вірменську й волоську. Однак значні зрушення в 
розміщенні населення в Передкарпатті сталися в ХЇЇІ-ХІУ ст., 
коли в Галицьке князівство переселялася людність із 
Придніпров’я. Етнічні ж зміни вагомо відчувалися після 
Люблінської унії (1569 р.), бо тоді посилилася польська ко
лонізація, а своєрідною предтечею цих рухів стало заснування 
в 1375 р. перших латинських єпископатств на землях Галичи
ни. Особливо енергійно проходила колонізація міст, де серед 
колоністів переважали німці, які, починаючи від XVI ст., 
практично всі ополячилися.

Пояснення сучасної картини розселеіпія Передкарпаття із 
виходом рецензованої монографії, як на нашу думку, отрима
ло поважні додаткові аргументи. Так автори, в результаті 
своїх досліджень, не тільки наголошують, що у ХІУ-ХУ ст. 
накреслились передумови територіальних змін у розташуванні 
населення за рахунок освоєння гірської частини території 
регіону, але й дійшли висновку, що розміщеная сільських по
селень українського Прикарпаття у ХУІ-ХХ ст. не зазнали 
істотних змін. Таким чином, с логічним їхній висновок, що 
основні сучасні гірські і передгірські поселення Галичини були 
вже сформовані до XVI ст.
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Яскраво й переконливо зображені авторами двобічно 
спрямовані мііраційні рухи в регіоні, що мали місце впродовж 
XVI-XVIII ст. Вони характеризувалися великою й дуже три
валою в часі (XVI-XV1I ст.) міграцією населення на південь, а 
дегцо пізніше - на схід, зокрема на Придніпров’я й південні 
кордони Росії. Цей напрямок ще більше підсилився в першій 
половині XVIII ст., коли Поділля звільнилося від турків. Оче
видно, що в колонізації Подільського воєводства брало 
істотну участь і населення українського Прикарпаття. Як 
слушно зауважують автори, відхід українського населення в 
східні райони України та інші довколишні території значною 
мірою “компенсувався” за рахунок сільської колонізації Гали
чини загалом і Прикарпаття зокрема за рахунок зворотного 
західного міграційного потоку населення, що надходило із 
Поділля. Особливо дуже багато втікачів із цього регіону над
ходило в Прикарпаття в другій половині XVII ст., під час воєн 
між Польщею, Росією і Туреччиною.

Автори коректно вказують, що відхід українського насе
лення із Галичини у XV-XVII ст. значною мірою 
' поповнювався” за рахунок польської колонізації її території, 
а також за рахунок селян, що тікали в більш захищені пе- 
редгірські райони Прикарпаття із рівнинних районів Галичи
ни, Закарпаття, Волині і, особливо, як уже зазначалось, із 
Поділля. Так чи інакше, як зауважується в монографії, 
внаслідок власне південного й західного міграційного потоків 
населення Прикарпаття під кінець XVII ст. представляло вже 
досить густонаселену територію.

Про глибину опрацювання питань міграції на відтинку до 
кінця XV11I ст. свідчить і вцділення авторами внутрішньої 
міграції, яка мала місце із сіл у міста й містечка. Автори 
фіксують початок особливо інтенсивного напливу сільського 
населення в міста Галицької землі від 40-х pp. XVII ст. У 
зв’язку з цим відзначається зростання загальної кількості міст.

Якісні зміни в етнічній міграції (польській колонізації) роз
почалися з і 772 p., коли Галичину захоплює Австрія, бо рух 
поляків в У країну на деякий час (приолизно до середини XIX 
ст.) дещо послабився, однак він певною мірою компенсувався 
німецькою колонізацією.. Як і за попередні роки, так і на по
чатку XIX ст. продовжував тривати загалом східний (із
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північно-південними відгалуженнями) рух населення із Гали
чини, якии набув антикріпосницького характеру (втікачі по
давалися на Буковину, Закарпаття, Волинь, Поділля).

Аналіз міграційних рухів, починаючи від 1818 р.. дія кож
ного наступного десятиріччя наводиться авторами із ураху
ванням механічного й природного приростів населення, що 
збільшує цінність їхнього дослідження. (Залишається висло
вити тільки жаль, що такий розгляд відсутній до означеного 
терміну, хоча, очевидно, він має не суб’єктивні, а суто 
об'єктивні причини, із яких найповажнішою є прогалини в 
тогочасній офіційній демографічній статистиці щодо природ
ного приросту). Так чи інакше, автори розглядають загальний 
приріст населення Прикарпаття за 1818-28 рр., 1828-38 рр. і 
1838-49 рр. Тому досить цінним є 'їхній висновок, що 
міграційний рух населення на території українського Прикар
паття не лише в першій половині XIX ст., але й протягом усь
ого феодального періоду кількісно майже балансував із не
значними відхиленнями на користь росту чисельності насе
лення Прикарпаття або навпаки. Таким чином, динаміка за
гальної л ю д н о с т і  українського Прикарпаття обумовлювалася 
майже виключно її природним приростом.

Конкретно зупиняються автори на міграції населення від 
середини XIX ст. до першої половши XX ст. Досить скру
пульозно ними вивчено трудову (заробітчанську) еміграцію 
населення Галичини, що, за їхніми даними, розпочалася в 1877 
р. Акцентуючи на причинах, що спонукали галицьких ук
раїнців до масового виїзду з батьківщини, автори монографії, 
що заслуговує на увагу, посилаються на дослідження в цьому 
питанні І. Франка, Б. Кубійозича, В. Маркуся й Ф. Буяка. 
Цікавим є матеріал щодо загальної еміграційної статистики, 
причому зроблена спроба порівняти дані офіційної статистики 
та ймовірної справжньої “виїзної картини”. Безперечно, за
слугою авторів колективної монографії, свідченням її наукової 
глибини є дослідження етнічної структури емігрантів, їхнього 
статевого складу, крім того подається етнічний статевий 
аналіз переселенців серед поляків, українців, євреїв. Автори 
відзначають, що коли на початку XX ст. серед виселенців із 
Галичини перше місце посідали поляки і євреї, то вже після 
першої світової війни наймасовіше виїжджали українці. Не
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обійшли автори й таке питання щодо еміграції, як загальний 
освітній рівень. Тому аналізуючи галицьку еміграцію за 
освітнім цензом, вони відзначають, що серед повністю не
письменних найбільшу частку складали українці. Продовжен
ням контексту даного питання є розгляд фахової еміграції з 
Галичини, яка порівнюється із німецькою еміграцією.

Вивчення української еміграції за 1919-1937 рр. проводить
ся і в територіальному розрізі, цебто авторами подасться ма
теріал щодо виїзду галичан у різні країни світу. Причому за
уважується, що коли до першої світової війни в абсолютній 
своїй більшості переважала трудова еміграція, то вже після неї 
в експатріантів превалювали політичні мотиви. На завершен
ня розгляду міграційних процесів до початку другої світової 
війни подається хронологічна структура міграції (по роках) за 
1925-38 рр., зокрема із території сучасної Івано-Франківської 
області.

У своєму дослідженні процесів міграції автори виходять за 
межі, означеного в назві монографії, регіону. Невеликий пара
граф присвячений еміграції Закарпаття, яку вони розглядають 
від 1869 до 1914 рр. Необхідність даного підрозділу пояс
нюється ними фактом початку саме звідси в 1877 р. ук
раїнської трудової еміграції до Америки.

Розглядаючи міграції населення у воєнні й повоєнні роки 
(1939-45 рр.), автори спочатку досліджують людність 
Лемківщини (це питання вивчали також В. Барн, В. 
Кубійович, Квшецький, І. Стебельський, І. Красовський). Ав
тори монографії слушно критикують дані щодо невиправда
ного завищення деякими дослідниками кількості лемків.

Переходячи від найзахіднішої етнографічної групи ук
раїнського народу (лемків) до загалом т.зв. “польських” ук
раїнців, дослідники обмежуються лише констатацією фактів 
щодо кількості мігрованих осіб та масштабів переселенських 
потоків населення між Польщею й Україною в перші повоєнні 
роки. Даний факт пояснюється ними тим, "щоб читач отри
мав максимально об'єктивну інформацію" про ці процеси. 
Звичайно, щоб здійснити об’єктивний аналіз обсягів міграції, 
необхідно виходити із такої ж коректно визначеної кількості 
мешканців українських етнічних земель у Польщі. Тим 
більше, що такі дані часто, різняться, тому автори торкаються
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й ангьіізу кількості українців у Польщі, які мали місце у Ф За
ставного, А. Марманського, 3. Ковалевського, О. Іванусіва.

На думку авторів, чималий вплив на зміну чиссльносгі й 
структури населення мали зміни державних кордонів між 
Польщею й СРСР, які відбулися 16.08.1945 p., коли до Польщі 
відійшли землі, на яких мешкало 20 % усіх мешканців колиш
ньої Дрогобицької області, га 15.02.1952 p.. коли пройшов 
обмін ділянками землі між обома державами площею 480 км2. 
Однак головною причиною міграційних процесів, яка й зазна
чається, була злочинна угода, підписана у Любліні, про т.зв. 
взаємну евакуацію польського населення з території Ук
раїнської PCP і українського населення - з території Польщі. 
Завершальним і найтрагічнішим за методами здійснення ета
пом у переселенні українців Польщі була т.зв. акція “Вісла” 
(акція В). Таких випадків, на що акцентують автори, насиль
ного вигнання частини великого народу із його предковічних 
земель, не знає сучасне цивілізоване суспільство (окрім 
сталінського свавілля в СРСР).

Автори аналізують зміни загальної чисельності населення 
за 4 роки війни на західноукраїнських землях у розрізі сучас 
них Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Львівської, Рівненської, Тернопільської й Чернівецької 
адміністративних областей і констатується факт зменшення 
їхньої людності за цей час пересічно на 31,5 %. Загалом автори 
викладають найважливіші статистичні матеріали та 
здійснюють їхній побіжний аналіз, подаючи і фактологічний 
фон. який тут переважає і написаний у суто публіцистичному 
стилі, т о , як на нашу думку, в науковій літературі с зайвим.

Завершується розділ про зовнішні міграції населення ма
теріалом ПрО ПСрСіМІЩСпНЯ иасслсїІіЇЯ П ісл я  ДруТОІ СВІТОВОЇ 

війни. У ньому наводяться дані про український еміграційний 
рух по країнах в’їзду за 1947-57 pp., а також зведені дані про 
українську еміграцію за 1870-1957 pp. Авторів, як вони самі й 
зауважують, найбільше цікавили тільки зовнішні міграційні 
процеси (еміграція, імміграція, депортація, репатріація, при
мусове виселення тощо).

Розглядаючи сальдо міграцій конкретно по роках, зокрема 
за 1946-65 pp., автори зупиняються лише, на жаль, на тери
торії Івано-Франківської області і фіксують зменшення її на-
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селения на 1965 р. у порівнянні з 1946 р. До цього спричинили 
пайтрагічніші й наймасштабніші події щодо міірації населен
ня, які сталися в 1946-50 рр., коли за цей час людність області 
зменшилася на 312,3 тис. осіб. Наслідки цього, без пе
ребільшення, катастрофічного випадку позначилися й на на
ступних десятиліггях, і тільки наприкінці 70-х - початку 80-х 
років починає переважати позитивне міграційне сальдо. Од
нак детальної статистики, такої переконливої, як за попередні 
роки, щоб фактично в цьому пересвідчитися, не превеликий 
жаль. нема. Автори проводять дослідження міграції тільки на 
1989 р., однак уже в розрізі областей Західної України, в той 
же час без урахування природного приросту, що зменшує дея
кою мірою значення даних досліджень.

Дослідники вивчають також природу, джерела мігрантів, 
цебто виявляють характер поселень, з яких формуються 
міграційні потоки (міські чи сільські поселення), що дало змо
гу зафіксувати сповільнення масового відпливу сільського на
селення в міста. Проте село продовжує (у значно менших 
масштабах), поповнювати чисельність міського населення. 
Автори також аналізують питання міграції в міста за тери
торіальним (географічним) принципом. Це дало підстави 
стверджувати, що переважна частина міграцій (прибуття) 
здійснюється в межах України, бо з-за меж держави, у її міста 
прибуває лише третина всіх мігрантів.

Аналіз міграційних процесів, аналогічний до зробленого 
на 1989 р., був здійснений і на 1992 р., коли Україна відбулася 
як незалежна держава. У всіх західних областях України спо
стерігалося позитивне міграційне сальдо, хоча амплітуда між 
прибулими і вибулими помітно зменшилася. Загалом, автори 
подають також сальдо міграції населення щодо згадуваних 
уже західних областей України за І 970-92 рр.

Насамкінець останнього параграфу другого розділу вив
чається кількість мігрантів за їхньою статтю й віком (на 1989 
р.), їхня структура за національністю (також на 1989 р.), але не 
у розрізі областей регіону, що може вважатися певним не
доліком роботи, а загалом по Україні. Завершується другий 
розділ наведенням матеріалів щодо міграції населення за 1993 
р. у розрізі міських поселень та адміністративних районів 
Івано-Франківської області.-
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Третім, завершальним і найменшим за обсягом, розділом 
монографії є розділ про трудову маятникову міграцію. Оче
видно, що основною причиною звернення авторів до цього 
виду міграції став той факт, що за умов перевищення смерт
ності над народжуваністю й зменшенням, таким чином, чи
сельності населення, трудова маятггикова міграція відіграє чи
малу роль в успішному функціонуванні господарського ком
плексу Прикарпаття. Вона за останні три десятиліття різко 
активізувалася, й нині в Україні у щоденних маятникових 
поїздках беруть участь 2,5 млн. осіб Цей процес торкнувся, 
звичайно, й Прикарпаття, тому автори простежують величину 
та рівень використання трудових ресурсів у містах Прикар
паття за 1970 і 1992 роки. Вони також правильно зазначають 
позитивні й негативні сторони трудових маятникових 
міграцій. Ведучи мову про масштаби та регіональні особли
вості трудових маятникових міграцій, автори зазначають на 
обсяги мігрантів до міст Прикарпаття за 1970, 1980 і 1992 рр., 
фіксуючи при цьому збільшення величини маятникових пе
реміщень у великі міста регіону. В результаті досліджень, 
Прикарпаття виступило одним із наичислскніших б  Україні 
ареалом концентрації інтенсивних потоків трудової маятни
кової міграції сільського населення в міста. Тут же автори мо
нографії розкривають чинники та фактори впливу на 
розміщешгя, структуру й напрямки інтенсивних потоків тру
дової маятникової міграції Прикарпаття, детально аналізують 
активність трудової маятникової міграції сільського населешгя 
на прикладі Івано-Франківської області за 1980 і 1992 рр. і 
роблять висновок, що зросла частка маятникових Мігрантів у 
загальній чисельності всього сільського населешгя області з 
13,2% до 20,2%. Автори простежують кількість, інтенсивність, 
географію та напрямки потоків трудової маятникової міграції 
в кожній із категорій міст Прикарпаття, причому ці дані 
порівнюються з іншими містами, зокрема, північної й 
південної України.

До розпгяду науковцями був залучений і процес пе
реміщення мігрантів із міста в село, цебто поза увагою не за
лишилася грудова маятникова міграція осіб, що проживають 
у містах Прикарпаття, але працюють за їхніми межами, в 
сільській місцевості. Вивчаючи даний ракурс міграції, автори
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стверджують, що серед таких мігрантів переважають 
працівники освіти та охорони здоров’я, спеціалісти сільського 
господарства й будівництва, побуту та сфери обслуговування.

У прикінцевому параграфі автори намагаються вирішити 
проблему впорядкування трудових маятникових міграцій, бо 
вона об’єктивно вплине на розвиток господарського комплек
су та на відтворення населення в областях регіону. Для 
здійснення цієї мети вони застосували метод вибіркового ан
кетування трудових маятникових мігрантів деяких міст При
карпаття, а результати даної роботи опрацювали на ЕОМ. 
Дієвість регулювання трудових маятникових міграційних по
токів залежатиме від повноти врахування й використання 
регіональних особливостей та чинників трудових маятнико
вих міграцій населення. Для досягнення цього, як зазначається 
авторами, необхідно організувати повний статистичний облік 
трудових маятникових мігрантів у розрізі господарського 
комплексу міст, підприємств, організацій і виробництв різних 
форм власності й господарювання.

Загалом, третій розділ монографії є її логічним завершен
ням, хоча за своїм значенням та науковим завданням вій, як 
на нашу думку, значно поступається попереднім двом. Це, од
нак, ні в якому випадку не применшує цінності й важливості 
монографічного дослідження, яке є цілісним і завершеним 
науковим дослідженням. Вихід цієї книги став, безперечно, 
важливим кроком па шляху до вивчення етнічних і 
міграційних процесів на Прикарпатті і в цілому може бути 
зразком для аналогічних наступних довгоочікуваних наукових 
досліджень по інших регіонах нашої держави.

Zhupanskiy Ya.i., Krul V.R.
Statistico-demographical view on national composition and 

population migrations in Ukrainian Prykarpattia 
Summary

A detailed review is given to the book by S.Kopchak, 
V.Moyseyenko, “Ethnic structure and population migrations in 
Ukrainian Prykarpattia (statistico-demographic study)”. Pointed 
out is the profundity of historical analysis of ethnic structure and 
po-pulation migrations. The study is conducted majority basing 
upon the materials of Ivano-Frankivsk administrative region.
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ЛЛ. Воропай - вчений і педагог

Проходить час, і люди
на якось непомітно, від 
ювілею до ювілею, стає ве
тераном. А 42 роки плідної 
роботи в Чернівецькому 
державному університеті 
ім. Ю.Федьковича дають 
всі підстави вважати 
Л.ї.Воропай ветераном ка
федри і географічного фа
культету. Саме тут сповна 
проявилась її глибока, ми
сляча, невгамовно діяльна і 
романтична натура, еру
диція, принциповість і ви
сока культура, творча і 

душевна щедрість.
Лариса Іванівна належить до того покоління, .яке вступало 

в свідоме життя в грізний воєнний час і пережило всі його ли
холіття. Народилась вона 16 лютого 1929 року в лісному се
лищі із світлою назвою Радиця Стекляна, що на Брянщині, в 
сім’ї службовців. Мужність, великий труд і єднання народу в 
роки Великої Вітчизняної війни наклали свій відбиток і вихо
вали у неї високі громадянські почуття.

В 1947 році вона поступила на географічний факультет 
Московського університету. Утвердження її як фахівця і лю
дини відбувалось в активному, інтелектуальному, демокра
тичному середовищі. Знання студентам несли такі відомі вчені 
географічної науки, як М.М. Баранський, І.О. Вітвер, К.К. 
Марков, Ю.Г. Саушкін, І.С. Щукін, В.М. Сукачов, М.А. 
Солнцев, Є.М. Лукашова та багато інших. Студенти, 
більшість з яких повернулась на студентські лави з фронтів 
війни, створили обстановку діяльності, оптимізму, згуртова
ності. заряджали енергією весь колектив, виховували активну 
життєву позицію. Дружба з багатьма однокурсниками та учи
телями живить Ларису Іванівну все її життя.
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В 1952 році вона рекомендована в аспірантуру кафедри 
фізичної географії СРСР Московського університету. В сту
дентські та аспірантські роки - робота в Східно-Сибірській 
експедиції університету (керівники М.М. Колосовський, С.С. 
Воскресепський, І.В. Нікольський). Виконувались важливі 
державні замовлення. В 1950-1952 рр. дослідження проводи
лись в зоні формування на Ангарі Братського енергокомплек- 
су, в 1953-1955 рр. - фізико-географічні дослідження в Ку- 
динському лісостепу з метою створення продовольчої бази 
Іркутського промцентру. По цих матеріалах в 1956 р. була за
хищена кандидатська дисертація (керівник проф. М.І. Михай
лов). Московський університет, театри, музеї, бібліотеки 
сформували основу широкого гуманістичного, демократично
го світогляду і культури Л.І.Воропай.

З серпня 1956 р. розпочався тривалий чернівецький період 
житгєдіяльності Лариси Іванівни як старшого викладача, до
цента (з 1959 р.), завідуючої кафедрою (1978-1983 рр.) фізичної 
географії географічного факультету Чернівецького державно
го університету. В колектив вона принесла високий рівень 
знань і культури, діяльну енергію, постійний пошук нових ідей 
та напрямків досліджень, добре відношення до колег та сту
дентів. Тут склалась її сім’я географів - однодумців: чоловік 
Микола Олександрович Куниця і тепер професор кафедри, 
донька Марина Миколаївна - доцент Брянського педа
гогічного університету.

Лариса Іванівна - природжений педагог. З особливим ен
тузіазмом вона читала такі нормативні курси: “Фізична гео
графія СРСР (Азіатська частина)”, “Вступ до географії*”, 
“Основи науково-дослідної роботи”. Постійно розроблялись 
нові, актуальні спецкурси, їх оригінальні програми і 
посібники, зокрема “Основи ландшафтознавства”, “Проблеми 
географічної науки” (видано посібник, Чернівці, 1972), 
“Основи антропогенної географії і ландшафтознавства”, 
“Історична географія і проблеми географічного прогнозуван
ня” (видано посібник, Чернівці, 1976). По спецкурсу “Основи 
вчення про геосистсми” с п і л ь н о  з в  М. Андрійчуком видано 
посібник “Особенности карстовых ландшафтов как геосис
тем” (Чернівці, 1985).
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Лекцй Лариси Іванівни завжди мали світоглядний пошу
ковий, проблемний характер, вчили студентів мислити 
аналізувати, шукати нестандартні рішення, дискутувати. На\ 
ковий студентський семінар, яким вона керувала, дав путівку 
в науку багатьом випускникам.

В 1978-1987 рр. Л.І. Воропай є членом науково-методичної 
Ради з вищої географічної освіти Мінвузу СРСР. В 1976 р. во
на призначається офіційним рецензентом монографії профе
сора МДУ Ю.Г. Саушкіна “История и методология географи
ческой науки”, а пізніше за завданням Ради спільно з ним і 
професором Є.Н. Пєрциком розробляє нову програму такого 
ж нормативного курсу.

Наукові дослідження Л.І. Воропай проводились по важли
вих республіканських темах і госпдоговорах в складі ком
плексної експедиції Чернівецького держуніверситету в 
регіонах Карпат і Поділля. Цілеспрямоване вивчення ланд
шафтної і фізико-географічної структури дозволили створити 
ряд середньо- та крупномасштабно карт і текстових характе
ристик цих країв, їх регіонів, адмінобластей і районів, для ба
гатьох - вперше. Чони були використані при складанні ланд
шафтної карти і карти фізико-географічного районування Ук
раїни (Атлас природных условий и природных ресурсов Ук
раинской ССР, ГУ ГК, 1978). Ларисою Іванівною вперше 
складені ландшафтні карти Середнього Придністров'я і Прут- 
Диістровського межиріччя в масштабі 1:100000 та карти в 
масштабі 1:500000 Чернівецької (спільно з В.М. Гуцуляком та 
М.М. Рибіним), Хмельницької (також вперше, спільно з М.О. 
та М.М. Куницями), Закарпатської та Івано-Франківської об
ластей. карти фізико-географічного райокуваїпія Поділля 
(1985). Нею уточнені особливості таксономічної і просторової 
структури природно-територіальних комплексів регіонів 
дослідження, визначена роль контактного геоположсння 
Північної Буковини у формуванні її геосистем; ландшафти 
Прикарпаття виділені в особливий клас передгірних.

Ці дослідження дозволили Л.І. Воропай разом з М.О. Ку
ницею видати монографію “Українські Карпати’’ (Київ, 1966) 
- першу комплексну характеристику природи цього регіону. 
Матеріали увійшли в структуру монографій 1 Физико- 
географическое районирование Украинской ССР (за редак-
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цією В.П. Попова, ОМ. Маринина, А.І. Ланька, Київ, 1968), 
"Природа Чернівецької області” (за редакцією К.І. Геренчука, 
Львів, 1978), а також навчального посібника “Географія 
Чернівецької області” (за редакцією Я.І. Жупапського, 
Чернівці, 1993).

Л.І. Воропай систематично і цілеспрямовано вивчає ан
тропогенні зміни ландшафтів. Для Атласу Чернівецької об
ласті вперше спільно з В.П. Коржиком складена карта при
родно-антропогенних геосистем, з М.М. Куницею видана 
наукова праця “Селитебные геосистеми физико- 
географических районов Подолии” (Чернівці, 1982). Розроб
лена нею концепція антропогенного фактора і процесу роз
витку геосистем, їх структури і функцій, уявлення про ево
люцію географічної оболонки планети в геоноотехносферу, як 
початкову стадію формування ноосфери, викладена в роботі 
“Роль антропогенного фактора в развитии географической 
оболочки” (Чернівці, 1975) і багатьох статтях, цитуються в 
працях ряду провідних вчених.

Ще один напрям досліджень - проблеми історичної гео
графії (ІГ) як інтеграційної науки, системної часіини ево
люційної географії. Сформульоване оригінальне визначення 
об’єкту, структури, функцій ІГ. Вперше в Україні під 
керівництвом Л.І. Воропай розпочаті комплексні дослідження 
заплав як індикаторів розвитку ландшафтів в голоцені 
(спільно з М.О. Куницею та В.І. Левицьким).

Науковою географічною громадськістю з інтересом 
сприйнята її ідея про процес географічного пізнання, фактори 
і закономірності, його “спіралі”, рівні і етапи розвитку. Про ці 
розробки доповідалось на XXIII Міжнародному гео
графічному конгресі, його симпозіумі “історія географічної 
думки” (Ленінград - Москва, 1976). Вони вміщені у “Віснику 
Московського університету” (серія географія, 1977, №4), а та
кож в журналі “Soviet geography: review and translation” (vol. 
XIX, № 9. 1978).

Наукові дослідження Л.І. Воропай відзначаються 
різноманітністю тематики, комплексністю і синтезом, пошу
ками закономірностей і взаємозв’язків. глибиною 
філософського осмислення, широким застосуванням ево
люційного, системно-структурного підходів, методів карто
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графування, райо-нування та моделювання. Видано понад 150 
наукових праць. Результати досліджень оприлюднювались на 
Міжнародних конгресах (Географічному, INQUA), з’їздах гео
графічних товариств СРСР та України, Всесоюзних ланд
шафтних та історичних, а також регіональних науково- 
практичних конференціях. Вона входила до складу Коорди
наційної Ради з комплексних географічних досліджень Ук
раїни, була членом редколегії республіканського міжвідомчого 
наукового збірника “Фізична географія і геоморфологія” 
(1975-1990), вибиралась до складу Ревізійної комісії ГТ Ук
раїни, головою обласної жіночої Ради. Вона є автором ряду 
статей “Географічної енциклопедії України’’ (Київ, 1989-1993).

Під керівництвом Л.І. Воропай захищена кандидатська 
дисертація В.П. Коржиком. Вона виступала офіційним опо
нентом ряду кандидатських робіт, підтримувала своїми слуш
ними науковими консультаціями багатьох випускників ка
федри при виконанні ними кандидатських (Я.Р. Дорфман, РД. 
Бойко, Г.І. Денисик, В.М. Андрійчук, Г.І. Рудько, М.М. Ку
ниця, O.JI. Лясота, VLB. Дутчак, П.І. Чернега, М.М. Про
скурняк) та докторських (В.М. Гуцуляк, В.М. Андрійчук) ди
сертацій.

Багатогранна діяльність Лариси Іванівні одержала заслу
жене визнання не лише в Україні. Наукові контакти зв’язують 
її з географами - колегами Росії, Грузії, Вірменії, Казахстану. 
Киргизстану, Молдови. В її особистих архівах щкаві 
епістолярні документи географічної науки - листи академіків 
К.К. Маркова, С.В. Калесника, В.В. Сочави, професорів та 
докторів наук 10.Г. Саушкіна, B.C. Преображенського, М.І. 
Михайлова, Ф.М. Мількова, Л.І. Мухіної, К.І. Геренчука, 
С.О. Євтеєва, Е.Б. Валєва, О.О. Макушної, Ю.К. Єфремова. 
В.М. Пащенка та багатьох іїтших. Вони ще чекають свого оп
рилюднення в мемуарах, на які ми так сподіваємось. Добрі 
відношення підтримувались і підтримуються з випускниками 
кафедри всіх років: пишуть, приїжджають, телефонують, ра
дяться. Лариса Іванівна щиро радіс їхнім успіхам, в міру 
нинішніх скромних можливостей пропагує і поширює їх до
сягнення.

Л.І.Воропай відзначена урядовими нагородами - медалями 
за доблесну працю, медаллю географічного Товариства СРСР
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до 150-річчя з дня народження П.П. Семенова-Тянь- 
Ш аньського, а також Почесними Грамотами Мінвузу СРСР, 
педагогічного товариства УРСР, обласних організацій та
університету.

Як педагог від Бога, гуманістичного світогляду, захопле
ний, шукаючий і по цей день невгамовний дослідник, чуйний 
вихователь і доброзичлива людина, вона заслужено кори
стується повагою і авторитетом серед колег, студентів і випу
скників. Ось чому ми щиро бажаємо вельмишановній Ларисі 
Іванівні доброго здоров’я, бадьорості, енергії і творчого дов
голіття!

Завідуючий кафедрою фізичної географії 
і раціонального природокористування ЧДУ, 
професор, д.г.н. В.М. Гуцуляк

Завідуючий кафедрою економічної
географії ЧДУ, академік УЕАН,
професор, д.г.н. В.П.Руденко

Заступник директора Національного 
природного парку “Вижницький” по науці, 
к.гл. В.П.Коржик

Редколегія Наукового вісника Чернівецького університету. 
Випуск “Географія’5.

186



З М І С Т

П Р И Р О Д Н І  У М О В И  Т А  Р Е С У Р С И ................................  З
Кирилюк М.І.

Водорегулююча роль лісу Українських Карпат .... З 
Ющенко Ю.С.

Дослідження ширин русел річок Українських
Карпат..............................................................................  g

Олійник B.C.
Класифікація пошкоджень грунту під час
лісозаготівель у Карпатах..........................................  13

Фелещук О.І.
Санітарно-хімічна оцінка підземних вод Коло
мийського району Івано-Франківської області, 
які використовуються для децентралізованого
питного водопостачання............................................  20

Рудснко В.П., Вацеба В.Я., Остафійчук В.Н.,
Круль Г.В., Погоня Д.А., Ягнич С.І.

Природно-ресурсний потенціал фізико-
географічних регіонів України.................................  28 *

Пушкар І.М., Єднак А.М.
Бальнеологічні ресурси Тернопільської області: 
проблеми формування і раціонального викори
стання ............................................................................... 53

Царик Л.П.
Про дефініції еколого-географічних досліджень і 
критерії оцінки еколого-географічної ситуації  57

С У С П І Л Ь Н А  Г Е О Г Р А Ф І Я ,  Г Е О Г Р А Ф І Я  Н А С Е 
Л Е Н Н Я  1 А  І В У Д О В И Х  Р е С У е С І В ............................   64
Лажнік В.Й., Жупанський ЯЛ.

Методи формалізації й кількісної оцінки еко-
номіко-географічного положення територій  64

Бурка Й.А.
Будівельно-індустріальний комплекс і його
структурна організація................................................ 7 4

Заячук М.Д.
Сільськогосподарське природокористування в 
регіоні............................................................................... ^

187



Сухий П.О.
Особливості реформування сільськогосподар
ського виробництва України в ринкових умовах.. 83 

Джаман В.О.
Міграції та їх вплив на динаміку структури насе
лення (на прикладі Чернівецької області)..............  90 у

Григорків Р Б.
Тюркські етнічні групи Балканського півострова:
етногенез і сучасне становище...................................  107

Король О.Д.
Туристичні потреби...................................................... 121

Бурка Р.Й.
Основні типи економіко-географічного положен
ня населених пунктів та регіонів Чернівецької
області..............................................................................  128 і

К А Р Т О Г Р А Ф І Я  Т А  Ш К І Л Ь Н А  Г Е О Г Р А Ф І Я   132
Руденко В.П.

Картографічна оцінка стартового природно- 
ресурсного потенціалу України як передумова 
збалансування її соціально-економічного розвит
к у ........................................................................................  132*

О ни щук Ю.В.
Картографування природно-ресурсного по
тенціалу України з використанням
геоінформаційних систем............................................  136

Чернега Л.І.
Практичні й самостійні роботи - активний засіб
навчання географії......................................................... 146

Крушницький М.П.
До питання про екологічне виховання в процесі
викладання шкільного курсу географії................... 148

Романова В.П.
Краєзнавчий підхід - сучасна основа викладання
шкільного курсу географії..........................................  158

Гілецький Й.Р.
Науково-конструктивні основи вивчення при
родних умов і ресурсів у шкільному курсі 
соціально-економічної географії України .............. 166

188



Н О В І  В И Д А Н Н Я .................................................................................  170
Жупанський Я.І., Круль В.П.

Статистико-дсмографічний погляд на 
національний склад та міграції населення ук
раїнського Прикарпаття.............................................  170

Н А Ш І  Ю В І Л Я Р И .................................................................................... 181
ЛЛ. Воропай - вчений і педагог.......................................... 181


