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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним із важливих завдань сучасного 
ландшафтознавства є дослідження етнокультурних ландшафтів, формування 
яких зумовлене переважанням регіональної етнічної диференціації у 
відповідних просторово-часових зрізах. Зрізи утворюють унікальну модель, 
вбираючи з кожного часового періоду набір ландшафтних комплексів та 
історико-культурних артефактів, сформованих під впливом місцевих етносів. 
Результатом такої взаємодії є поява полікультурного регіонального ландшафту. 
Однак проблематиці впливу різних етносів на процеси антропогенізації 
ландшафтів України та окремих її регіонів, зокрема Поділля, приділено 
недостатньо уваги. Окремі аспекти цієї проблеми розглядаються в 
дослідженнях, присвячених вивченню Поділля як цілісного етнокультурного 
регіону, етнокультурним ландшафтам його містечок (В.М. Воловик); 
селитебним геосистемам Поділля (Л.І. Воропай); описам окремих замків і 
районів Поділля (М.П. Гайда, О.М. Пажимський). Водночас у дослідженнях 
вказаних авторів не аналізується вплив етноспільнот на антропогенізацію 
ландшафтів Поділля.  

Поділля – унікальний регіон для розгляду питання щодо впливу окремих 
етносів на процес антропогенізації природи, особливостей господарського 
освоєння природних ресурсів і формування антропогенних ландшафтів. Його 
просторове розташування упродовж століть між культурними регіонами, на 
кордонах різних держав зумовило наявність тут різних етносів. Крім українців 
суттєвий вплив на антропогенізацію природи Поділля мали поляки, євреї, 
литовці, турки, росіяни та ін. З XV до ХІХ століття суттєве значення у цьому 
процесі мав польський етнос, що й визначило актуальність нашого 
дисертаційного дослідження. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане як складова науково-дослідницької теми кафедри 
географії природничо-географічного факультету Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Регіональне 
антропогенне ландшафтознавство: теорія і практика» та є частиною загальної 
науково-дослідної теми «Збереження навколишнього середовища та сталий 
розвиток» (протокол №3 від 09.11.1999 р.). Матеріали дисертації – частина 
держбюджетної теми «Обґрунтування раціонального використання сучасних 
ландшафтів річища і заплави Південного Бугу» (номер держ. реєстрації 
0113U003119 від 29.01.2013 р.) (автором досліджено історію розбудови 
польських маєтків у межах Середнього Побужжя та їх вплив на формування 
сільськогосподарських і садово-паркових ландшафтів регіону) та проекту 
прикладних досліджень на тему «Ландшафтне обґрунтування проектів охорони 
етнокультурної спадщини» (номер держ. реєстрації 0116U000112). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – дослідити процеси 
антропогенізації ландшафтів Поділля польською спільнотою упродовж XV – 
ХІХ століть для використання їх раціональних аспектів тепер і у майбутньому.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 
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 проаналізувати та удосконалити теоретико-методологічні засади 

регіональних конструктивно-географічних досліджень, в основі яких лежать 
матеріали вишукувань представників окремих етнічних груп; 

 виокремити й обґрунтувати часові проміжки процесу пізнання та 
антропогенізації ландшафтів Поділля представниками окремих етнічних груп 
(на прикладі польського етносу); 

 визначити основні типи антропогенних ландшафтів Поділля, зумовлені 
впливом польського етносу у XV – ХІХ століттях; 

 проаналізувати структуру етнокультурних ландшафтів, створених у 
минулому, та їх сучасних зразків; 

 виокремити раціональні напрями природокористування етносів на 
Поділлі та обґрунтувати можливості їх використання на початку ХХІ століття. 

Об’єкт дослідження – етнокультурні ландшафти Поділля ХV – ХІХ століть. 
Предмет дослідження – просторово-часові процеси польського 

природокористування на Поділлі, структура етнокультурних ландшафтів та 
можливості раціонального використання досвіду поляків у формуванні сучасних 
ландшафтів Поділля. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є теоретичні та 
методологічні положення системних досліджень конструктивної географії та 
ландшафтознавства, наукові ідеї вітчизняних і зарубіжних географів та 
ландшафтознавців, істориків і краєзнавців, частково етнографів та екологів 
(Р. Афтанази, Ю.О. Вєдєніна, М.Д. Гродзинського, Г.І. Денисика, М.Ю. Костриці, 
П.О. Масляка, М.М. Назарука, В.М. Пащенка, М.В. Рагуліної, Й. Ролле, 
С.П. Романчука, В. Серщика, П.Г. Шищенка, О. Яблоновського). 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано як 
загальнонаукові, так і конкретнонаукові методи дослідження. Застосування 
методів наукового абстрагування, узагальнення, систематизації, порівняння, 
синтезу, аналізу взаємозв’язків та взаємозалежностей дало змогу сформулювати 
основні поняття дослідження, розглянути процес пізнання ландшафтів Поділля 
представниками етнічних спільнот, розкрити особливості їх впливу на 
формування антропогенних ландшафтів регіону упродовж XV – ХІХ століть. 
Методи польових досліджень використано для вивчення структури 
антропогенних ландшафтів, зумовлених впливом польського етносу. Методи 
ГІС-технологій і комп’ютерного моделювання з використанням програм Corel 
Draw, Google Earth, картографічних сервісів Google Maps, Terra Server, Open 
Street Maps застосовані для побудови картосхем натурних ділянок, що 
відображають особливості функціонування етнокультурних ландшафтів. 
Використано також необхідні у процесі дослідження методи суміжних з 
географією, ландшафтознавством та краєзнавством наук, зокрема історії, 
етнології, архітектури, екології тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
вперше: 
 обґрунтовано основні періоди у розвитку процесу антропогенізації 
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ландшафтів Поділля польським етносом; 

 визначено й охарактеризовано основні типи антропогенних ландшафтів 
Поділля, зумовлені впливом польського етносу у XV – ХІХ століттях; 

 виявлено особливості пізнання природи окремого регіону – Поділля – 
представниками польської етноспільноти; 

 досліджено структуру та виявлено особливості створених 
представниками польського етносу каркасних, фонових, осередкових і 
гуманістичних антропогенних ландшафтів у межах Поділля; 

удосконалено: 
 теоретико-методологічні засади охорони та управління 

етнокультурною спадщиною Поділля; 
 напрями поліпшення сучасної структури антропогенних ландшафтів 

Поділля; 
отримали подальший розвиток: 
 підходи до вивчення процесу антропогенізації ландшафтів Поділля 

окремими етноспільнотами; 
 ландшафтний кадастр як основа моніторингу польської 

етнокультурної спадщини. 
Практичне значення одержаних результатів. У дисертаційному 

дослідженні проаналізовано особливості природокористування і господарського 
освоєння Поділля представниками польської спільноти, з’ясовано роль окремого 
етносу в антропогенізації ландшафтів Поділля, виокремлено позитивні та 
негативні аспекти цього процесу, обґрунтовано напрями та розроблено 
рекомендації щодо застосування досвіду польської спільноти у господарському 
використанні природних ресурсів Поділля. Створені картосхеми ландшафтної 
структури досліджуваних об’єктів можуть бути використані органами державної 
влади та місцевого самоврядування (департаментами культури міських і 
районних рад, Департаментом туризму та курортів при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України, управліннями містобудування та 
архітектури тощо) у процесі відновлення, реконструкції та охорони 
оригінальних ландшафтних комплексів, створених поляками на території 
Поділля (садово-паркових, сакрально-тафальних, селитебних, белігеративних 
тощо). Прикладну цінність становлять також визначені у дослідженні шляхи 
застосування раціонального досвіду представників польської етноспільноти у 
використанні природних ресурсів Поділля. 

Розроблені у дисертації теоретичні аспекти дослідження процесу 
антропогенізації ландшафтів Поділля польським етносом можуть бути 
використані для вивчення подібного впливу інших етнічних спільнот на 
природу не лише Поділля, але й решти регіонів України. Зібрані у дисертації 
фактичні і картографічні матеріали використовуються під час викладання курсів 
«Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», 
«Природнича географія Поділля», «Антропогенне ландшафтознавство», 
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«Краєзнавство і туризм», «Регіональне краєзнавство» у Вінницькому 
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаним науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до 
розуміння процесу антропогенізації ландшафтів Поділля представниками 
окремого етносу упродовж XV – ХІХ століть. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження були представлені й обговорені на щорічних звітних 
наукових конференціях викладачів Вінницького державного педагогічного 
університету імені М. Коцюбинського у 2007-2015 рр., а також на всеукраїнських 
та міжнародних наукових конференціях і семінарах: ІІІ Міжнародній науковій 
конференції «Історія української географії та картографії» (Тернопіль, 2007); 
Міжнародній науковій конференції «Українська історична географія та історія 
географії в Україні» (Чернівці, 2009); І Всеукраїнській науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів, молодих учених «Сучасні напрями розвитку і 
перспективні орієнтири у географічній науці та освіті» (Рівне, 2009); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Культурний ландшафт: теорія і практика» 
(Вінниця, 2010); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Теоретичні, регіональні, 
прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології» (Кривий Ріг, 
2011); Міжнародній науковій конференції «Антропогенне ландшафтознавство: 
перспективи розвитку» (Вінниця, 2013); Міжнародній науково-практичній 
конференції молодих вчених «Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем 
розвитку регіонів» (Київ, 2013); Міжнародній науковій конференції «Географічна 
наука і практика: виклики епохи» (Львів, 2013); Міжнародній науковій 
конференції «Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental 
and Applied Science» (Мельбурн, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 29 одноосібних наукових 
праць загальним обсягом 8,1 д. а. Серед них 8 статей у наукових фахових 
виданнях України, 3 статті у наукових періодичних виданнях інших країн, 18 
статей, наукових повідомлень і тез доповідей в інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота містить 154 
сторінки друкованого тексту основної частини, 25 рисунків, 8 таблиць та 6 
додатків на 56 сторінках. Список використаних джерел налічує 298 
найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 243 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади регіональних 
конструктивно-географічних досліджень етнокультурних ландшафтів» – 
проаналізовано й уточнено основні поняття і терміни, що використовуються у 
процесі вивчення регіональних етнокультурних ландшафтів, розглянуто історію 
їх дослідження, визначено характерні ознаки етнокультурного ландшафту, а 
також методи, які доцільно використовувати у його пізнанні. 
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Трансформацію ландшафтної сфери етносами, формування автентичних 

етнокультурних ландшафтів проаналізовано як складні культурні процеси, 
результатом яких є поява каркасних, осередкових та гуманістичних 
антропогенних ландшафтів з різними типами природокористування. 
Пристосування натурального ландшафту до певного способу використання 
ресурсів, формування антропогенних компонентів й окультурення здійснюються 
за наявності динамічного стану етносу. Результатом такої взаємодії є 
етнокультурний ландшафт, який має блокову структуру: а) натуральний 
ландшафт; б) антропогенний ландшафт; в) етнос. 

Виокремлення етнокультурних ландшафтів здійснено на основі 
регіонального концепту. Ознаки таких процесів, як міграція, колонізація різних 
типів та особливості природокористування, найкращим чином виявляються на 
рівні регіону, важливими критеріями для визначення якого є: площа; регіональні 
межі; політико-адміністративні та етнічні межі; абсолютне та відносне просторове 
розташування; природне довкілля з відповідними ландшафтами; гомогенність 
або гетерогенність регіону; час, що сприяє набуттю регіоном визначальних рис, 
які спільно створюють регіональний характер (Г. де Блій, 2004). 

У процесі дослідження етнокультурних ландшафтів вживаються дещо 
відмінні за значенням поняття території, географічного простору, місця, регіону. 
Територія є одним із основних елементів в еволюції поняття етнокультурного 
ландшафту. Етнокультурна територія охоплює натуральний та етнокультурний 
ландшафти, територіальні ресурси і системи розселення. Водночас поняття 
території вузьке і не відображає вертикальної структури етнокультурного 
ландшафту та процесів, які супроводжують його формування. У цьому контексті 
доцільним є використання поняття географічного простору як такого, що 
розкриває головні аспекти етнокультурного регіону і може розглядатися як 
об’ємна сукупність відношень між географічними об’єктами, які розташовані у 
межах певної території і розвиваються у часі. Поняття «місце» тлумачиться 
широко: як положення елементу у фізичному двохвимірному просторі 
(території), у «вертикальному» розрізі ландшафту, в ментальній карті простору, 
як культурна або соціальна локація, контекст, конструкт у часі, процес 
(М.Д. Гродзинський, 2005; В.М. Калуцков, 2008). Найближчим до проблематики 
нашого дослідження є поняття місця як культурної локації, споріднене з 
«етнокультурним регіоном». 

Для регіонального етнокультурного ландшафтознавства головним є поняття 
регіону, що розуміється як етнокультурна територія, виокремлена за певними 
ознаками і відокремлена за цими ж ознаками від інших регіонів. Трактування 
етнокультурного ландшафту як регіону можливе у випадку його освоєння 
етноспільнотами, які займають визначений простір (місце) і трансформують 
його відповідно до своїх традицій природокористування. Регіон, накопичуючи 
упродовж певного часу історико-культурні та етнографічні зміни, набуває 
культурно-ландшафтних ознак, перетворюючись у різновид антропогенного 
ландшафту – етноландшафт, межі якого збігаються з ареалом проживання 
відповідної етнічної групи.  
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Рис. 1. Алгоритмічна схема дослідження польських етнокультурних ландшафтів 
Поділля 
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Як і окремі науковці (В.М. Воловик, О.С. Кусков, П.І. Надолішній), 

вважаємо найбільш релевантним у контексті регіонального етнокультурного 
ландшафтознавства поняття «етнокультурного регіону», що виокремлюється за 
такими критеріями: природні умови та ресурси; структура натуральних і 
етнокультурних ландшафтів; особливості історичного розвитку (зміни стратів); 
етнічний склад регіону; риси духовної та матеріальної культури; регіональна 
ідентичність та самоідентичність. 

У дослідженні представлено результати аналізу Поділля як етнокультурного 
регіону в методологічному контексті конструктивної географії. Формування 
ландшафтів Поділля як етнокультурного регіону упродовж ХV – ХIХ століття 
відбувалося під впливом різних етносів. Суттєве значення у цьому процесі мала 
польська етноспільнота. Під час вивчення етнічних особливостей антропогенізації 
ландшафтів Поділля у ХV – ХIХ столітті враховано матеріали польських 
дослідників цього періоду, які описували своєрідність природи регіону, його 
характерні ознаки, просторово-часові особливості заселення та специфіку 
господарського освоєння і природокористування. Інтенсивне краєзнавче пізнання 
Поділля польськими дослідниками розпочалося наприкінці ХV століття, що 
зумовлено низкою соціально-економічних і політичних чинників. У розвитку 
подільського краєзнавства особливе значення має «Словник географічний 
королівства Польського та інших слов’янських країв», праці В. Марчинського, 
Г. Бельке, М. Нєдзвєцького, А. Кутопатницького, в яких є географічні 
характеристики повітів та окремих місцевостей Поділля, окреслено їх специфіку, 
проаналізовано розвиток господарства та його залежність від природних умов. 

Враховуючи багатоаспектний характер етнокультурного регіону як 
міждисциплінарного об’єкта досліджень, у процесі вивчення антропогенізації 
ландшафтів Поділля застосовано комплекс методів антропогенного 
ландшафтознавства, гуманістичної та культурної географії. Загальна 
алгоритмічна схема дослідження польських етнокультурних ландшафтів Поділля у 
ХV – ХIХ століттях представлена на рис. 1.  

У другому розділі – «Аналіз просторово-часових процесів польського 
природокористування на Поділлі» – визначено межі Поділля та ознаки, що 
виокремлюють його серед інших регіонів України з погляду полікультурності, 
досліджено просторово-часові особливості освоєння природних ресурсів 
Поділля поляками. 

Межі історико-географічного краю Поділля відрізняються від сучасного 
адміністративного регіону. Вони охоплюють південно-східні відроги 
Подільської височини, збігаючись з фізико-географічною межею зон лісостепу-
степу та культурно-цивілізаційним рубежем Європи. У назві регіону 
відображено його геоекотонну та фронтирну сутність. 

Поділля формується як полікультурний регіон з етнокультурними 
ландшафтами фронтирного типу, що зумовлено особливостями контактності, – 
розташуванням на межі трьох рівнинних фізико-географічних зон і гірської 
країни. Природні чинники сформували контрастне ландшафтне середовище, що, 
у свою чергу, вплинуло на заселення регіону та міграційні процеси. 
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У процесі антропогенізації ландшафтів Поділля польським етносом 

визначено низку етапів (табл. 1). 
Таблиця 1 

Етапи польської антропогенізації ландшафтів Поділля 

№ Назва і тривалість 
етапу 

Характеристика етапу 

1. Етап литовсько-
польської колонізації 
(XIV-XV ст.) 

Закладається основа для формування 
«класичного» містечка середньовіччя, в якому 
ядром був белігеративний ландшафт польської 
або литовської ґенези. Навколо нього формуються 
сільські селитебні ландшафти. 

2. Етап польської 
колонізації (XVI-XVII 
ст.) 

Збільшується кількість панських дворів і 
фільваркових угідь. Виникають містечка, 
господарями яких були магнати. У регіоні 
формується відповідний польський архетип, за 
умов якого селитебні ландшафти формувались на 
основі замків, фортець, маєтків тощо. 

3. Етап становлення та 
розвитку польського 
капіталістичного 
виробництва (XVIII 
ст. – початок XX ст.) 

Формування етнокультурних ландшафтів містечок 
регіону та польських сільських ландшафтів 
відбувається найінтенсивніше. Виникає значна 
кількість фільварків у центральній частині 
Поділля. 

4. Етап радянської 
руйнації польських 
етноландшафтів 
(1917-30-і рр. ХХ 
сторіччя) 

Польські етнічні квартали поступово деградують 
або руйнуються під впливом процесів радянської 
індустріалізації. У Західному Поділлі 
трансформація польських етнокультурних 
ландшафтів у власне антропогенні розпочалась з 
40-х років ХХ століття. 

У третьому розділі – «Антропогенізація ландшафтів Поділля поляками у 
XV – ХІХ століттях» – проаналізовано процес заселення Поділля польською 
спільнотою, досліджені містечкові та сільські етнокультурні ландшафти, а 
також фонові, осередкові та гуманістичні ландшафти польської ґенези, 
визначені особливості господарювання поляків на Поділлі. 

Колонізація Поділля розпочалась у 1349 році, коли поляки захопили 
територію Галицько-Волинського князівства, а пізніше – Східної Галичини, 
частково – територію сучасної Тернопільщини (1387 р.), а литовські феодали – 
придністрянську частину Поділля (1362 р.). У цей період на територію Поділля 
активно переселяються польські селяни і дрібна шляхта. Великі польські 
землевласники, які володіли містами, містечками та селами, перебудовували їх 
ландшафтну структуру, формували селитебні і белігеративні ландшафти (замки, 
фортеці), розширяли мережі фільварків (рис. 2). 
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Рис. 2. Формування містечок Східного Поділля під впливом  
польської етнокультури у XVI-XVII ст. 

Ядрами етнокультурних ландшафтів були селитебні ландшафти, на яких 
розташовані і тривалий час функціонували місцеві етноси. Найяскравіше 
етнокультурні особливості регіону проявились у ландшафтній структурі 
містечок, які відігравали важливу колонізаційну функцію, зосереджуючи більше 
половини населення, зокрема, у Брацлавському і третини – у Вінницькому 
повітах. Містечка мали визначену структуру, пов’язану з формуванням етнічних 
кварталів, в яких домінантами були сакральні ландшафти. Одне з центральних 
місць у ландшафті польських містечок Поділля традиційно відводилось костелу. 

Різноманіття польських садибних ландшафтів Поділля зумовлене двома 
шляхами їх розвитку: 1) з кінця XVIII століття відбувалась реконструкція 
комплексів оборонного типу та перебудова їх на репрезентативні садиби з 
відповідними садово-парковими ландшафтними комплексами; 2) з першої 
половини ХІХ століття створюється садибний ландшафт як новий вид 
польських сільських етнокультурних ландшафтів. 

У зв’язку з переважанням натурального господарства функціонування 
польського містечка початку ХІХ століття мало чим відрізнялося від сільського. У 
садибах переважали пейзажні композиції, що органічно поєднували селитебні 
ландшафти з натуральними ландшафтними комплексами (схили пагорбів, долини 
річок і ставків). Типова структура містечкової садиби мала такі елементи: панський 
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будинок з господарськими спорудами, впорядкований парк або сад, оранжереї, 
виноградники, городи, ставки, басейни, водограї, водоспади, водні каскади (рис. 3).  

 
Рис. 3. Сучасна структура етнокультурних ландшафтів  

містечка Тиврів Вінницької області 
Палацово-паркові ландшафти. Схилові. Урочища: 1 – насипна поверхня (1-2 м) подвір’я 

палацу, вкрита ґрунтосумішами під насадженнями грабу звичайного, ялини звичайної та чагарників; 
2 – будівля палацу на насипній поверхні з ґрунтосумішей; 3 – слабкопокатий лесовий схил (3-50) з 
сірими лісовими ґрунтами під парковим комплексом (клен гостролистий, граб звичайний); 4 – 
слабкопоката поверхня лесового схилу (3-50) з сірими лісовими ґрунтами під різнотрав’ям; 5 – 
стадіон на горизонтальній насипній поверхні на місці днища балки; 6 – ґрунтові доріжки парку 
шириною 1-1,5 м. Ландшафтно-технічні системи: 7 – асфальтовані доріжки парку шириною до 2 м; 
8 – будівлі (склади, гаражі); 9 – кам’яна брама. Сакральні ландшафти. Схилові. Урочища: 10 – 
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насипна вирівняна поверхня подвір’я костелу під різнотравними асоціаціями. Ландшафтно-технічні 
системи: 11 – будівля костелу; 12 – кам’яна загорожа з коморами. Селитебні ландшафти. Схилові. 
Урочища: 13 – малоповерховий тип ландшафту на слабкопокатій поверхні схилу з нарізними та 
насипними терасами. Вододільні. Урочища: 14 – малоповерховий тип ландшафту на вирівняній 
поверхні плакору. Дорожні ландшафти. Урочища: 15 – ґрунтові дороги завширшки до 2 м з 
включеннями кам’яної бруківки. Ландшафтно-технічні системи: 16 – дорожні насипи, покриті 
асфальтом та кам’яною бруківкою шириною до 3 м; 17 – дерев’яний міст на бетонних опорах. 
Сільськогосподарські ландшафти. Схилові. Урочища: 18 – польові ландшафти на слабкопокатій 
поверхні лесового схилу (3-70) з сірими лісовими ґрунтами під садами, городами, сінокосами. 
Вододільні. Урочища: 19 – польові ландшафти на вирівняній поверхні плакору (1-20) з сірими 
лісовими ґрунтами під садами, городами, сінокосами. Водно-рекреаційні ландшафти. Заплавно-
річищні. Урочища: 20 – річище Південного Бугу шириною 20-30 м; 21 – гранітні пороги висотою до 
1 м; 22 – заплава з алювіальними чорноземоподібними ґрунтами з осоково-очеретяними асоціаціями 
та заростями верби і вільшаника. Надзаплавно-терасові. Урочища: 23 – вирівняна 
слабкопогорбована поверхня тераси з алювіальними чорноземоподібними ґрунтами під 
різнотравними асоціаціями та деревними заростями. Ландшафтно-технічні системи: 24 – будівля 
гідроелектростанції. Схилові. Урочища: 25 – балка зі слабкопокатими схилами з сірими лісовими 
ґрунтами під деревно-чагарниковими заростями та руслом струмка шириною 0,5-1 м. Інші 
позначки. Інше: 26 – напрям течії річки Південний Буг; 27 – межі палацово-паркового комплексу. 

Садибне сільськогосподарське виробництво наслідувало європейську 
сільськогосподарську культуру, де застосовувались передові технології та 
новітня техніка у рільництві. У стайнях маєтків вирощували високопродуктивні 
породи коней, створювали конезаводи. Польське землеволодіння у містечках 
Подільської губернії складало 46,8 % від загального. У ХІХ столітті будівництво 
садиб не припинилось, але було скромнішим і одночасно набуло інших ознак, 
зумовлених змінами в архітектурі. 

Розбудова сільськогосподарських ландшафтів відбувалась у формі окремих 
садиб, фільварків, хуторів і маєтків, навколо яких складалась власна структура, 
часто з оригінальними водними і садово-парковими комплексами. За інвентарним 
описом класичний фільварок ХVІІ століття мав дві частини: подвір’я фільварку 
(садибу) та фільваркову ріллю. Подвір’я, яке огороджували тином або 
частоколом, складалось з житлових приміщень (1-3 будинки) та комплексу 
господарських будівель: кухня та пекарня, комора, лазня, погреби, возовня, 
солодовня, броварня, винниця, гумно зі стодолами і клунями, стайні, шопи, хліви. 

Крім перебудови селитебних і сільськогосподарських ландшафтів Поділля, 
поляки упродовж XV–ХІХ століть значну увагу приділяли формуванню та 
розширенню площ промислових, лісових і водних антропогенних, сакрально-
тафальних, дорожніх ландшафтів, а також започаткували розвиток рекреаційних 
ландшафтів. Промислові ландшафти, сформовані під впливом польської 
етнокультури, представлені сально-свічковими заводами, цегельнями, 
цукровими заводами, броварнями, гуральнями, суконними і тютюновими 
фабриками. Антропогенізація лісових ландшафтів Поділля нерідко завдавала 
значної шкоди, а інколи призводила до їх повного знищення, особливо 
впродовж XVI–ХІХ століть, коли інтенсивно розвивалися деревообробні 
промисли: бондарство, колодейство, стельмашество, столярство тощо. 
Унікальним прикладом формування поляками дорожніх ландшафтів Поділля є 
рештки створених ними ділянок доріг, обсаджених у XVІІ–XVІІІ століттях 
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дворядними алеями лип. Загалом це був етап найінтенсивнішої антропогенізації 
ландшафтів Поділля, в якому важливу роль відігравала польська етноспільнота. 

У четвертому розділі – «Етнокультурні ландшафти як об’єкт спадщини: 
охорона, природокористування, моніторинг» – обґрунтовано підходи до 
вирішення проблем охорони, збереження та використання польської 
етнокультурної спадщини сільських ландшафтів і містечок Поділля. 

Моніторинг і раціональне управління етнокультурними ландшафтами дають 
можливість підтримувати у належному стані об’єкти культурної спадщини 
регіону. Особливою цінністю етнокультурних ландшафтів Поділля є 
«меморіальність» польських садиб, палацово-паркових комплексів, пов’язаних з 
відомими представниками локальної етнокультури. Садибні ландшафти мали 
суттєве значення у житті заможних польських землевласників. Вони 
пов’язували їх з малою батьківщиною, традиціями родини, а сакральні і 
тафальні ландшафти (костел-капличка) відображали історію роду. 
Фортифікаційні ландшафти, крім історичного й історико-меморіального 
значення, мають також мистецьку і наукову цінність, оскільки відображають 
розвиток польського оборонного будівництва. У межах Поділля є необхідність у 
формуванні регіональних ландшафтних парків, ядрами яких виступатимуть 
містечка та села зі значною кількістю польських історико-культурних пам’яток. 

Охоронні заходи у вигляді музеєфікації замкових і садибних комплексів у 
містечках Поділля є найефективнішим методом збереження етнокультурної 
спадщини. Вони дадуть змогу долучати етнокультурні пам’ятки до регіональних 
та локальних туристичних маршрутів. Музеєфікація ландшафтних об’єктів 
польської етнокультурної спадщини стимулюватиме розвиток туризму в регіоні. 

На початку ХХІ століття ландшафти містечок Поділля зазнають змін і 
піддаються процесам деградації. Просторовий розвиток наявних селитебних 
ландшафтів часто призводить до знищення історичних селитебних структур, 
забудови етнічних кварталів, деформації історичного розплановування містечок 
і втрати цінних ландшафтних ознак (рис. 4).  

Для збереження етнокультурних ландшафтів регіону необхідна розробка і 
реалізація комплексу заходів, пов’язаних зі зміною форм власності та 
впровадженням рекреаційного способу природокористування. Завдяки цьому 
просторова структура історичних пам’яток наповнюватиметься новим змістом, 
з’являться нові культурні ландшафти, які змінять або принаймні покращать 
сучасні архітектурно невдалі рішення, що деформують естетичний вигляд 
історичних містечок Поділля. 

Реставрації та збереженню підлягає також частина етнокультурних 
промислових, лісових і водних антропогенних, дорожніх, рекреаційних і 
сакрально-тафальних ландшафтів. Частково цей процес уже розпочато, однак 
поки що він відбувається здебільшого спорадично і неорганізовано, без залучення 
місцевих громад. Значно успішніше реставруються етнокультурні ландшафти, в 
яких безпосередньо зацікавлені представники польської спільноти. Це стосується 
насамперед сакрально-тафальних ландшафтів, а також тих етнокультурних 
об’єктів, які викуплені або взяті в оренду польськими інвесторами. 
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Рис. 4. Сучасна структура польських етнокультурних ландшафтів  

села Іванів (Янів) Вінницької області 
Палацово-паркові ландшафти. Надзаплавно-терасові. Урочища: 1 – насипна поверхня (2-3 

м) подвір’я палацу, вкрита ґрунтосумішами під насадженнями сосни, каштану та чагарників; 2 – 
система будівлі палацу графа Холоневського на горизонтальній насипній поверхні із ґрунтосумішей; 
3 – система веж замку на горизонтальній насипній поверхні із ґрунтосумішей; 4 – покатий лесовий 
схил (5-70), вкритий ґрунтосумішами під тополею та різнотравними асоціаціями; 5 – горизонтальна 
поверхня першої надзаплавної тераси під різнотравними асоціаціями та господарськими спорудами; 
6 – горизонтальна поверхня першої надзаплавної тераси, з темно-сірими ґрунтами під парковим 
комплексом (тополя пірамідальна, каштан їстівний, береза повисла); 7 – горизонтальна поверхня 
першої надзаплавної тераси, з темно-сірими ґрунтами під різнотрав’ям. Сакральні ландшафти. 
Надзаплавно-терасові. Урочища: 8 – горизонтальна насипна поверхня (1-2 м) подвір’я костелу під 
різнотравними асоціаціями; 9 – система будівлі костелу на горизонтальній насипній поверхні із 
ґрунтосумішей. Селитебні ландшафти. Надзаплавно-терасові. Урочища: 10 – малоповерховий тип 
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ландшафтів села Іванів на горизонтальній поверхні 1-ї надзаплавної тераси, з темно-сірими 
ґрунтами; 11 – садово-городні ландшафтні комплекси на темно-сірих ґрунтах. Дорожні ландшафти. 
Надзаплавно-терасові. Ландшафтно-технічні системи: 12 – дорожні насипи з асфальтованими 
дорогами (завширшки 3-5 м) села Іванів; 13 – бетонний міст через річку Снивода; 14 – асфальтові 
доріжки з рабатками. Урочища: 15 – ґрунтові доріжки парку (шириною 1-1,5 м). 
Сільськогосподарські ландшафти. Урочища: 16 – польові ландшафти на вирівняній ділянці 
першої надзаплавної тераси з темно-сірими слабко змитими лісовими ґрунтами; 17 – лучні 
ландшафти на вирівняній ділянці першої надзаплавної тераси, з темно-сірими слабко змитими 
ґрунтами. Водно-рекреаційні ландшафти. Заплавно-руслові. Урочища: 18 – річище Сниводи 
шириною 3-5 м; 19 – заплава з алювіальними чорноземоподібними ґрунтами з осоково-очеретяними 
асоціаціями та заростями верби. Інші позначки. 20 – напрям течії річки Снивода. 

З огляду на кількість та просторове поширення об’єктів польської спадщини 
регіону, створення ландшафтного кадастру варто вважати одним з першочергових 
завдань, необхідних для їх охорони та моніторингу. Для укладання ландшафтного 
кадастру та здійснення моніторингу польських етнокультурних пам’яток 
регіонального рівня потрібне формування їх повної електронної бази і створення 
відповідних реєстрів. З цією метою нами опрацьовано понад 250 польських 
етнокультурних пам’яток Поділля, що дало змогу оцінити їх стан і проаналізувати 
особливості просторового розташування. У контексті розвитку польсько-
українських культурно-економічних зв’язків настав час для створення організації, 
яка б займалася питаннями відродження та збереження багатої й різнопланової 
польської етнокультурної спадщини Поділля. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації на теоретико-методологічних засадах антропогенного та 

етнокультурного ландшафтознавства розв’язане важливе наукове завдання щодо 
розуміння процесу антропогенізації ландшафтів Поділля представниками 
польської етноспільноти упродовж XV – ХІХ століть та зроблені такі висновки. 

1. Дослідження просторово-часової структури етнокультурних ландшафтів 
доцільно здійснювати на основі зворотних зв’язків «регіонального» та 
«етнічного». Регіони, накопичуючи зміни в процесі етнокультурного 
природокористування, трансформуються в етнокультурні ландшафти 
регіонального рівня, що співвідносяться з історико-етнографічними краями. Їхні 
межі збігаються з ареалом проживання етносів, а структура визначається 
регіональною ідентичністю, специфікою природокористування, особливостями 
етнокультурних ландшафтів. Врахування зазначених критеріїв дає підстави 
розглядати Поділля як регіональний етнокультурний ландшафт, що має 
геоекотонне розташування і характеризується яскраво вираженими етнічними 
особливостями природокористування. Основними аспектами, що підлягають 
висвітленню у прикладному дослідженні Поділля як регіонального 
етнокультурного ландшафту, є: аналіз ландшафтного планування, визначення 
шляхів оптимізації етнокультурних ландшафтів, їх раціонального використання та 
охорони, розробка ландшафтного кадастру та здійснення ландшафтного 
моніторингу. У регіональних дослідженнях природи Поділля в ХV – ХІХ 
століттях суттєву роль відіграли представники польської етноспільноти 
(В. Марчинський, М. Балінський, Г. Бельке, М. Ломницький, О. Пшездєцький, 
О. Яблоновський, Й. Ролле), в працях яких охарактеризовано особливості повітів і 



15 
місцевостей, специфіку та розвиток господарства, характерні ознаки 
природокористування в регіоні.  

2. Процеси заселення Поділля поляками і формування польської 
етноспільноти відбувалися нерівномірно, однак доволі активно, що пояснюється 
формуванням Поділля як полікультурного регіону з етнокультурними 
ландшафтами фронтирного типу. У процесі антропогенізації ландшафтів Поділля 
польською етноспільнотою виокремлено такі етапи: литовсько-польської 
колонізації (XIV-XV ст.), польської колонізації (XVI-XVII ст.), становлення та 
розвитку польського капіталістичного виробництва (XVIII – початок XX ст.), 
радянської руйнації польських етноландшафтів (1917-30-і рр. ХХ століття). У 
період з XVIII по ХІХ століття польський етнос на території Поділля був 
домінуючим і мав суттєвий вплив на антропогенізацію природних ландшафтів. 

3. Антропогенізація поляками ландшафтів Поділля суттєво відрізнялась від 
подібних процесів, які здійснювали інші етноспільноти, зокрема, українська, 
російська, єврейська. Серед антропогенних ландшафтів польської ґенези 
виокремлено чотири основні типи: 1) каркасні (селитебні та дорожні), які лежать в 
основі антропогенізації (у містах і містечках – польські квартали, у селах – 
фортеці, замки, вежі тощо); 2) фонові (лісові та сільськогосподарські); 
3) осередкові – представлені промисловими (сально-свічкові, цегельні і цукрові 
заводи, броварні, гуральні, суконні і тютюнові фабрики), водними 
антропогенними (млини, ставки, канали) та белігеративними ландшафтами (замки 
і фортеці, міські укріплення, монастирі-фортеці, храми з оборонною функцією); 
4) гуманістичні антропогенні ландшафти (рекреаційні, сакральні і тафальні). 
Селитебні та белігеративні ландшафтні комплекси Поділля були центрами 
активного використання природних ресурсів, що визначило їх домінуючу роль в 
антропогенізації природи регіону. 

4. У структурі польських етнокультурних ландшафтів містечок 
найпоширенішими були садибні, фортифікаційні й промислові ландшафтні 
комплекси. Садиби – палацово-паркові ансамблі – є унікальним етнокультурним 
феноменом, що суттєво вплинув на розвиток історико-культурних процесів на 
Поділлі. Типова структура містечкової садиби містить такі елементи: панський 
будинок з господарськими спорудами, впорядкований парк або сад, оранжереї, 
виноградники, городи, ставки, басейни, водоспади, водні каскади.  

Суттєвий вплив польської етнокультури на формування своєрідної структури 
сільськогосподарських ландшафтів Поділля зумовлений тим, що поляки 
запозичили та активно використовували західноєвропейські методи і форми 
ведення сільського господарства: сівозміни, обробіток землі, нові культури і 
техніку. Розбудова сільськогосподарських ландшафтів відбувалась не лише у 
селах, а й, здебільшого, у формі окремих фільварків, хуторів і маєтків, в околицях 
яких формувалась оригінальна ландшафтна структура, що охоплювала водні і 
садово-паркові комплекси, млини і вітряки, сакральні споруди. За інвентарним 
описом класичний фільварок мав дві частини: подвір’я фільварку (садиба, яка 
складалась з житлових приміщень і комплексу господарських будівель: кухні та 
пекарні, комори, лазні, погребів, возовні, солодовні, броварні, винниці, гумна зі 



16 
стодолами і клунями, стайні, шопи, хлівів, рибних ставків, пасік, млинів) та 
фільваркову ріллю.  

5. Упродовж антропогенізації ландшафтів Поділля польською спільнотою 
набутий позитивний досвід господарського освоєння природних ресурсів та 
раціонального формування антропогенних ландшафтів, який з успіхом можна 
використовувати в сучасних умовах. Зокрема це стосується організації садиб, 
ведення господарства у маєтках, оформлення сакральних споруд, палацових 
комплексів тощо. Крім набутого досвіду, багато споруд і ландшафтних 
комплексів, створених поляками, й зараз мають значний етнокультурний 
потенціал і є основою для створення регіональних ландшафтних парків, історико-
культурних й архітектурних заповідників, музеїв і скансенів. У контексті 
інтеграції України в європейський культурно-економічний простір і активізації 
міжнародної співпраці є доцільною розробка державної програми реставрації та 
музеєфікації об’єктів польської етнокультурної спадщини на Поділлі, що 
сприятиме розвитку туризму в регіоні. 
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АНОТАЦІЯ 
Михайленко Т.Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у ХV – ХIХ 

століттях. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Київ, 2016. 

У дисертації розвинуто та доповнено теоретико-методологічні засади 
регіональних конструктивно-географічних досліджень етнокультурних 
ландшафтів. Проаналізовано процес заселення та господарського освоєння 
природних ресурсів Поділля польською спільнотою. Виокремлено етапи і періоди, 
в яких цей процес був найактивнішим. Досліджено каркасні містечкові та сільські 
етнокультурні ландшафти, що зумовлені особливостями господарювання поляків 
на Поділлі. Охарактеризовано інші групи ландшафтів польської генези (фонові, 
осередкові, гуманістичні). Удосконалено засади охорони сільських ландшафтів та 
містечок Поділля, що сформувалися під впливом польської етнокультури. 
Розроблено підходи для формування регіонального ландшафтного кадастру як 
вихідної умови моніторингу польської етнокультурної спадщини. 

Ключові слова: Поділля, польський етнос, антропогенізація ландшафту, 
етнокультурні ландшафти, містечко, сільські етнокультурні ландшафти, сакральні 
ландшафти, тафальні ландшафти, етнокультурна спадщина.  

АННОТАЦИЯ 
Михайленко Т.Ю. Антропогенизация ландшафтов Подолья в ХV – ХІХ 

веках. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное 
использование природных ресурсов. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию процесса антропогенизации 
ландшафтов Подолья представителями отдельного этноса на протяжении XV – ХІХ 
веков. Признаки таких процессов, как миграция, колонизация различных типов и 
особенности природопользования, наилучшим образом проявляются на уровне 
региона. Трактовка этнокультурного ландшафта как региона возможна в случае его 
освоения этносообществами, которые занимают определенное пространство (место) 
и трансформируют его в соответствии со своими традициями природопользования. 

Учитывая многоаспектный характер этнокультурного региона как 
междисциплинарного объекта исследований, в процессе изучения 
антропогенизации ландшафтов Подолья применен комплекс методов 
антропогенного ландшафтоведения, гуманистической и культурной географии. 

Формирование ландшафтов Подолья как этнокультурного региона на 
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протяжении ХV – ХІХ веков происходило под влиянием различных этносов. 
Существенное значение в этом процессе имело польское этносообщество. В 
результате исследования антропогенизации ландшафтов Подолья польским 
этносом определен ряд этапов: литовско-польской колонизации (XIV-XV вв.), 
польской колонизации (XVI-XVII вв.), становления и развития польского 
капиталистического производства (XVIII – начало ХХ вв.), советского разрушения 
польских этноландшафтов (1917–30-е гг. ХХ столетия). 

Анализ процесса заселения Подолья поляками позволил определить типы 
этнокультурных ландшафтов, созданных ими: каркасные (селитебные и 
дорожные); фоновые (лесные и сельскохозяйственные); очаговые 
(промышленные, водные антропогенные и белигеративные ландшафты); 
гуманистические антропогенные ландшафты (рекреационные, сакральные и 
тафальные). Согласно типологии этноландшафтов польского генезиса, была 
изучена и нанесена на карты структура местечковых, а также усадебных 
ландшафтных комплексов как уникального этнокультурного феномена, который 
существенно повлиял на развитие историко-культурных процессов на Подолье. 

Основой для охраны и мониторинга объектов польского наследия региона, 
учитывая их количество и пространственное распространение, является создание 
ландшафтного кадастра. С этой целью было обработано более 250 польских 
этнокультурных памятников Подолья, что дает возможность сформировать 
полную электронную базу и соответствующие реестры. 

Ключевые слова: Подолье, польский этнос, антропогенизация ландшафта, 
этнокультурные ландшафты, местечко, сельские этнокультурные ландшафты, 
сакральные ландшафты, тафальные ландшафты, этнокультурное наследие. 

ANNOTATION 
Mykhailenko T. Y. The anthropogenization of Podolian landscapes in the 

15th - 19th centuries. – Manuscript. 
Candidate thesis in Geographical Science, specialty 11.00.11 – Constructive 

Geography and Rational Use of Natural Resources. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, 2016. 

The thesis develops and adds to the theoretical and methodological foundations of 
regional structural and geographical research of ethnocultural landscapes. It analyses 
the process of the Polish community settling down in Podillia and managing 
its natural resources. It singles out the stages and time periods in which the 
exploration of Podillia by Poles was most productive. The thesis studies the ethnic and 
cultural landscapes of the towns and villages as a result of the Polish land 
management in Podillia. The other groups of landscapes of the Polish origin are 
characterized. The approaches and measures for the protection of ethnic and cultural 
heritage of Polish rural landscapes and towns are studied. The thesis examines the 
approaches to the formation of the regional landscape cadastre for monitoring the 
original Polish ethnic and cultural heritage. 

Key words: Podillia, Polish ethnicity, landscape anthropogenization, 
ethnocultural landscapes, small town, village ethnocultural landscapes, religious 
landscapes, burial landscapes, ethnocultural heritage. 
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