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АНОТАЦІЯ 

 

Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи 

Правобережної України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. – Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Київ, 2019.  

У дисертації сформульовані теоретико-методологічні засади, методичні 

положення та отримані практичні результати, які дали можливість розкрити 

важливу науково-прикладну проблему – функціонування ландшафтно-

технічних систем (ЛТчС), які відображають складну взаємодію природи і 

техніки у межах долинно-річкових ландшафтів. Це актуальний напрям 

конструктивно-географічних досліджень, спрямований на встановлення 

особливостей розвитку складних блокових систем, який у дисертації 

апробований на прикладі модельного регіону – Правобережної України. 

Встановлено, що до складу типової ландшафтно-технічної системи 

входять три блоки: природний, технічний та управлінський (контролю). У 

єдине ціле вони об’єднуються завдяки спрямованим потокам речовини, енергії 

та інформації. У залежності від ступеню контролю ЛТчС проходить низку 

стадій розвитку («зародження», функціонування та «руйнування»). Кожній 

стадії відповідає певна категорія ЛТчС: інженерно-технічна споруда – 

«зародження», ландшафтно-інженерна система – функціонування, ландшафтно-

техногенна система – «руйнування». Ідентифікація стадії розвитку ЛТчС дає 

можливість здійснювати конструктивну підтримку систем в оптимальному 

стані та забезпечувати їх тривале функціонування. 

Використовуючи «правило тріади», апробовано низку парадигм, 

концепцій, принципів, рівнів пізнання, підходів, методів і засобів до визначення 

специфіки блокової структури та функціонування ландшафтно-технічних 
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систем. Розроблено модель розвитку типової долино-річкової ландшафтно-

технічної системи та запропоновано універсальний конструктивно-

географічний алгоритм дослідження ЛТчС. 

На основі попередніх здобутків антропогенного ландшафтознавства 

продовжує розвиватися його перспективний напрям – інженерне 

ландшафтознавство, започатковане у другій половині ХХ століття. Об’єктом 

його досліджень запропоновано вважати ландшафтну техносферу – земну 

оболонку, яку формує сукупність ландшафтно-технічних систем і 

взаємозв’язків між ними. Вона немає суцільного поширення і є складовою 

нижчого таксономічного порядку антропогенної ландшафтної сфери, 

натуральної ландшафтної сфери та географічної оболонки. Окреслено і 

частково розв’язано низку наукових проблем, які входять у коло інтересів 

інженерного ландшафтознавства: ідентифікація стадій розвитку ЛТчС, 

прикладні аспекти взаємодії блоків ЛТчС, аналіз розвитку ЛТчС в історико-

географічному аспекті, дослідження просторової диференціації ЛТчС, прояв 

зонально-азональних особливостей у ЛТчС, аналіз динаміки ЛТчС, 

дослідження ЛТчС у межах геоекотонів різного рангу, розробка єдиної схеми 

оптимізації та раціонального використання ЛТчС. 

Розглянуто роль річок і річкових долин у ландшафтній сфері та житті 

людини. Зазначено, що вони характеризуються парадоксальним поєднанням 

територій з високою концентрацією населення та збереженістю натуральних 

долинно-річкових урочищ. Тому розробка проектів формування долинно-

річкових ЛТчС має ґрунтуватися у першу чергу на підтримці екологічної 

стабільності навколишнього середовища і лише потім – на принесенні користі 

народному господарству. Запропоновано систему типологічних структур 

долинно-річкових і річкових ландшафтів, що є важливим етапом у розробці 

таксономії порядку натуральних ландшафтів. Проаналізовано прояви широтної 

зональності у долинно-річкових ландшафтах і схарактеризовано типові 

натуральні урочища, які ще збереглися в межах річкових долин Правобережної 

України. 
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Проаналізовано структуру долинно-річкових ЛТчС у просторово-

часовому аспекті їх формування і шляхом етимологічного та лінгвістичного 

аналізу найбільш уживаних гідронімів регіону дослідження. Виокремлено і 

детально схарактеризовано етапи розвитку долинно-річкових ЛТчС планети 

(9 етапів) і регіону досліджень (8 етапів). Визначено, що трансформація 

долинно-річкових ландшафтів планети розпочалася у 6-му тисячолітті до н.е. і 

триває до цього часу. На території Правобережної України долинно-річкові 

ЛТчС розпочали формуватися набагато пізніше – з ІХ ст. (різниця становить 

майже 7 тис. років) і продовжують розвиватися вже понад 1200 років. 

Незважаючи на значний часовий діапазон, у другій половині ХХ століття етапи 

їх розвитку майже співпадають. Здійснено аналіз сучасних гідронімів 

Правобережної України та розглянуто їх топонімічне значення для дослідження 

долинно-річкових ЛТчС.  

Виокремлено 11 можливих класифікацій долинно-річкових ландшафтно-

технічних систем. Визначено, що для дослідження долинно-річкових ЛТчС 

найбільш прийнятною є класифікація за видом господарської діяльності, яка 

враховує їх інженерно-технічну складову. Досліджено, що формування 

долинно-річкових ЛТчС Правобережної України відбувалося за рахунок 

каркасних (селитебних і водогосподарських ЛТчС) і осередкових (дорожніх, 

гірничопромислових, сільськогосподарських та белігеративних ЛТчС) 

антропогенних ландшафтів. Розглянуто ландшафтну структуру кожного із 

зазначених класів ЛТчС. Визначено, що на території Правобережної України 

більшість підкласів каркасних долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

зосереджено у межах антропогенної зони лісополя. Виявлено, що певна 

неузгодженість дій у структурі управління призводить до утримання ЛТчС на 

стадії руйнування або переходу до категорії «власне антропогенного 

ландшафту». 

Розглянуто проблеми динаміки процесів і явищ у долинно-річкових 

ЛТчС. Виявлено, що ландшафтно-технічні системи мають багатовимірну 

структуру, а їх функціонування підпорядковане кільком видам динаміки: 
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хорологічній, структурній, часовій та направленій. Визначено, у формуванні 

осередкових процесів в ЛТчС провідну роль відіграє техногенний покрив. 

Зароджуючись у межах однієї ЛТчС, ландшафтний осередок здатен 

збільшуватися у розмірах і трансформувати суміжні ландшафтні комплекси. На 

території регіону досліджень основними осередками, які призвели до первинної 

трансформації натуральних долинно-річкових ландшафтів, стали млинарські 

ЛТчС. У межах річкових долин Правобережної України виокремлено 

2 висотно-ландшафтних рівні: «молодий» акумулятивний і «типовий» 

акумулятивно-денудаційний. Зазначено, що врахування особливостей висотної 

диференціації сприятиме конструктивному плануванню ЛТчС і максимальному 

збереженню долинно-річкових урочищ. Формування ЛТчС у межах річкових 

долин призводить до зміни натуральної ландшафтної асиметрії в антропогенну 

ландшафтну симетрію або асиметрію. Доведено, що втрата системою блоку 

управління зумовлює порушення її геометричних образів і поступову 

деградацію. З’ясовано, що забудова інженерно-технічними спорудами річкових 

долин Правобережної України призвела до трансформації парадинамічних і 

парагенетичних зв’язків та формування антропогенних парадинамічних 

ландшафтних комплексів. Розглянуто специфіку виникнення й функціонування 

басейнових антропогенних парадинамічних ландшафтних комплексів 1-го, 2-го 

і 3-го порядків та топологічних мікрогеоекотонів нижчих таксономічних рангів. 

Зроблено прогноз розвитку долинно-річкових ЛТчС Правобережної 

України. Визначено регіони з проявами низки негативних природних процесів і 

явищ. Розроблені карти ландшафтно-технічних прогнозів засвідчують, що у 

найближчі 25 років розвиток водогосподарських ЛТчС Правобережної України 

проходитиме неоднаково. Млинарські ЛТчС будуть утримуватимуться у 

категорії «ландшафтно-техногенних систем» та переходитимуть до категорії 

«власне антропогенних ландшафтів». У долинах великих річок 

гідроенергетичні і водосховищні ландшафтно-технічні системи перебуватимуть 

на стадії функціонування. Ставкові ЛТчС будуть розвиватися у двох напрямах: 

1) «ландшафтно-інженерна система» → «ландшафтно-техногенна система»; 
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2) «ландшафтно-техногенна система» → «власне антропогенний ландшафт». 

У лісопольовій зоні відбуватиметься поступове остепніння та заболочення 

ставкових ЛТчС. У лісопасовищній зоні та півночі лісопольової зони 

проявлятимуться негативні зміни ландшафтів, пов’язані з будівництвом 

осушувальних каналів; на півдні лісопольової зони та у польовій зоні – із 

спорудженням іригаційних ЛТчС. 

Зазначено, що збереження та оптимізація стану долинно-річкових ЛТчС 

Правобережної України має ґрунтуватися на концепції збалансованого 

розвитку. На основі конструктивно-географічного алгоритму досліджень ЛТчС 

розроблено 6 можливих варіантів оптимізації долинно-річкових ландшафтно-

техногенних систем. Їх суть полягає у повному і частковому відновленні 

контролю над природним і технічним блоками або ануляції блоку управління. 

Визначено, що оптимальним рішенням є комбінування цих варіантів при 

врахуванні специфіки конкретного долинно-річкового ландшафту.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації представлено 

розроблені автором ідеї дослідження долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем Правобережної України. Здобувачем уперше розроблено модель 

розвитку і функціонування типової долинно-річкової ландшафтно-технічної 

системи; виявлено характерні ознаки стадійності розвитку долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем Правобережної України; запропоновано 

універсальний алгоритм конструктивно-географічних досліджень ландшафтно-

технічних систем; обґрунтовано виокремлення нової земної оболонки – 

ландшафтної техносфери; здійснено періодизацію процесу формування 

долинно-річкових ландшафтно-технічних систем планети загалом і 

Правобережної України зокрема; визначено нові підходи до класифікації і 

типології долинно-річкових ландшафтно-технічних систем та парадинамічних 

ландшафтних комплексів; досліджено структуру сучасних долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем Правобережної України; схарактеризовано 

специфіку процесів і явищ, які відбуваються у долинно-річкових ландшафтно-

технічних системах. Лаврик О. Д. у своїй науковій роботі удосконалив: 
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теоретико-методологічні засади досліджень ландшафтно-технічних систем; 

вивчення топонімії річкових долин Правобережної України шляхом їх 

картографічного, етимологічного і лінгвістичного аналізу; розробку проектів 

оптимізації трансформованих долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

регіону досліджень. За рахунок досліджень здобувача отримали подальший 

розвиток: дослідження річкових і долинно-річкових ландшафтів у структурі 

ландшафтної сфери; розробка наукового напряму – інженерного 

ландшафтознавства, яке розвивається на основі вчення Ф. М. Мількова про 

антропогенні ландшафти; впровадження концепції сталого розвитку на 

регіональному рівні як одного з шляхів подолання глобальної екологічної 

кризи. 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження дали змогу 

виявити сучасний стан долинно-річкових ландшафтно-технічних систем та 

показати специфіку їх функціонування на території Правобережної України. 

Отримані дані дозволяють передбачати можливі напрями формування і 

розвитку ЛТчС та вчасно запобігти їх руйнуванню. Досвід такої роботи є 

основою для проведення аналогічних досліджень у річкових долинах інших 

географічних поясів. Картосхеми долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем можуть бути використані органами державної влади у галузі охорони 

навколишнього середовища та реалізації положень Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.  

Результати досліджень включено до навчальних програмам курсів 

«Ландшафтознавство», «Геофізика та геохімія ландшафтів», «Географія 

материків і океанів», «Загальне землезнавство», «Геоінформаційні технології в 

географії» та «Фізична географія України», викладання яких забезпечується на 

природничо-географічних факультетах Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини і Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, а також тематик випускних 

кваліфікаційних робіт. Ці дані можуть бути узагальнені у курсі «Інженерного 
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ландшафтознавства» і використовуватися при підготовці фахівців, які 

поєднують географічні та інженерно-технічного профілі. 

Дослідження за темою дисертації були основою для розробки низки 

держбюджетних тем: «Обґрунтування раціонального використання сучасних 

ландшафтів річища і заплави Південного Бугу» (2013–2014 рр., № НДР 

0113U003119); «Технологія оздоровлення ландшафтних комплексів малих 

річок Центрального Побужжя та залучення молоді до природоохоронної 

роботи» (2015–2016 рр., № НДР 0115U000198); «Систематизація потенційних 

та створення нових заповідних об’єктів Південно-бузького екологічного 

коридору за активної участі молоді» (2018–2019 рр., № НДР 018U003374). 

Ключові слова: долинно-річкові ландшафти, ландшафтно-технічні 

системи, ландшафтна сфера, антропогенні ландшафти, ландшафтна структура, 

динаміка ландшафтів, оптимізація ландшафтів. 

 

SUMMARY 

 

Lavryk O. D. Valley and river landscape and technical systems of the Right-

Bank Ukraine. – Manuscript.  

The dissertation for the degree Doctor of Geographical Sciences, specialty 

11.00.11 – constructive geography and rational use of natural resources. – Pavlo 

Tychyna Uman State Pedagogical University. – Taras Shevchenko Kyiv National 

University. Kyiv, 2019.  

The dissertation formulates theoretical and methodological principles, 

methodological positions and obtained practical results that made it possible to reveal 

an important scientific and applied problem – the functioning of landscape and 

technical systems (LTCS), which reflect the complex interaction of nature and 

technology within valley and river landscapes. This is an actual direction of 

constructive and geographic research, aimed at establishing the peculiarities of the 

development of complex block systems, which was tested in the dissertation on the 

example of the model region – the Right-Bank Ukraine. 
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It has been established that the typical landscape and technical system consists 

of three blocks: natural, technical and managerial. They are united into a single unit 

with the help of directed flows of matter, energy and information. Depending on the 

degree of control LTCS passes a number of stages of development (such as «origin», 

functioning and «destruction»). Each stage corresponds to a certain category of 

LTCS: engineering and technical building – «origin», landscape and engineering 

system – functioning, landscape and technogenic system – «destruction». The 

identification of the LTCS development stage enables the constructive maintenance 

of the systems in an optimum condition and ensures their long-term functioning. 

Using the «rule of the triad», a number of paradigms, concepts, principles, 

levels of cognition, approaches, methods and means for defining the specifics of the 

block structure and the functioning of landscape and technical systems have been 

tested. A model of the development of a typical valley and river landscape and 

technical system has been developed and a universal constructive and geographical 

algorithm for research of LTCS has been proposed. 

On the basis of previous achievements of anthropogenic landscape science, its 

perspective direction – engineering landscape studies, which was founded in the 

second half of the 20th century, continues to develop. The landscape technosphere – 

the earth’s cover, which forms a set of landscape and technical systems and 

interconnections between them – is proposed to be considered the object of its 

research. It has no solid extension and is an integral part of the lower taxonomic order 

of anthropogenic landscape, natural landscape and geographic cover. A number of 

scientific problems that are included in the scope of engineering landscape studies are 

identified and partially solved. They are: identification of the stages of the LTCS 

development, applied aspects of the interaction of the LTCS units, the analysis of the 

LTCS development in the historical and geographical aspect, the study of the spatial 

differentiation of the LTCS, the manifestation of zonal-azonal features in LTCS, 

analysis of LTCS dynamics, LTCS research within geocotons of different rank, 

development of a single scheme for optimization and rational use of LTCS. 

The role of rivers and river valleys in the landscape and human life has been 
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considered. It has been noted that they are characterized by a paradoxical 

combination of territories with a high concentration of population and the 

preservation of natural valleys and river tracts. Therefore, the development of 

projects for the formation of valley and river LTCS should be based primarily on 

maintaining environmental sustainability, and then – on bringing benefits to the 

national economy. A system of typological structures of valley and river and river 

landscapes has been proposed, which is an important stage in the development of the 

taxonomy of the natural landscapes order. The manifestations of latitudinal zonality 

in the valley and river landscapes have been analyzed, and typical natural tracts have 

been characterized, which are still preserved within the river valleys of the Right-

Bank Ukraine. 

The structure of valley and river LTCS in the spatial-temporal aspect of their 

formation has been analyzed by means of the etymological and linguistic analysis of 

the most used hydronyms of the research region. The stages of development of valley 

and river LTCS of the planet (9 stages) and region of research (8 stages) have been 

distinguished and characterized. It has been determined that the transformation of 

valley and river landscapes of the planet began in the 6th millennium BC and 

continues until this time. Valley and river LTCS started their formation on the 

territory of the Right-Bank Ukraine much later – since the 9th century (the difference 

is almost 7 thousand years) and continue to develop for more than 1200 years. 

Despite the considerable time range, in the half of the 20th century, the stages of their 

development almost coincide. An analysis of modern hydronyms of the Right-Bank 

Ukraine has been carried out and their toponymic value for the study of valley and 

river LTCS has been considered. 

There are 11 possible classifications of valley and river landscape and 

technical systems. It has been determined that for the study of valley and river LTCS, 

classification according to the type of economic activity, which takes into account 

their engineering and technical component, is the most acceptable. It has been 

investigated that the formation of valley and river LTCS of the Right-Bank Ukraine 

took place due to the framework (residential and water management LTCS) and focal 
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(road, mining, agricultural and bleeding LTCS) anthropogenic landscapes. The 

landscape structure of each of the aforementioned classes of LTCS has been 

considered. It has been determined that in the territory of the Right-Bank Ukraine 

most subclasses of frame valley and river landscape and technical systems are 

concentrated within the anthropogenic zone of the forest area. It has been found that 

some inconsistency of actions in the management structure leads to the maintenance 

of the LTCS at the stage of destruction or transition to the category of «actually 

anthropogenic landscape». 

The problems of processes and phenomena dynamics in valley and river LTCS 

have been considered. It has been revealed that landscape and technical systems have 

a multidimensional structure, and their operation is subordinated to several types of 

dynamics: chorological, structural, temporal and directional. It has been determined 

that technogenic cover plays an important role in the formation of focal processes in 

the LTCS. Beginning within the limits of one LTCS, the landscape cell is capable of 

increasing in size and transforming adjacent landscape complexes. In the region of 

research, the mill LTCS have become the main centers that led to the radical 

transformation of natural valley and river landscapes. 

Within the river valleys of the Right Bank of Ukraine, two altitude-landscape 

levels have been distinguished: «young» accumulative and «typical» accumulative-

denudation. It has been noted that taking into account the peculiarities of high-

altitude differentiation will contribute to the constructive planning of the LTCS and 

to the maximum conservation of valley-river estuaries. Formation within the river 

valleys of LTCS leads to a change in natural landscape asymmetry into 

anthropogenic landscape symmetry or asymmetry. It has been proved that the loss of 

the control block by the system leads to a violation of its geometric images and to 

gradual degradation. It has been determined that construction of engineering and 

technical structures of the river valleys of the Right-Bank Ukraine led to the 

transformation of paradigmatic and paragenetic relations and the formation of 

anthropogenic paradigmatic landscape complexes. The peculiarities of the emergence 

and functioning of basin anthropogenic paradigmatic landscape complexes of the 1st, 
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2nd and 3rd orders and the topological microgeoecotons of lower taxonomic ranks 

have been considered. 

The forecast of the development of valley and river LTCS of the Right-Bank 

Ukraine has been made. The regions with manifestations of a number of negative 

natural processes and phenomena have been identified. Developed maps of landscape 

and technical forecasts show that in the next 25 years the development of water 

management LTCS of Right-Bank Ukraine will be uneven. Mills will be held in the 

category «landscape and technogenic systems» and will be transferred to the category 

«actually anthropogenic landscapes». In the valleys of large rivers, hydropower and 

reservoir landscaping systems will be in operation. Ponds will be developed in two 

directions: 1) «landscape and engineering systems» → «landscape and technogenic 

systems»; 2) «landscape and technogenic systems» → «actually anthropogenic 

landscapes». In the forest-field zone there will be gradual decline and swamping of 

pond LTCS. Negative landscapes associated with the construction of drainage canals 

will occur in the forest zone and north of the forest field; in the south of the forest-

field zone and in the field zone – with the construction of irrigation hills. 

Scientific novelty of the obtained results. The dissertation presents the ideas 

of the author of the study of valley-river landscape and technical systems of the 

Right-Bank Ukraine. For the first time, the competitor a model of development and 

functioning of a typical valley and river landscape and technical system has been 

developed; peculiar features of the development stage of valley and river landscape 

and technical systems of the Right-Bank Ukraine have been revealed; a universal 

algorithm for constructive and geographic research of landscape and technical 

systems has been proposed; grounding of the new shell; separation of the new earth 

cover-the landscape technosphere has been justified; periodization of the process of 

forming valley and river landscape and technical systems of the planet in general and 

Right-Bank Ukraine in particular has been made; new approaches to the classification 

and typology of valley and river landscape systems and paradigmatic landscape 

complexes have been determined; the structure of modern valley and river landscape 

and technical systems of the Right-Bank Ukraine has been investigated; peculiarities 
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of processes and phenomena occurring in valley and river landscape and technical 

systems have been characterized. Lavrуk O. D. in his scientific work perfected: 

theoretical and methodological principles of research of landscape and technical 

systems; studying the toponymy of the river valleys of the Right-Bank Ukraine 

through their cartographic, etymological and linguistic analysis; development of 

projects for optimization of the transformed valley and river landscape and technical 

systems of the research region. At the expense of researches the applicant was further 

developed: research of river and valley and river landscapes in the structure of the 

landscape; development of a scientific direction – engineering landscape studies, 

which evolves on the basis of the teachings of F. M. Milkov on anthropogenic 

landscapes; implementation of the concept of sustainable development at the regional 

level as one of the ways to overcome the global environmental crisis. 

The practical value of the results obtained. The research has allowed to 

reveal the current state of valley and river landscape and technical systems and to 

show the specifics of their functioning in the territory of the Right-Bank Ukraine. The 

obtained data allow to predict possible directions of formation and development of 

LTCS and to prevent their destruction in a timely manner. The experience of such 

work is the basis for conducting similar studies in the river valleys of other 

geographic zones. The map systems of valley and river landscape and technical 

systems can be used by public authorities in the field of environmental protection and 

implementation of the provisions of the Association Agreement between Ukraine, on 

the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and 

their Member States, on the other hand. The research results are included in the 

curriculum of courses «Landscape Science», «Geophysics and geochemistry of 

landscapes», «Geography of continents and oceans», «General earth science», 

«Geoinformation technologies in geography» and «Physical Geography of Ukraine», 

the teaching of which is provided at the natural and geographical faculties of the 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University and Vinnitsa Mikhailо 

Kotsiubynskyі State Pedagogical University, as well as topics of graduation papers. 

These data can be summarized in the course «Engineering Landscape Science» and 
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used in the training of specialists who combine geographic and engineering-technical 

profiles. 

The research on the topic of the dissertation was the basis for the development 

of a number of state budget topics: «Justification of the rational use of modern 

landscapes of the river and flood plains of the Southern Bug» (2013–2014, 

No. 0113U003119); «Technology of the improvement of landscape complexes of 

small rivers of the Central Pobzha and attracting young people to environmental 

protection work» (2015–2016, No. 0115U000198); «Systematization of potential and 

creation of new protected objects of the South Bug ecological corridor with the active 

participation of young people» (2018–2019, No. 018U003374). 

Key words: valley and river landscapes, landscape and technical systems, 

landscape sphere, anthropogenic landscapes, landscape structure, landscape 

dynamics, optimization of landscapes. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

А – атмосфера 

англ. – англійська мова 

АПГЛК – антропогенний парагенетичний ландшафтний комплекс 

АПДЛК – антропогенний парадинамічний ландшафтний комплекс 

ВАЛ – власне антропогенний ландшафт 

ВДАЛ – власне долинно-річковий антропогенний ландшафт  

Гв – гідросфера у рідкому стані 

ГЕС – гідроелектростанція 

Гл – гідросфера у твердому стані 

ГТС – геотехнічна (геотехногенна) система 

ДЛІС – долинно-річкова ландшафтно-інженерна система 

ДЛТС – долинно-річкова ландшафтно-техногенна система 

ДЛТчС – долинно-річкова ландшафтно-технічна система 

ДОТ – довготривала оборонна точка (довгочасна вогнева точка) 

ДРЛ – долинно-річковий ландшафт 

ІТС – інженерно-технічна споруда 

Л – літосфера 

лат. – латинська мова 

ЛІС – ландшафтно-технічна система 

ЛК – ландшафтний комплекс 

ЛТС – ландшафтно-техногенна система 

ЛТчС – ландшафтно-технічна система 

м. – місто 

м-ко – містечко 

н. е. – наша ера 

нім. – німецька мова 

НЛ – натуральний ландшафт 

о. – острів 



25 

обл. – область 

ПБ – природний блок 

ПГЗ – парагенетичні зв’язки 

ПГЛК – парагенетичний ландшафтний комплекс 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасній ландшафтній сфері Землі збільшується 

кількість систем, структура яких зумовлена функціонуванням складної 

взаємодії технічних елементів і ландшафтних комплексів1. Такі специфічні 

поєднання відносяться до категорії ландшафтно-технічних систем (ЛТчС), які 

на відміну від власне антропогенних ландшафтів є блоковими, а не 

компонентними системами. Суттєвим є те, що у структурі сучасної 

ландшафтної сфери частка ЛТчС постійно зростає, особливо це стосується 

долинно-річкових ландшафтів. Недостатній контроль за їх функціонуванням є 

причиною погіршення екологічного стану навколишнього середовища, 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та розвитку 

негативних процесів і явищ у межах річкових долин. 

Як складова наземного і земноводного варіантів ландшафтної сфери 

Землі долинно-річкові ландшафти мають важливе значення у перерозподілі 

масо- та енергопотоків. На території Правобережної України вони 

трансформовані у ході тривалого процесу господарського освоєння. Як 

результат – майже повне знищення натуральних долинно-річкових ландшафтів 

у басейнах Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Дунаю та Вісли, а також значне 

виснаження їх водних ресурсів. Сформовані при цьому ландшафтно-технічні 

системи є носіями важливої інформації про хід формування сучасних 

антропогенних ландшафтів. Це своєрідні «польові лабораторії», на прикладі 

яких можна виявити недоліки і прорахунки у проведенні господарської 

діяльності. Врахування особливостей структури і функціонування ЛТчС 

необхідне для вирішення низки завдань, пов’язаних з раціональним 

природокористуванням та їх оптимізацією. Вивчення долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем (ДЛТчС) є якісно новим етапом у розвитку 

конструктивної географії та антропогенного ландшафтознавства, яке на 

початку ХХІ ст. розпочало диференціюватися на окремі наукові напрями, що й 

визначає актуальність цього дослідження. 
 

1Терміни «ландшафт», «ландшафтний комплекс», «геокомплекс» вжиті у синонімічному значенні. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане як складова науково-дослідної теми 

кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського «Антропогенне ландшафтознавство: нові напрями 

розвитку» (2018–2022 рр., рішення кафедри від 5.12.2017 р., протокол № 6) і 

держбюджетної теми «Обґрунтування раціонального використання сучасних 

ландшафтів річища і заплави Південного Бугу» (2013–2014 рр., № НДР 

0113U003119); частина науково-дослідної теми кафедри географії та методики 

її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини «Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу 

Правобережної України» (2011–2014 рр., № НДР 0111U007532) та 

держбюджетних тем «Технологія оздоровлення ландшафтних комплексів малих 

річок Центрального Побужжя та залучення молоді до природоохоронної 

роботи» (2015–2016 рр., № НДР 0115U000198) і «Систематизація потенційних 

та створення нових заповідних об’єктів Південно-бузького екологічного 

коридору за активної участі молоді» (2018–2019 рр., № НДР 018U003374). 

Мета і завдання дослідження. Мета: на основі просторово-часового 

аналізу визначити специфіку антропогенної трансформації річкових долин, у 

межах модельного регіону Правобережної України проаналізувати блокову 

структуру долинно-річкових ландшафтно-технічних систем й зумовлені ними 

процеси та явища, спрогнозувати подальший розвиток долинно-річкових ЛТчС 

і розробити шляхи їх оптимізації. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: 

− проаналізувати наявні науково-теоретичні напрацювання, присвячені 

дослідженню ландшафтно-технічних систем; 

− удосконалити теоретико-методологічні засади дослідження ландшафтно-

технічних систем, доповнити їх новими моделями, алгоритмами, 

класифікаціями і типологіями; 

− проаналізувати сучасний стан й перспективи розвитку наукового напряму – 

інженерного ландшафтознавства; 
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− розглянути роль і місце долинно-річкових ландшафтів як основи 

формування ЛТчС у сучасній структурі ландшафтної сфери; 

− здійснити просторово-часовий аналіз формування долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем загалом і Правобережної України зокрема; 

− дослідити структуру долинно-річкових ландшафтно-технічних систем у 

межах сучасних антропогенних зон Правобережної України; 

− виявити специфіку масо- та енергообмінних потоків, які проявляються через 

різноманітні процеси та явища у долинно-річкових ландшафтно-технічних 

системах; 

− спрогнозувати розвиток сучасних долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем Правобережної України та запропонувати шляхи їх оптимізації. 

Об’єкт дослідження: долинно-річкові ландшафтно-технічні системи 

Правобережної України, у структурну організацію яких входять ландшафтно-

інженерні (ЛІС) та ландшафтно-техногенні системи (ЛТС). 

Предмет дослідження: просторово-часовий аналіз формування, розвитку 

і функціонування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

Правобережної України, шляхи їх оптимізації. 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на системній, модельній 

та екологічній парадигмах, які сприяють детальному розкриттю проблеми 

структури і функціонування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

Правобережної України. Як головні використані концепції геотехнічних 

(ландшафтно-технічних) систем, сталого розвитку та глобальної екології. За 

основу дослідження взято системний, парадинамічний та конструктивно-

географічний підходи. 

На отримані результати дослідження вплинули географічні і 

ландшафтознавчі ідеї вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики: 

пізнання будови річкових долин і динаміки водного потоку – В. В. Альохіна, 

М. Ф. Веклича, К. І. Геренчука, В. М. Девіса, М. І. Дмитрієва, В. В. Докучаєва, 

Р. А. Єленевського, І. Ф. Леваковського, М. І. Маккавєєва, С. М. Нікітіна, 

О. Г. Ободовського, Е. Т. Палієнка, А. Пенка, І. В. Попова, Б. Б. Полинова, 
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С. С. Соболєва, В. К. Хільчевського, Р. Е. Хортона, Р. С. Чалова, О. В. Чернова, 

Є. В. Шанцера, І. С. Щукіна; формування земних оболонок натурального і 

техногенного походження – Р. К. Баландіна, Е. Л. Бондаренка, 

В. І. Вернадського, А. О. Григор’єва, Л. М. Даценко, С. В. Калесника, 

Ф. М. Мількова, О. Є. Ферсмана; структури природних ландшафтів – 

В. М. Воловика, Л. І. Воропай, А. В. Гудзевича, Г. І. Денисика, А. Г. Ісаченка, 

І. П. Ковальчука, Є. Ю. Колбовського, О. М. Маринича, В. М. Пащенка, 

М. А. Солнцева; взаємодії природи і техніки – В. І. Вишневського, 

О. Ю. Дмитрука, К. М. Дьяконова, Є. А. Іванова, В. Л. Казакова, 

Л. Ф. Куніцина, Ю. П. Пармузіна, О. Ю. Ретеюма, В. М. Самойленка, 

Ю. Г. Тютюнника, В. І. Федотова, Ю. В. Яцентюка; динаміки ландшафтів – 

Н. Л. Беручашвіллі, В. О. Бокова, В. П. Воровки, В. М. Гуцуляка, 

В. С. Давидчука, В. С. Залєтаєва, В. В. Козіна, І. І. Мамай, В. Б. Сочави, 

Г. І. Швебса; конструктивно-географічного планування – Д. І. Богорада, 

І. П. Герасимова, Т. В. Звонкової, Л. І. Мухіної, К. А. Позаченюк, 

В. С. Преображенського, О. Г. Топчієва; раціонального природокористування – 

М. Д. Гродзинського, Л. В. Ільїна, А. Д. Калька, Г. П. Міллера, П. О. Масляка, 

В. Б. Міхно, В. М. Петліна, І. Г. Черваньова, П. Г. Шищенка, П. І. Штойка. 

Для вирішення поставлених завдань використано низку взаємопов’язаних 

принципів, рівнів пізнання і методів дослідження, серед яких:  

а) основні наукові принципи: системності, структурно-функціональний, 

комплексності, організаційний, історизму, розвитку, кібернетичний, 

конструктивності, «золотої середини», природно-антропогенного сумісництва, 

випереджаючого вивчення попередніх ландшафтів, контрастності, басейновий 

тощо; 

б) рівні пізнання: геотехнічний, географічний та ландшафтознавчий; 

в) практичні і теоретичні методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, дедукція, індукція, діагноз, експертних оцінок, 

моделювання); міждисциплінарні (статистичний, математичний, типологічний, 

лексикологічний, історико-археологічний, історико-генетичних рядів, 
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натуральних аналогів, кінцевих результатів); традиційні географічні (описовий, 

експедиційний, топонімічний, літературно-картографічний, 

аерофотографічний, геохімічний, геофізичний, ГІС-метод).  

Обробка, збереження та візуалізація аналітичної інформації проводились 

здійснювалися за допомогою технологій ГІС-пакету MapInfo; відкритого 

інформаційного ресурсу Open Street Map, Google Maps, Bing Maps; графічного 

редактора CorelDRAW; фоторедактора Adobe Photoshop; програмного 

забезпечення космічних зображень земної поверхні Google Earth, NASA World 

Wind, SASPlanet, Bing. Вихідними матеріалами узагальнень та апробацій є 

власні польові дослідження автора, проведені у долинах річок Правобережної 

України упродовж 2011–2019 років, а також дані різних державних й 

громадських організацій і установ. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше:  

− розроблено модель розвитку і функціонування типової долинно-річкової 

ландшафтно-технічної системи; 

− виявлено характерні ознаки стадійності розвитку долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем Правобережної України; 

− запропоновано універсальний алгоритм конструктивно-географічних 

досліджень ландшафтно-технічних систем; 

− здійснено періодизацію процесу формування долинно-річкових ЛТчС 

планети загалом і Правобережної України зокрема; 

− визначено нові підходи до класифікації і типології долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем та парадинамічних ландшафтних комплексів; 

− досліджено структуру сучасних долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем Правобережної України; 

− схарактеризовано специфіку процесів і явищ, які відбуваються у долинно-

річкових ландшафтно-технічних системах; 

− спрогнозовано розвиток сучасних долинно-річкових ЛТчС Правобережної 

України. 



31 

Удосконалено: 

− теоретико-методологічні засади досліджень ландшафтно-технічних систем; 

− ідеї про функціонування ландшафтної сфери, зокрема її складової – 

ландшафтної техносфери; 

− вивчення топонімії річкових долин Правобережної України шляхом їх 

картографічного, етимологічного і лінгвістичного аналізу;  

− розробку проектів оптимізації трансформованих долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем регіону досліджень. 

Отримали подальший розвиток: 

− концепція геотехнічних (ландшафтно-технічних) систем; 

− дослідження долинно-річкових ландшафтів у структурі ландшафтної сфери; 

− розробка наукового напряму – інженерного ландшафтознавства; 

− понятійно-термінологічний апарат дослідження долинно-річкових 

ландшафтів і ландшафтно-технічних систем. 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження дали змогу 

виявити сучасний стан долинно-річкових ландшафтно-технічних систем та 

показати специфіку їх функціонування на території Правобережної України. 

Отримані дані дозволяють передбачати можливі напрями формування і 

розвитку ЛТчС та вчасно запобігти їх руйнуванню. Досвід такої роботи є 

основою для проведення аналогічних досліджень у річкових долинах інших 

регіонів. Картосхеми долинно-річкових ландшафтно-технічних систем можуть 

бути використані органами державної влади у галузі охорони навколишнього 

середовища та реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

Результати досліджень були впроваджені у практику, зокрема при 

плануванні та розробці системи оптимізаційних і управлінських заходів 

Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (довідка про 

впровадження № 104/1 від 20.03.2019 р.); КП «Уманьводоканал» (довідка про 

впровадження № 327 від 16.04.2019 р.), філією «Уманська ДЕД» дочірнього 

підприємства «Черкаський Облавтодор» публічного акціонерного товариства 
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«Державна акціонерна компанія» (довідка про впровадження № 60 від 

20.03.2019 р.) та членами «Української Млинологічної Асоціації» (довідка про 

впровадження № 1 від 20.03.2019 р.). 

Результати досліджень включено до навчальних програмам курсів 

«Ландшафтознавство», «Геофізика та геохімія ландшафтів», «Географія 

материків і океанів», «Загальне землезнавство», «Геоінформаційні технології в 

географії» та «Фізична географія України», викладання яких забезпечується на 

природничо-географічних факультетах Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (довідка про впровадження № 354/01 від 

21.02.2019 р.) і Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (довідка про впровадження № 21/308 від 

09.04.2019 р.), а також тематик випускних кваліфікаційних робіт. Ці дані 

можуть бути узагальнені у курсі «Інженерного ландшафтознавства» і 

використовуватися при підготовці фахівців, які поєднують географічні та 

інженерно-технічного профілі. 

Особистий внесок здобувача. В основі дисертаційної роботи – 

результати польових досліджень долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем Правобережної України, які були проведені автором упродовж 2011–

2019 років. Постановка проблеми, ідей, формулювання гіпотез, розробка 

моделей та алгоритмів, підбір методів і методик, аналіз попереднього досвіду 

пізнання ЛТчС, формування понятійно-термінологічного апарату, класифікація 

і типологія долинно-річкових ландшафтно-технічних систем є самостійним 

доробком здобувача. Дисертант самостійно опрацював низку архівних, 

літературних джерел і фондових матеріалів різних державних й громадських 

установ; здійснив польові експедиційні дослідження; обробив, систематизував 

та узагальнив отримані матеріали; провів статистичну обробку отриманих 

даних; власноручно виконав серію оригінальних карт ландшафтів і схем. З 

положень та ідей, опублікованих у співавторстві наукових праць, в 

дисертаційному дослідженні використані лише особисті розробки автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 
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дисертаційного дослідження було викладено у доповідях й представлено на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, під час регіональних 

науково-методичних семінарів та інших наукових заходів, опубліковано у 

відповідних збірках наукових праць упродовж 2011–2019 років. Серед них: 

ХІ з’їзд Українського географічного товариства (Київ, 2013 р.); «Антропогенне 

ландшафтознавство: перспективи розвитку» (Вінниця, 2013 р.); «News of 

science and education» (Sheffield, 2017 р.); «Географические аспекты 

устойчивого развития регионов» (Гомель, 2017 р.); «Географія та екологія: 

наука і освіта» (Умань, 2014 р., 2016 р., 2018 р.); ХІІ з’їзд Українського 

географічного товариства (Вінниця, 2016 р.); «Етнокультурне 

ландшафтознавство: теоретичні та прикладні аспекти» (Вінниця, 2018 р.); 

«Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму» (Київ, 

2018 р.); «Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах» (Вінниця, 

2018 р.); «Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, 

теорія, практика» (Кам’янець-Подільський, 2018 р.); «Інтеграція 

фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та 

хімічній освіті» (Умань, 2018 р.); «Каркасні (селитебні і дорожні) антропогенні 

ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти» (Вінниця, 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 41 наукову працю (з яких 

28 написано одноосібно і 13 у співавторстві) загальним обсягом 24,8 д. а. 

Серед них: 1 одноосібна монографія (обсягом 12,5 д. а.); 20 статей у фахових 

періодичних виданнях (6 з яких у наукових періодичних виданнях інших 

держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних 

баз), 14 тез і статей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів, 6 статей у 

збірниках наукових праць. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

7 розділів, висновків, 4 додатків на 26 сторінках, списку використаних джерел 

(всього 682 найменування, з них 85 іноземною мовою). Обсяг дисертації 

454 сторінки, з них 312 сторінок основного тексту, які ілюстровані 

15 таблицями та 76 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОЛИННО-РІЧКОВІ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Аналіз попереднього досвіду пізнання долинно-річкових ландшафтів 

і ландшафтно-технічних систем 

 

1.1.1. Дослідження природних долинно-річкових ландшафтів. Основою 

для ландшафтознавчого аналізу річкових долин2 були напрацювання видатних 

науковців ХVIIІ–ХХ століть: М. В. Ломоносова (1757–1759 рр.) [321], 

Ч. Ляйелля (1866 р.) [664], І. Ф. Леваковського (1869 р.) [666], В. В. Докучаєва 

(1878 р.) [662; 663], А. Пенка (1894 р.) [681], В. М. Девіса (1899 р.) [200], 

С. М. Нікітіна (1899 р.) [668], Л. І. Прасолова (1908 р.) [671], В. В. Альохіна 

(1925 р.) [7], Б. Б. Полинова (1925 р.) [410], С. С. Соболєва (1935 р.) [462], 

М. І. Дмитрієва (1936 р.) [184], Р. А. Єленевського (1936 р.) [207], 

Л. Г. Раменського (1938 р.) [435], О. П. Шеннікова (1941 р.) [546], Р. Е. Хортона 

(1948 р.) [517], В. Р. Вільямса (1951 р.) [58], М. І. Маккавєєва (1955 р.) [325], 

Є. М. Лавренка (1959 р.) [278], К. І. Геренчука (1960 р.) [93–96], І. С. Щукіна 

(1960 р.) [558], В. М. Сукачова (1964 р.) [484], М. Ф. Веклича (1965 р.) [50], 

Р. С. Чалова (1966 р.) [523], Є. В. Шанцера (1966 р.) [534], І. В. Попова (1968 р.) 

[415], О. В. Чернова (1983 р.) [527–529], Е. Т. Палієнка (1993 р.) [391].  

У 1966 р. воронезькі географи на чолі з Ф. М. Мільковим розпочали 

ландшафтознавчі дослідження структури долини Дону [363]. Це дало змогу 

виокремити клас річкових ландшафтів у земноводному варіанті ландшафтної 

сфери Землі [348] та розглянути специфіку функціонування долинно-річкових 

ландшафтних систем [345; 350]. Багаторічні спостереження кафедри фізичної 

географії Воронезького університету були опубліковані у працях, присвячених 

долинно-річковим ландшафтам [189; 190; 194; 346; 356; 357; 359; 362; 405; 413; 

 
2 У межах підрозділу розглянуті наукові праці, які стосуються лише ландшафтознавчих досліджень річкових 

долин. 
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422]. Серед них варто виокремити колективну монографію [362], в якій було 

схарактеризовано загальні особливості річкових долин: умови закладання та 

розвитку, вікову класифікацію, мікроклімат, правило біоморфологічної 

відповідності, проблеми типології та районування, розглянуто долини як 

еколого-географічні жолоби. Детально описано регіональні особливості та 

зонально-морфологічні типи річкових долин середньоруського лісостепу; 

долинно-річкові ландшафти вапнякової півночі і крейдяного півдня 

Середньоруської височини й Оксько-Донської рівнини; рекреаційні ресурси 

річкових долин тощо. 

У подальшому дослідження ґрунтувалися на вивченні ландшафтів 

окремих структурних частин річкових долин і аналізі конкретних типів 

місцевостей. Так, В. І. Федотов (1986 р., 2008 р.) вів стаціонарні спостереження 

за структурою і динамікою урочищ у річищі Дону в заповіднику «Галичья 

гора» [501]. Оригінальні дослідження, присвячені заплавним і надзаплавно-

терасовим ландшафтам, виконали Б. П. Ахтирцев (1972 р.) [14], 

Г. Й. Марцинкевич (1980 р.) [334], В. В. Сурков (1997 р.) [486], В. С. Хромих 

(2006 р., 2007 р.) [518; 519]. О. В. Бережной (1983 р.) вивчав схилову 

мікрозональность ландшафтів і диференціював їх у вертикальному відношенні 

[27]. Разом з Т. В. Бережною (2001 р.) він проаналізував плавневий тип 

місцевостей у структурі ландшафтних комплексів лісостепу [26]. У низці робіт 

В. М. Бевза (2001 р., 2003 р., 2005 р.) розглянуто теоретичні та прикладні 

аспекти структури і динаміки схилових ландшафтів [21–23]. 

Поряд з типологічними дослідженнями велися комплексні спостереження 

за долинно-річковими ландшафтами. Ґрунтуючись на ідеях Ф. М. Мількова 

[343; 345; 351], В. В. Козін (1979 р.) вважав, що «типологія ландшафтів 

передбачає роз’єднання комплексів, різних за своєю морфологією, незважаючи 

на наявний генетичний і функціональний зв’язок. Цю проблему дозволяє 

вирішити парагенетичний ландшафтний аналіз» [254, c. 9]. Вивчаючи 

флювіальні (басейнові) парагенетичні ландшафтні комплекси, він довів єдність 

і цілісність структури долинно-річкових ландшафтів [253; 254]. 
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Є. Ю. Колбовський (1986 р., 1999 р., 2006 р.) розглянув долинні ландшафти 

малих річок Ярославського Поволжя та їх зміни внаслідок антропогенного 

впливу [259; 262], а також місце річок і річкових долин у складі культурних 

ландшафтів [260; 261]. О. М. Шевцова (2003 р., 2005 р.) запропонувала підхід 

до класифікації річкових долин залежно від природних умов та потенціалу 

ландшафтів [542], а також схарактеризувала долинно-річкові ландшафти 

(долинні ноохори) як складові ноосфери [543]. О. В. Хромих (2006 р.) 

розглянула структуру та природно-антропогенну динаміку долинних геосистем 

у басейні р. Томі [520]. Д. В. Черних (2011 р.) здійснив класифікацію гірсько-

долинних ландшафтів на прикладі Руського Алтаю [530]. А. А. Абайханова 

(2012 р.) проаналізувала стан долинних ландшафтів Карачаєво-Черкеської 

республіки [1]. О. О. Глотов і В. Б. Міхно (2013 р.) розглянули основні етапи 

формування долинно-річкових ландшафтів Воронезької області [101].  

У світовій географічній літературі річкові долини аналізують з погляду 

ландшафтної архітектури або ландшафтної екології. До англомовної наукової 

термінології введене поняття «riverscape» (поєднання англ. «river» − річка та 

«landscape» − ландшафт) – це ландшафт, який зустрічається уздовж течії річки. 

Геоморфологи використовують також поняття «fluvial landscape» (з англ. 

«fluvial» − річковий), однак воно більше стосується рельєфу, сформованого 

річковим потоком. У низці зарубіжній публікацій розглядається вплив міст на 

річковий ландшафт [579]; зміну річкових долин внаслідок будівництва 

«водяних» млинів, дамб і каналів [584; 643]; видозміни річкових екосистем у 

прибережних ландшафтах [647]; формування долинно-річкових екологічних 

коридорів у межах урбанізованих ландшафтів [645] тощо.  

У 1985 р. вийшла оригінальна монографія «Природа Украинской ССР. 

Ландшафты и физико-географическое районирование» за авторством 

О. М. Маринича, В. М. Пащенка та П. Г. Шищенка. У контексті 

ландшафтознавчого аналізу природи України вони розглянули й річкові долини 

в межах відповідних фізико-географічних зон, підзон, провінцій та областей 

[331]. Наступні регіональні дослідження долинно-річкових ландшафтів 
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Правобережної України здійснювали науковці Інституту географії НАН 

України, Київського, Чернівецького, Одеського, Східноєвропейського та 

Вінницького університетів. У цьому напрямі на особливу увагу заслуговують 

напрацювання В. І. Галицького [78–80], О. М. Петренка [398; 399] (басейн 

Дніпра); В. М. Гуцуляка [128; 129], Ю. С. Ющенка [560], В. Б. Присакара [424], 

П. І. Чернеги [526] (басейн Дунаю); Л. І. Воропай [71–72], Т. Д. Борисевич 

[40], М. В. Дутчака [198–199], Г. В. Мудрак [374; 375], Г. Д. Ходан [514], 

Г. І. Швебса [539–541], П. І. Штойка [251; 554; 555] (басейн Дністра); 

Л. В. Ільїна [225–227], М. В. Боярин [41] (басейн Західного Бугу); 

А. В. Гудзевича [125; 127], Ю. А. Сілецького [453; 457], Л. І. Стефанкова [472–

475], Г. С. Хаєцького [506–508] (басейн Південного Бугу). 

З 80-х років ХХ ст. в Україні вивчення ландшафтів долин Дніпра, Дністра 

та Південного Бугу проводить Г. І. Денисик. Він схарактеризував натуральні 

річкові урочища [137] та на прикладі заплав окремих річок Правобережної 

України розглянув історико-географічні особливості їх господарського 

освоєння [136]. Здійснюючи ландшафтну зйомку схилів Дністра, науковець 

описав унікальні урочища «стінок» [139]. Результати багаторічних досліджень 

ландшафтної структури річкових долин були відображені у численних  

монографіях [143; 166; 171; 307; 451; 452] за його авторством і редакцією. Під 

його керівництвом виконується низка дисертаційних робіт, у яких 

розглядаються проблеми антропогенізації долинно-річкових ландшафтів 

Правобережної України. 

Початок ХХІ століття показав зростаючий інтерес українських географів 

до дослідження природних долинно-річкових ландшафтів. Свідченням цього 

стала українсько-польська науково-практична конференція «Річкові долини. 

Природа – ландшафти – людина» (травень 2007 р.), де були обговорені 

проблеми структури ландшафтів річкових долин планети та України зокрема 

[440]. Серед багатьох робіт оригінальні ідеї щодо організації «флювіального 

ландшафту» та «річкової долини як ландшафтотвірного простору» були 

запропоновані О. П. Ковальовим [250]. Щорічно за ініціативи професорсько-
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викладацьких складів природничо-географічних факультетів Вінницького та 

Уманського державних педагогічних університетів відбуваються конференції та 

семінари [282; 291; 296; 297; 308; 309; 311], на яких обговорюються актуальні 

проблеми дослідження долинно-річкових ландшафтів. 

Такі тенденції дають сподівання на те, що в майбутньому дослідження 

долинно-річкових ландшафтів буде продовжуватися. Це дасть змогу вирішити 

проблему збереження та охорони урочищ у долинах, трансформованих 

функціонуванням сучасних ландшафтно-технічних систем. 

 

1.1.2. Дослідження ландшафтно-технічних систем. Зростання ролі техніки 

у господарському освоєнні природних ресурсів відзначив руський геохімік 

О. Є. Ферсман. У 30-х роках ХХ ст. він розглянув проблему «техногенезу», під 

яким розумів «сукупність геохімічних і мінералогічних процесів, зумовлену 

технічною (інженерною, гірничо-технічною, хімічною, сільськогосподарською) 

діяльністю людини» [503, с. 287]. У ХХ ст. загальне визнання отримало вчення 

В. І. Вернадського про біосферу, якісним та новим етапом якої має стати 

ноосфера – розумна оболонка планети, де « … людина стає найпотужнішою 

геологічною силою. Вона може та повинна перебудовувати своєю працею і 

думкою область свого життя, перебудовувати корінним чином у порівнянні з 

тим, що було раніше» [55, с. 113–120]. Однак окремі науковці, зокрема 

О. Є. Ферсман, К. А. Ненадкевич, О. П. Виноградов, піддавали критиці ідеї 

В. І. Вернадського про ноосферу [377]. У 1969 р. Р. К. Баландін [19] 

запропонував ідею про «техносферу». Загальновизнаного трактування цього 

поняття немає, хоча саме воно більш детально характеризує сучасний стан 

розвитку людства. За одним із визначень, «техносфера» – «це частина біосфери, 

корінним чином перетворена людиною за допомогою прямого або 

опосередкованого впливу технічних заходів з метою найкращої відповідності 

соціально-економічним потребам людства. … Внаслідок техногенезу природні 

екосистеми трансформуються у природно-техногенні і власне техногенні 

системи» [533, с. 299]. 
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У 60-х роках ХХ ст. в Інституті географії АН СРСР розробили концепцію 

геотехнічних систем (рис. 1.1), становлення якої було пов’язане з дослідженням 

впливу водосховищ і меліоративних каналів на суміжні ландшафти. Основними 

розробниками цієї концепції були І. П. Герасимов, Л. Ф. Куніцин, 

В. С. Преображенський, О. Ю. Ретеюм, К. М. Дьяконов [201; 204]. Зокрема, 

О. Ю. Ретеюм дає таке визначення геотехнічних систем (ГТС)3 – «поєднання, у 

яких режим частин як природної, так і технічної – визначається матеріально-

енергетичними та інформаційними прямими і зворотними зв’язками, так що їх 

сукупність володіє властивостями відособленого цілого, функціонування якого 

має цілеспрямований характер» [438, с. 51]. 

 

 

Рис. 1.1. Схема геотехнічної системи. За [204; 438] 

 

І – геотехнічна система, ІІ – сфера її впливу; 1 – блок регулювання; 2 – інженерно-

технічні споруди; 3 – штучно створена природна підсистема; 4 – засоби контролю; 5 – блок 

управління. Потоки: а – вхідний потік речовини та енергії; б – керований потік речовини та 

енергії; в – вихідний (трансформований) потік речовини та енергії; г – інформаційні зв’язки 

(потоки). 

 
3 О. Ю. Ретеюм не вважає геотехнічними системами будинки та інші об’єкти, в яких відбувається керування 

людиною середовищем свого існування, оскільки вони не мають обов’язкової складової – видобуваючого 

пристрою. З такою думкою автор категорично не згоден. Техногенний покрив селитебних ландшафтів здійснює 

одночасно безпосередній та опосередкований впливи на всі геокомпоненти. У населених пунктах відбувається 

постійний забір підземних вод через колодязі; просочування побутових полютантів у гірські породи через 

каналізаційні системи; трансформація рельєфу під час будівництва нових будинків; заміна ґрунтового і 

рослинного покриву асфальтом або бруківкою; забруднення повітря і поверхневих вод викидами котелень; 

відлякування тварин шумом та вібрацією. Хіба у результаті цих дій не відбувається перерозподіл матеріально-

енергетичних та інформаційних зв’язків? Хіба лише за наявності видобуваючого пристрою трансформуються 

потоки речовини та енергії? Хіба за 100 років функціонування будинок не може перетворитися на поєднання 

технічної та природної частин? 
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О. Ю. Ретеюм, К. М. Дьяконов, Л. Ф. Куніцин розділили геотехнічні 

системи на два класи комплексів: підпорядковані та автономні. Підпорядковані 

комплекси мають регулюючі пристрої, через що й залежать від навколишнього 

середовища. Прикладами таких комплексів є греблі та зрошувальні системи. До 

автономних геотехнічних систем відносяться гідротехнічні комплекси, в яких 

провідну роль відіграє водопідіймальна установка («журавель», насос), яка на 

відміну від водорегулюючих систем здійснює більш повний перерозподіл стоку 

в просторі та часі шляхом переміщення води проти сили тяжіння [438]. У 

1978 р. результати роботи московські географи узагальнили в монографії [423], 

де на прикладі моделей показали взаємодію між технікою і природою, 

структуру геотехнічних систем, особливості проектування таких систем на 

прикладі окремих регіонів. Однак у їх дослідженнях основна увага приділялася 

активним інженерно-технічним спорудам та управлінню системою «техніка – 

природа». Поза зором зазначених науковців залишилися системи, які частково 

або повністю втратили блок контролю. Їх трактування ГТС є не зовсім вдалим. 

Функціонування геотехнічної системи може не мати цілеспрямованого 

характеру, якщо вона втратила блок управління. Так, наприклад, недіюча 

гідроелектростанція здатна впливати на перерозподіл річкового стоку і 

одночасно не виконувати свою пряму функцію – виробляти електроенергію. 

Невже таке поєднання природи і техніки не є геотехнічною системою? 

Е. Ф. Ємлін, досліджуючи екологічні проблеми міст Уралу, пропонує 

більш лаконічне та простіше визначення близького за змістом поняття 

«геотехногенна система» (рис. 1.2) – це система, «в якій природні і технічні 

компоненти об’єднані потоками речовини, енергії та інформації» [209, с. 5]. На 

його думку, такі системи утворюються у результаті техногенезу під час 

взаємодії природної (ГС) і технічної (Т) систем: ГС + Т = ГТС [209, с. 5]. Однак, 

у запропонованій схемі ГТС відсутній блок управління, що робить її 

недосконалою. При цьому зазначений автор обмежується лише позначенням 

природних і техногенних масо- та енергопотоків, «забуваючи» про ефект 

опосередкованого впливу суспільства на будь-яку техногенну систему. 
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Рис. 1.2. Схема будови геотехногенної системи. За [209] 

 
ГТС – геотехногенна система, ГС – геосистема і її компоненти: litho – літо, atmo – 

aтмо, hydro – гідро, bio – біосферні. T – технічна система. Потоки речовини, енергії, 

інформації: природні  і техногенні  . 

 

З появою терміна «геологічне середовище», під яким розуміють гірські 

породи та ґрунти разом з природними й техногенними геологічними 

процесами, концепцію геотехнічних систем з 80–90-тих років ХХ ст. 

розробляють геологи (Г. К. Бондарик, А. Л. Ревзон, О. Н. Толстихін). Їх 

зацікавленість була зумовлена зростанням обсягів гірничопромислових 

розробок і розвитком науки геологічного циклу – інженерної геології. У цей 

період було введено термін «природно-технічна система» (ПТС). А. Л. Ревзон 

трактує її як сукупність форм і станів взаємодії компонентів природного 

середовища з інженерними спорудами на всіх стадіях функціонування, від 

проектування до реконструкції. ПТС містить в собі підсистеми: тропотехнічну, 

геотехнічну, акватехнічну, біотехнічну та історико-архітектурну [436]. У 

залежності від структури ПТС, Г. К. Бондарик виокремлює кілька категорій 

ПТС: елементарна, локальна, регіональна та глобальна [38]. Він вважає, що у 

режимі роботи ПТС виділяються дві стадії функціонування: стадія несталого 

режиму та стадія відносної стабілізації. Перша стадія охоплює період від 

початку будівництва до певного моменту часу після його завершення і 

характеризується порівняно великими швидкостями зміни структури та 

властивостей геологічного середовища з інженерно-технічною спорудою, 
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більшою швидкістю та інтенсивним проявом інженерно-геологічних процесів. 

Друга стадія відповідає такому характеру руху ПТС, при якому режим 

керуючих взаємодій стає стаціонарним або періодичним й природні процеси 

починають суттєво впливати на характер взаємодії між природними і 

технічними елементами ПТС [39]. На думку автора, в цьому аспекті геологи не 

врахували «правило тріади». У функціонуванні ПТС існує ще й третя стадія 

розвитку – «руйнування» або «затухання», коли втрачається блок контролю і 

технічні елементи знищуються під впливом зовнішніх чинників (ерозії, корозії, 

зміни атмосферного тиску і температури тощо). 

На початку ХХІ ст. «геотехнічні системи» та «природно-технічні 

системи» є об’єктом дослідження геоекологів. Сприймаючи такі системи як 

нерозривну сукупність природних і технічних блоків, науковці детально 

аналізують лише трансформацію окремих геокомпонентів [319; 414; 466] або 

вплив інженерно-технічних споруд на навколишнє середовище [584; 587; 645; 

647]. Значна увага приділяється питанням управління системами та 

моніторингу їх функціонування [191; 481; 482]. В окремих випадках 

пропонується виокремлення нового наукового напряму – системної 

техноекології, яка має за предмет вивчення природно-технічні системи [481, 

с. 21]. Однак, такий підхід не дає змоги схарактеризувати специфіку структури 

та динаміку ГТС і ПТС. Тому їх дослідженням має займатися інженерне 

ландшафтознавство, яке враховуватиме особливості функціонування та 

взаємодії природної і технічної складових систем, а також аналізувати їх 

розвиток навіть після втрати над ними контролю і руйнування технічного блоку.  

Місцем техногенних комплексів у структурі ландшафтів планети 

зацікавився воронезький географ Ф. М. Мільков, за яким: «ландшафтна сфера 

слугує колискою для життя людства, основою, базисом, створеної ним 

техносфери» [348, c. 183] У монографії [358] він вступив у дискусію з 

німецьким географом Ернстом Неефом [626], який вважав що «інженерні 

споруди мають для фізико-географа опосередковане значення» [358, с. 52]. На 

думку Ф. М. Мількова: «при визначених умовах самі інженерні споруди стають 
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ландшафтними комплексами» [358, с. 53]. Таким чином була закладена ідея 

про стадії розвитку ЛТчС. У 1978 р. це дало змогу виокремити в структурі 

антропогенних ландшафтів ландшафтно-техногенні (ЛТС) та ландшафтно-

інженерні системи (ЛІС). До ЛТС були віднесені блокові системи з пасивним 

техногенним покривом, до ЛІС – з активним [355]. Ф. М. Мільков вважав, що 

поняття «ландшафтно-інженерна система» близьке за змістом до 

«геотехнічної системи» в уявленні К. М. Дьяконова, В. С. Преображенського та 

О. Ю. Ретеюма. В. І. Федотов (1985 р.) показав структуру техногенних 

ландшафтів на прикладі гірничотехнічних систем [500]. В. Б. Міхно, 

розвиваючи напрям меліоративне ландшафтознавство, виділяв «ландшафтно-

меліоративні системи – сукупність меліоративних об’єктів і ландшафтних 

комплексів, об’єднаних єдиною функціональною цілісністю, спрямованою на 

оптимізацію ландшафтів» [367, c. 54]. Він ототожнював з ландшафтно-

інженерними системами керовані ландшафтно-меліоративні системи, які 

складаються з трьох блоків: органа управління, меліоративної системи і 

ландшафтних комплексів.  

У 1993 р. Ф. М. Мільков, О. В. Бережной та В. Б. Міхно [360, c. 198] 

визнали терміни «природно-технічна система», «геотехнічна система» та 

«геотехсистема» ідентичними. Це природно, оскільки в усіх запропонованих 

визначеннях є низка ознак, які доводять синонімічність їх значень: 

− усі поєднання є системами; 

− системи сформувалися у результаті господарської діяльності людини; 

− кожна система складається як мінімум з двох частин – природної і технічної; 

− у процесі функціонування системи виникають зв’язки, які поєднують 

частини в єдине ціле; 

− кожна система функціонує або функціонувала з певною господарською 

метою [284]. 

В Україні ідею про ландшафтно-технічні системи розвинув вінницький 

географ Г. І. Денисик. Його багаторічні спостереження (70–90 роки ХХ ст.) 

дали змогу виявити ЛТчС у структурі антропогенних ландшафтів 
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Правобережної України [143]. У дослідженнях Г. І. Денисика основна увага 

відводилася комплексному аналізу сучасних антропогенних ландшафтів, які 

поділяються на ландшафтно-інженерні системи, ландшафтно-техногенні 

системи та власне антропогенні ландшафти. Як приклад сільськогосподарських 

ландшафтно-інженерних систем було наведено теплиці, поля, сади і луки зі 

зрошувальними каналами та дощувальними пристроями. Він перший 

запропонував створити єдину мережу охоронних об’єктів на основі сучасних 

ландшафтно-технічних систем. Теоретичні напрацювання Г. І. Денисика щодо 

організації антропогенних ландшафтів і рівнів їх пізнання стали важливою 

основою для подальших досліджень ЛТчС. 

У подальшому Г. І. Денисик разом з групою ландшафтознавців 

продовжив роботу з пізнання ЛТчС у різних класах антропогенних ландшафтів. 

Так, Ю. В. Яцентюк (2004 р.) досліджував ландшафтно-технічні системи міст 

центрального лісостепу України на прикладі Вінниці у межах долини 

Південного Бугу. На основі історико-географічного аналізу розвитку міста було 

проаналізовано специфіку структури сучасних ЛТчС [566; 567]. Певну 

дискусію в роботі викликає локальність регіону досліджень. У центральному 

лісостепу України розташовується не лише Вінниця, а й інші селитебні 

ландшафтно-технічні системи. Чи може бути репрезентативною лише одна 

ЛТчС у межах такої значної площі антропогенних ландшафтів? Тим не менш до 

цього часу це дослідження залишається єдиним в Україні, де ЛТчС детально 

проаналізовані у структурному та динамічному аспектах.  

О. М. Вальчук (2005 р.) розглянула структуру дорожніх ЛТчС Поділля 

[47]. Її основна увага була сконцентрована на ландшафтно-техногенних 

системах, лише частково проаналізовані ЛІС та власне дорожні ландшафти. 

Було встановлено, що у залежності від наявності технічного і управлінського 

блоків дорожні ЛІС є азональними, ЛТС – зонально-азональними, а власне 

дорожні ландшафти – зональними. Особливе місце у цьому дослідженні займає 

розробка моделей функціонування внутрішніх і зовнішніх парадинамічних 

зв’язків у дорожніх ЛТчС (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Зовнішні парадинамічні зв’язки дорожніх ландшафтів. За [155] 

 

Стадії розвитку: а) активна; б) стабільна; в) пасивна.  

1 – блок управління (люди, інформація, зв’язок); 2 – технічний блок (інженерні й 

техногенні елементи); 3 – природний блок (натуральні й антропогенні компоненти та 

ландшафтні комплекси); 4 – активні взаємозв’язки; 5 – пасивні взаємозв’язки. 

 

Вивчення гірничопромислових ландшафтів розширили спектр 

розв’язання окремих наукових проблем, пов’язаних з ландшафтно-технічними 

системами. Так, Г. М. Задорожня (2012 р.) розглянула похідні процеси та явища 

[159; 215] у Криворізькій ландшафтно-технічній системі. Ґрунтуючись на низці 

принципів (провідного типу природокористування, коеволюційного, 

ландшафтного, парадинамічного та врахування господарського й 

адміністративного поділу), були окреслені межі ЛТчС. Це дало змогу зрозуміти 

динаміку та тенденції змін просторового розташування системи за певний час. 

І. П. Козинська (2013 р.) досліджувала структуру ландшафтно-технічних систем 

(рис. 1.4) регіону видобутку й переробки уранових руд в Україні. Аналізуючи 

розвиток промислових ландшафтів, вона виокремила три стадії функціонування 

ЛТчС: ранню, зрілу та «приховану» [164; 255]. Важливе значення має виділення 

третьої стадії, яка пов’язана з розвитком небезпечних процесів через десятки 

років після закінчення гірничопромислових розробок. 
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Рис. 1.4. Промислова ландшафтно-інженерна система. За [255] 

 

У другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. зріс інтерес фізико-

географів до вивчення класу водних антропогенних ландшафтів 

(водогосподарських ЛТчС). Це було зумовлено значною зарегульованістю 

річкового стоку України ставками та водосховищами і процесами меліорації у 

заплавах. Так, О. М. Маринич (1962 р., 1985 р., 1987 р.) приділяв увагу 

розв’язанню економіко-екологічних проблем будівництва водогосподарських 

ЛТчС і великомасштабної меліорації на території України [329; 330; 332]. 

П. Г. Шищенко (1983 р.) розглядав проблеми функціонування ЛТчС на окремих 

ділянках Дніпра та його приток. На прикладі Київського водосховища було 

схарактеризовано ландшафтну структуру природно-гідротехнічної системи та 

здійснено її районування [551]. Разом з київськими географами він 

проаналізував планування, проектування та експлуатацію меліоративних 

природно-технічних комплексів у заплавах поліських річок [552]. М. В. Дутчак 

(1994 р.) досліджував долинно-річкові природно-територіальні комплекси в 

межах функціонування Дністровської гідротехнічної системи. Ним було 

відображено її структурну організацію та морфологічні особливості 

антропогенних ландшафтів долини Дністра, проаналізовано основні напрями 

прямих і зворотних впливів системи на суміжні ландшафти, а також виявлено 
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похідні ландшафти, які розвиваються внаслідок цих впливів [199]. П. І. Лоцман 

(2000 р.) детально розглянув структуру і закономірності формування 

Краснопавлівської гідротехнічної системи та її взаємодію з прилеглими 

ландшафтами степової зони України [322]. Г. С. Хаєцький (2006 р.) 

проаналізував динаміку водних антропогенних ландшафтів Поділля і 

схарактеризував аквальні антропогенні та водно-болотні урочища, які 

сформувалися внаслідок будівництва гідротехнічних споруд [174; 507]. 

І. П. Гамалій (2008 р., 2009 р.) здійснювала еколого-географічний аналіз водних 

ландшафтно-інженерних систем в басейнах Дністра та Росі. Використовуючи 

значну кількість статистичних даних і розкриваючи проблемні питання з 

охорони водних ресурсів, вона концентрує увагу на блоках управління та 

контролю [82–86]. Основним недоліком робіт сучасних ландшафтознавців з 

дослідження водогосподарських ЛТчС є нерівноцінний аналіз блоків 

ландшафтно-технічних систем. Якщо в одних роботах здійснюється детальна 

характеристика геокомпонентної складової ЛТчС, то в інших – більше 

розглядаються технічний та управлінський блоки. Такий односторонній підхід 

не дає змогу реалізувати принцип «золотої середини» [140]. Тому, у подібних 

дослідженнях розподіл уваги між природним (ПБ), технічним (ТБ) і 

управлінським (УБ) блоками має бути здійснений таким чином: 

 

ПБ (68%) + (ТБ + УБ (32%)) = «Золота середина» дослідження ЛТчС (100%). 

 

Перспективні дослідження ландшафтно-технічних систем дадуть змогу 

удосконалити теоретико-методологічну базу антропогенного 

ландшафтознавства; продовжити розробку безпідставно «забутого» наукового 

напряму – інженерного ландшафтознавства; детально проаналізувати історію 

розвитку ландшафтів світу та окремих регіонів; розкрити сучасну ландшафтну 

структуру долин Правобережної України, які були трансформованими 

внаслідок формування ЛТчС; показати парагенетичні та парадинамічні зв’язки 

між ЛТчС сучасних долин і вододілів; розробити шляхи раціонального 

використання ландшафтно-технічних систем тощо. 
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1.2. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи у структурі 

антропогенних ландшафтів 

 

Проблема взаємодії техніки з природою у науковій літературі 

проаналізована неодноразово. Складні поєднання технічних елементів з 

природними геокомпонентами, їх взаємодію та наслідки для навколишнього 

середовища автори розглядають з позицій різних наукових галузей, називаючи 

їх при цьому різними термінами (табл. 1.1). 

Зазначені поняття повністю не розкривають суті об’єктів, які позначають. 

Як правило, терміни «гео-», «природа» і «природно-» вживаються при 

покомпонентному (фізико-географічному) дослідженні систем4. Такий підхід 

хоча й вказує на існування в природі тісних взаємозв’язків між 

геокомпонентами, однак не передбачає їх вивчення. Для детального аналізу 

систем, де взаємодіють природні і технічні компоненти, варто використовувати 

комплексний (ландшафтознавчий) підхід, що допомагає сприймати об’єкт 

цілісно. Тому найбільш доречним терміном, який дає змогу показати структуру 

усіх складових, їх взаємовплив та просторово-часовий розвиток, є 

«ландшафтно-технічна система» [291; 306; 307]. 

У структурну організацію всіх антропогенних ландшафтів (рис. 1.5) 

входять дві групи: ландшафтно-технічні системи (ЛТчС) та власне 

антропогенні ландшафти (ВАЛ). За аналогією з натуральними ландшафтами 

ВАЛ – це геокомпонентні системи, які сформовані з рівнозначних складових 

географічної оболонки. На відміну від власне антропогенних ландшафтів 

ландшафтно-технічні системи є блоковими системами, з яких один – 

природний блок (геокомпонента підсистема), а інший – технічний (інженерно-

технічна підсистема). Розвиток таких блокових систем відбувається завдяки 

природним та соціально-економічним закономірностям.  

 
4 Зауваження зумовлене недоречностями у термінології і не стосується того, що при вивченні «природно-

технічних систем» використовують лише покомпонентний підхід. Однак у переважній більшості досліджень 

такі системи аналізуються вузькоспеціалізовано. Суттєвим недоліком цього є зосередження уваги науковців на 

взаємодії технічного блоку з одним або кількома геокомпонентами (гірські породи [414], води [466], ґрунти 

[319] тощо). 
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Таблиця 1.1 

Використання термінів, які позначають системи взаємодії природи  

і техніки, у різних наукових галузях 

№ 

з/п 
Термін Автори 

Наукова 

галузь 
Джерело 

1.  Геотехнічна система 

І. П. Герасимов, 

Л. Ф. Куніцин, 

В. С. Преображенський, 

О. Ю. Ретеюм, 

К. М. Дьяконов 

Фізична 

географія 

[201; 

204; 421; 

423; 

438] 

О. П. Попов Геоекологія [414] 

J. DeJong, M. Tibbett, 

A. Fourie 
Екологія [587] 

2.  Геотехнічний комплекс Г. І. Грива Екологія [113] 

3.  Природно-технічна система 

А. Л. Суздалєва  Екологія 
[480–

483] 

Г. К. Бондарик, 

А. Л. Ревзон, 

О. М. Грязнов, 

О.Н. Галкін 

Інженерна 

геологія 

[38; 39; 

123; 

436] 

С. В. Сольський 
Геоекологія 

[466] 

І. В. Ложкін [319] 

М. П. Федоров Екологія [499] 

4.  Природно-технічна геосистема Т. Д. Александрова Геоекологія [90] 

5.  Природно-технічний комплекс В. М. Піщальнік Геоекологія [401] 

6.  Природно-техногенна система 

Л. М. Фокіна 

Геоекологія 

[504] 

О. О. Новікова [387] 

О. В. Тупіцина [491] 

7.  Природно-техногенна геосистема В. О. Почечун Геоекологія [417] 

8.  Геотехногенна система Е. Ф. Ємлін Геоекологія [209] 

9.  Ландшафтно-технічна система 

Ф. М. Мільков, 

Г. І. Денисик, 

Ю. В. Яцентюк 

Ландшафто-

знавство 

[143; 

355; 360; 

566; 

567] 

10.  
Ландшафтно-меліоративна 

система 
В. Б. Міхно [367] 

11.  Природно-гідротехнічна система П. Г. Шищенко [551] 

12.  Гідротехнічна система 
М. В. Дутчак [199] 

П. І. Лоцман [322] 

13.  
Територіальна (акваторіальна) 

природно-антропогенна система 
В. Т. Гриневецький [116] 

14.  
Природно-господарська 

територіальна система 
Г. І. Швебс [538] 

15.  
Природно-антропогенна 

геосистема (геотехсистема) 

І. П. Ковальчук, 

Є. А. Іванов 

[222; 

223] 

16.  Соціо(техно)-природна система  А. В. Міронов Філософія [365] 

 



50 

Провідну роль у ЛТчС відіграє технічний блок, функціонування якого 

відбувається завдяки контролю людини (блоку управління). Внаслідок цього 

ландшафтно-технічні системи не здатні до природного саморозвитку [357]. 

Залежно від стану техногенного покриву ЛТчС поділяються на дві категорії – 

ландшафтно-інженерні системи (ЛІС) та ландшафтно-техногенні системи 

(ЛТС). 

 

 

Рис. 1.5. Ландшафтно-технічні системи  

в структурній організації антропогенних ландшафтів 

 

До складу ЛІС входить активна інженерно-технічна споруда (ІТС), 

діяльність якої перебуває під постійним контролем людини. Завдяки цьому 

регулюється вплив цієї споруди на суміжні ландшафти. Тому до складу ЛІС 

входять три блоки – природний, технічний та управлінський. Типовим 

прикладом ЛІС є поля зі зрошувальними каналами та дощувальними 

пристроями. Під контролем інженерно-технічних споруд тут знаходяться 

посіви, водний режим, мікроклімат і стан ґрунтового покриву [143]. ЛТС 

функціонують завдяки взаємообміну речовиною, енергією та інформацією між 

ландшафтом і пасивним техногенним покривом, роль якого відіграють 
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асфальтобетонний матеріал доріг та майданів, різноманітні житлові будівлі, 

естакади тощо [355]. 

Інші погляди на структурну організацію ЛТчС має Ю. В. Яцентюк [566; 

567]. У його розумінні, ландшафтно-техногенні системи – це група, яка 

включає до складу категорії ландшафтно-інженерних і ландшафтно-технічних 

систем. Заміна термінів «технічний» на «техногенний» є необґрунтованою. Так, 

поняття «технічний» означає той, що складається з засобів праці (інструментів, 

машин, механізмів) і прийомів, які спрямовані для задоволення матеріальних і 

духовних благ [177]. У свою чергу, «техногенний» (від грец. τεχνικός – 

мистецтво, майстерність і γένεσις – походження, виникнення) – такий, «що є 

наслідком розвитку техніки, результатом застосування різних технологій 

виробництва» [274, с. 990]. Це говорить про те, що ландшафтно-техногенна 

система може сформуватися лише тоді, коли в структурі ландшафту з’явиться 

технічний (інженерний) елемент. У зв’язку з цим поняття «ландшафтно-

технічна система» має знаходитися на вищому щаблі таксономії. 

При розгляді ЛТчС, які змінюють структуру ландшафтів долин, доцільно 

виокремити поняття «долинно-річкова ландшафтно-технічна система» 

(ДЛТчС). Ґрунтуючись на попередніх напрацюваннях [143; 355; 357; 358], 

пропонуємо таке визначення поняття «долинно-річкова ландшафтно-технічна 

система» – це комплекс, в якому технічний блок об’єднаний з природним у 

межах долини річки для виконання певних суспільних завдань, що зумовлює 

корінну трансформацію усіх або хоча одного з геокомпонентів природного 

блоку й змінює процеси обміну речовиною, енергією та інформацією всередині 

системи і з суміжними ландшафтами. 

ДЛТчС різноманітні за своєю структурою та динамікою. Типовими 

прикладами сучасних долинно-річкових ландшафтно-технічних систем є: 

гідроелектростанції, де за допомогою греблі одночасно регулюють рівень 

водосховища, специфіку ландшафтів прибережної смуги, наповненість водою 

заплави під час повені та витрати води в нижньому б’єфі у межень; мости на 

жорстких опорах, котрі руйнують кригу у період льодоходу; ставки, в яких 
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заставками збільшують або зменшують об’єм води для вилову риби; 

меліоративні канали, що використовують для зрошення або осушення 

заплавних полів.  

Розглянемо процес розвитку та функціонування типової долинно-річкової 

ландшафтно-технічної системи на прикладі розробленої концентричної моделі 

(рис. 1.6). Будь-яка ДЛТчС формується в природних умовах у межах долинно-

річкових типів місцевостей. Натуральні долинно-річкові ландшафти, які є 

основою для створення ДЛТчС, у моделі зображені рівнозначним поєднанням 

усіх геокомпонентів, що генетично пов’язані між собою та перебувають у 

постійному взаємозв’язку внаслідок обміну речовиною, енергією та 

інформацією (рис. 1.6.А). У певний момент часу, завдяки потребам суспільства, 

в межах долини розпочинається будівництво інженерно-технічної споруди 

(ІТС)5. Це означає, що блок управління вже сформований і спрямований на 

перетворення геокомпонентів ландшафту для створення оптимальних умов 

функціонування технічного блоку (рис. 1.6.Б). Функціонуюча ІТС ще не є 

об’єктом дослідження ландшафтознавців. Потрібен певний час для 

налагодження стійких зв’язків між технічним та природним блоками системи. 

Іноді проходять десятиліття поки діюча інженерно-технічна споруда 

переходить до категорії ландшафтно-інженерних систем. Лише після цього її 

можна розглядати як ландшафт. 

Після того, як технічний і природний блоки об’єднуються, формується 

долинно-річкова ландшафтно-інженерна система (ДЛІС) (рис. 1.6.В). 

Прикладом цього є заростання греблі лучно-злаковими рослинами, розвиток  

 
5У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000 терміни «будівля» та «інженерна споруда» 

мають різне значення. До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні 

будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти 

й таке інше. До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-

посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, 

спортивні та розважальні споруди і таке інше [179]. З метою уніфікації зазначених термінів у контексті цього 

дослідження використовується поняття «інженерно-технічні споруди» − об’ємні, площинні або лінійні наземні, 

надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих й огороджувальних конструкцій і 

призначені для проживання або виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, 

матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, 

переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо. Таким чином, до інженерно-технічних систем в однаковій 

мірі належать заасфальтована площа, житловий будинок або гребля. Після налагодження зв’язків між блоками 

ІТС стає повноцінною частиною ландшафтно-технічної системи. 
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Рис. 1.6. Модель розвитку та функціонування  

типової долинно-річкової ландшафтно-технічної системи 
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Пояснення до рис. 1.6 
А) натуральний долинно-річковий ландшафт; Б) інженерна споруда в структурі 

природного блоку долинно-річкового ландшафту; В) долинно-річкова ландшафтно-

інженерна система; Г) долинно-річкова ландшафтно-техногенна системи; Д) власне долинно-

річковий антропогенний ландшафт (початкова стадія); Е) власне долинно-річковий 

антропогенний ландшафт (кінцева стадія). 

Складові долинно-річкової ландшафтно-технічної системи: 1 – натуральні 

геокомпоненти; 2 – антропогенні геокомпоненти; 3 – блок управління (люди, інформація, 

зв’язок); 4 – технічний блок (техногенні та інженерні елементи); 5 – природний блок 

(натуральні та антропогенні геокомпоненти).  

Зв’язки: 6 – прямі та зворотні (взаємозв’язки між природними геокомпонентами); 7 – 

прямі (вплив блоку управління на технічний блок); 8 – прямі (вплив технічного блоку на 

природні геокомпоненти); 9 – прямі та зворотні (взаємозв’язки між технічним блоком і 

природними геокомпонентами); 10 – зворотні (вплив природних геокомпонентів на 

технічний блок).  

Межі: 11 – геокомпонентів; 12 – технічного блоку; 13 – природного блоку.  

Інші позначення: 14 – напрям розвитку долинно-річкової ландшафтно-технічної 

системи. 

 

осоково-очеретяних асоціацій у верхів’ях та прибережних частинах 

водосховищ, заселення їх новими видами тварин, підмивання обривистих 

берегів, активізація зсувних процесів, остепніння лук в нижніх б’єфах. На межі 

контакту технічного та природного блоків у таких системах активно починають 

розвиваються геоекотони різного таксономічного рівня, які були детально 

охарактеризовані В. М. Самойленком [448], Г. І. Денисиком [172–174], 

Л. І. Стефанковим [173; 174; 473] та Г. С. Хаєцьким [507; 508]. Головну роль у 

ДЛІС продовжує відігравати блок управління, влив якого опосередковано 

передається через інженерно-техногенні елементи на геокомпоненти 

ландшафту. Природні процеси в ДЛІС повністю контролюються людиною, їхні 

негативні прояви одразу ж ліквідовуються і стан системи відновлюється до 

потрібного рівня. У таких системах техногенний покрив завжди перебуває в 

активному стані. Наявність технічного блоку та контролю, за його правильним 

функціонуванням, дає можливість віднести ДЛІС до азональних ландшафтів. 

Внаслідок різноманітних суспільних чинників та зміни активності 

техногенного покриву ландшафтно-технічні системи здатні переходити з однієї 

категорії в іншу. До того часу поки буде присутній контроль з боку людини над 

активністю техногенного покриву, система буде функціонувати у якості 

ландшафтно-інженерної. Втрата контролю (рис. 1.6.Г) над інженерно-
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технічною спорудою автоматично призводить до переходу ДЛІС до категорії 

долинно-річкової ландшафтно-техногенної системи (ДЛТС). Відсутність 

управлінського блоку зумовлює перехід техногенного покриву до пасивного 

стану, зменшення його площі, повне заміщення інженерних елементів на 

техногенні та зростання впливу геокомпонентної підсистеми. Так, у селитебних 

ДЛТС техногенний покрив пасивно взаємодіє з природним блоком. У таких 

системах стан асфальтно-бетонного покриття доріг, майданів, набережних 

лише частково підтримуються людиною. У результаті система починає все 

більше зазнавати впливу регіональних і зональних чинників: нефункціонуючі 

канали та водосховища замулюються і заболочуються, греблі заростають 

деревною та кущовою рослинністю, будинки руйнуються. На відміну від ДЛІС 

долинно-річкові ландшафтно-техногенні системи є зонально-азональними, 

оскільки розвиток їх окремих антропогенних елементів і природних процесів 

залежить від зональних чинників. 

Поступово та невпинно вплив природного блоку на технічний 

збільшується, що призводить до зменшення площі пасивного техногенного 

покриву (рис. 1.6.Д) або його знищення (рис. 1.6.Е). ДЛТС переходить до 

категорії власне долинно-річкового антропогенного ландшафту (ВДАЛ). 

Прикладом є обмілілі ставки, які після припинення використання 

перетворилися на ландшафтні комплекси гребель з суміжними територіями 

заболочених бедлендів із заростями осоки, очерету та аїру або осушених 

пасовищ з мезоксерофітною рослинністю. ВДАЛ – це геокомпонентні системи, 

в структурі яких антропогенні геокомпоненти (вербова посадка на греблі, 

заболочене пониззя заплави, нове заглиблення річища) переважають технічні 

елементи (зруйнована гребля, дамба, будівля ГЕС або млина). У комплексі вони 

визначають особливості свого подальшого функціонування. Часто ВДАЛ 

виступають ландшафтами-аналогами. Тому без досвіду польових досліджень і 

знання історії господарського освоєння території буває важко відрізнити 

зарослий очеретом та рогозом меліоративний канал від натурального річища 

або зруйновану дамбу від річкових порогів. 
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Зараз у структурі антропогенних ландшафтів Правобережної України 

площі долинно-річкових ландшафтно-техногенних систем постійно зростають. 

Таке явище характерне для долин середніх та малих річок. Непрацюючі 

гідроелектростанції, спущені водосховища та ставки, зруйновані млини, 

заболочені меліоративні канали – це наслідок відсутності блоку управління. 

ДЛТС еволюціонують у власне долинно-річкові антропогенні ландшафти, 

однак цей процес супроводжується дестабілізацією навколишнього середовища 

та виникненням екологічних проблем різного характеру. В окремих випадках 

це призводить до забруднення поверхневих вод, посилення бічної ерозії, 

вторинного засолення ґрунтів, заболочення прибережних територій, знищення 

рослинних угруповань. Перераховані наслідки – це зворотній вплив 

ландшафтно-техногенних систем на людину (рис. 1.7) [291; 307].  
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Рис. 1.7. Вплив долинно-річкової ландшафтно-техногенної системи на людину 
 

Складові долинно-річкової ландшафтно-техногенної системи. Природний блок: 

1 – водні маси; 2 – мікроклімат; 3 – рельєф; 4 – ґрунти; 5 – гірські породи; 6 – біота. 

Технічний блок: 7 – техногенний покрив. 

Позасистемні елементи: 8 – людина (суспільство). 

Зв’язки: 9 – прямі та зворотні (взаємозв’язки між природними геокомпонентами); 

10 – прямі та зворотні (взаємозв’язки між технічним блоком і природними 

геокомпонентами); 11 – опосередковані (вплив людини на технічний блок); 12 – зворотні 

(вплив трансформованих геокомпонентів на людину). 

Межі: 13 – геокомпонентів; 14 – технічного блоку; 15 – природного блоку.  
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Поняття «долинно-річкова ландшафтно-технічна система» має зайняти 

чільне місце у науковій термінології, адже саме такі системи відображають 

сучасний стан річкових долин не лише Правобережної України, а й світу 

загалом. Дослідження ДЛТчС допоможе краще зрозуміти процес 

антропогенізації долинно-річкових ландшафтів і сприятиме їх збереженню та 

охороні в майбутньому. 

 

1.3. Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем 

 

Дослідження ландшафтно-технічних систем – це складний процес, який 

вимагає від науковця вміння працювати одночасно на трьох рівнях пізнання: 

ландшафтознавчому, географічному та геотехнічному. Досвід практики 

показує, що під час ландшафтної зйомки у географів виникають проблеми, 

котрі стосуються ідентифікації об’єктів техногенного походження. У першу 

чергу це стосується інженерно-технічних споруд, які на думку багатьох 

науковців не повинні входити у сферу інтересів природничої географії. 

Насправді, такий аспект є хибним. При певних умовах ІТС поступово 

перетворюються у ландшафтні комплекси. Зважаючи на це, виникає низка 

запитань. Які умови визначають перетворення інженерно-технічної споруди в 

ландшафтний комплекс (ландшафтно-технічну систему)? На якій стадії 

розвитку перебуває ландшафтно-технічна система? Яким чином визначити 

перехід ландшафтно-технічної системи з однієї категорії до іншої? На жаль, 

зараз немає жодної методики, яка могла б допомогти дослідникам вирішити ці 

проблеми. Вміння ідентифікувати стадію розвитку ЛТчС дасть можливість 

здійснювати конструктивну підтримку систем в оптимальному стані та 

забезпечити їх тривале функціонування [292]. 

Аналітичний огляд попередніх напрацювань [143; 255; 566; 567] і власні 

польові дослідження антропогенних ландшафтів Правобережної України дають 

можливість прослідкувати певні закономірності у функціонуванні ландшафтно-

технічних систем. У першу чергу вони проявляються у стадійності їх розвитку. 
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В окремих випадках стадії можуть бути виражені нечітко або зовсім не 

проявлятися, що зумовлено певними соціально-економічними або природними 

чинниками. Однак, моделювання типової ландшафтно-технічної системи 

(рис. 1.6) показує, що у процесі її розвитку виокремлюються низка специфічних 

стадій і фаз. Їх тривалість є різною і залежить прямо пропорційно від 

активності блоку управління (рис. 1.8). 

 

 

Рис. 1.8. Залежність тривалості стадій функціонування типової ЛТчС 

 від активності блоку управління 

 
1 – натуральний ландшафт; 2 – інженерно-технічна споруда; 3 – ландшафтно-

інженерна система; 4 – ландшафтно-техногенна система; 5 – власне антропогенний 

ландшафт; 6 – лінія залежності тривалості стадій ЛТчС від активності блоку управління; 7 – 

межі між стадіями розвитку ЛТчС; 8 – «критичні» точки на лінії залежності.  

 

З графічного погляду залежність тривалості існування ЛТчС від 

активності блоку управління представлений кривою (рис. 1.8). Перехід ЛТчС з 

однієї стадії до іншої позначається «критичними» точками А, В, С, D, E. При 

зростанні активності блоку управління (відрізок АВС) ландшафтно-технічна 

система інтенсивно розвивається. Зниження активності (відрізок СDE) 

спрямовує криву до нульового показника і ЛТчС руйнується.  

Стадія «зародження» (відрізок АВ на рис. 1.8) є початковою і 

поділяється на три фази: 1) проектування, 2) будівництва, 3) запуску ІТС. Під 

час проектування здійснюється розробка проекту майбутньої інженерно-

технічної споруди. Це надзвичайно відповідальний відрізок роботи, оскільки 
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допущення прорахунків може призвести до виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру. На цій фазі крім роботи інженера-проектувальника є 

важливим врахування думки географа-ландшафтознавця. Тому розвідка 

майбутнього будівельного майданчика має здійснюватися при їх тісній 

взаємодії. Найчастіше власне розробці проекту передує складний процес 

рекогностування території для будівництва ІТС. Ретельна оцінка гірських 

порід, ґрунтів, рельєфу, поверхневих і підземних вод, кліматичні особливості 

регіону, специфіка зональної біоти – це обов’язковий перелік критеріїв, які 

лежать в основі довготривалого функціонування майбутньої ландшафтно-

інженерної системи. 

Під час будівництва ІТС відбувається корінна перебудова усіх 

геокомпонентів первинного ландшафту. Ця фаза характеризується надзвичайно 

високими швидкостями зміни структури і властивостей природного блоку. У 

цей час здійснюється загальний перерозподіл потоків речовини, енергії та 

інформації. Для розміщення інженерно-технічної споруди у межах 

будівельного майданчика закладають її фундамент, зводять несучі і 

огороджуючи конструкції, вирівнюють рельєф, «зрізають» або насипають 

верхній шар ґрунтів, змінюють зональний рослинний покрив тощо. З першого 

моменту будівництва між майбутнім технічним і сучасним природнім блоком 

налагоджується сфера взаємодії. Як правило, вона проявляється у негативних 

геологічних та геоморфологічних процесах: просіданні ґрунтів, підтоплені, 

зсувах, осипах, обвалах, підмиванні берегів. Поява нових об’єктів призводить 

до зміни мікроклімату, котрий був характерний для попереднього ландшафту. 

Блок управління, роль якого відіграють будівельники, зобов’язаний негайно 

реагувати на такі реакції з боку природи і одразу ж їх ліквідовувати. Це робить 

інженерно-технічну споруду азональною. Тривалість фази будівництва може 

бути різною і повністю залежить від блоку управління. У деяких випадках 

незавершене будівництво ІТС призводить до формування ландшафтно-

техногенної системи, минаючи стадію функціонування ЛТчС (рис. 1.9). 

Після завершення будівельних робіт відбувається зміна блоку управління. 
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Тепер його роль відіграє обслуговуючий персонал інженерно-технічної 

споруди, який підпорядковується відповідній організації і несе відповідальність 

за її робочий стан. Вдала перевірка функціонування усіх механізмів розпочинає 

нову фазу – запуск ІТС. Вона характеризується якісним станом технічного 

блоку, оскільки матеріал техногенного покриву ще не зазнав зовнішніх 

негативних впливів. Усі пристрої ІТС є новими, незношеними і працюють 

відповідно до стандартів. Блок управління повністю контролює їх діяльність. 

На цей час ІТС розпочинає виконувати пряме призначення, для якого її 

збудували. Вона має високу народногосподарську цінність і відіграє певну роль 

у соціально-економічному житті держави. Природний блок продовжує активно 

впливати на техногенний покрив. Між ними налагоджуються стійкі зв’язки 

обміну речовиною, енергією та інформацією. Це найкоротша фаза, її тривалість 

залежить від прояву перших зональних-азональних ознак. У будь-якому 

випадку вона завжди буде носити проміжний характер. При стабільній роботі 

через певний час ІТС перетвориться на ЛІС, у протилежному випадку – на ЛТС 

(рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Напрями розвитку ландшафтно-технічної системи 

 
1 – натуральний ландшафт; 2 – інженерно-технічна споруда; 3 – ландшафтно-

інженерна система; 4 – ландшафтно-техногенна система; 5 – власне антропогенний 

ландшафт; 6 – стадія розвитку ЛТчС; 7 – поступовий напрям розвитку ЛТчС; 8 – 

прискорений напрям розвитку ЛТчС; 9 – зворотній напрям розвитку ЛТчС; 10 – номер фази 

стадії розвитку ЛТчС. 
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Стадія функціонування (відрізок ВCD на рис. 1.8) свідчить про те, що 

зв’язки між природним, технічним і управлінським блоком налагодилися і 

категорія інженерно-технічної споруди змінилася на ландшафтно-інженерну 

систему. Ця стадія формується з трьох фаз: 1) геоекотонізації, 2) оптимуму, 

3) стабілізації. Фаза геоекотонізації розпочинається з появи на території 

технічного блоку рослинного покриву, який проростає внаслідок самозасіву. 

При детальному аналізі проективного покриття ЛІС було виявлено рослини-

індикатори, які з’являються першими і є своєрідними «сполучними ланками» 

між природним і технічним блоками. До них відносяться: спориш звичайний 

(Polygonum aviculare L.), тимофіївка лучна (Phleum pratense L.), пирій повзучий 

(Elymus repens (L.) Gould), мишій сизий (Setaria glauca L.), лопух великий 

(Arctium lappa L.), глуха кропива пурпурова (Lamiopsis purpurea (L.) Opiz), 

кропива дводомна (Urtica dioica L.). Блок управління регулярно здійснює 

моніторинг не лише за роботою механізмів, а й за регулюванням зональних 

впливів у межах ЛІС. Налагодження парадинамічних і парагенетичних зв’язків 

зумовлює появу геоекотонів різного рангу. Особливо це яскраво проявляється у 

водогосподарських ЛТчС. На межі контрастних середовищ «вода – суша» 

формуються водно-берегові геоекотони. Тут відбувається активний прояв 

різноманітних природних процесів (підмивання берегів, замулювання, зсуви, 

осипи, обвали тощо), контроль за якими покладається на блок управління. 

Геоекотони часто стають ареалами для нових видів рослин і тварин, які раніше 

не були характерними для цієї території. Так, в обривистих берегах водосховищ 

роблять гнізда ластівки берегові (Riparia riparia) та серпокрильці чорні (Apus 

apus). На затоплених борових терасах зростає водно-болотна рослинність, 

відповідно самознищуються соснові ліси. 

Якщо ландшафтно-інженерна система має галузеву спрямованість, 

пов’язану з виведенням відходів виробництва з технічного блоку у природній, 

то формуються геоекотони іншого характеру. Це пов’язано із деградуючим 

впливом техногенних речовин на геокомпоненти ландшафту. Насамперед такі 
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перехідні зони виникають навколо підприємств металургійної, хімічної та 

нафто-хімічної галузей промисловості. Блок управління спрямовує технічний 

блок на ефективну діяльність, не враховуючи наслідків для навколишнього 

середовища. Системи характеризуються аномально високими концентраціями 

шкідливих речовин у природному блоці. Це екологічно несприятливі території, 

де поступово знищується зональна флора і фауна. Такі ЛІС минають наступну 

фазу оптимуму і переходять до фази стабілізації (рис. 1.9).  

Фаза оптимуму характеризується органічним поєднанням 

функціонування трьох блоків системи. Ролі, яку відіграють блоки в ЛІС, є 

рівнозначними. У межах їх контакту утворюється своєрідна «зона 

взаємоперекриття» – головний осередок, де відбувається перерозподіл потоків 

речовини, енергії та інформації. Режим роботи технічного блоку налагоджений. 

Аварії та несправності відсутні. Ландшафтно-інженерна система працює на 

повну потужність. Їх коефіцієнт корисної дії (ККД) становить від 90 до 100%. 

Блок управління своєчасно проводить моніторинг за станом механізмів і 

проявом несприятливих природних процесів. Площа проективного рослинного 

покриву перебуває під своєчасним контролем. Під час фази ЛІС досягає піку 

активності, який на графіку позначається точкою С (рис. 1.8). Вище цієї 

позначки крива не піднімається – активність блоку управління досягла 

максимального значення. У цей час ландшафтно-інженерна система стає 

культурним (конструктивним) ландшафтом – регульованим людиною 

антропогенним комплексом, який постійно підтримується у стані, 

оптимальному для виконання покладених на нього господарських, естетичних 

та інших завдань [358]. 

Під час фази стабілізації відбувається повільний, еволюційний розвиток 

ландшафтно-інженерної системи. До цього часу природний блок закінчує 

вироблення нових форм рельєфу; рослинний покрив набуває рис, які характерні 

для відповідної фізико-географічної зони; формуються ґрунти [358]. Активність 

блоку управління характеризується певним послабленням. Моніторинг стану 

ЛІС проводиться нерегулярно. У функціонуванні технічного блоку можливі 
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збої. Виникнення несправностей механізмів призводить до зупинок роботи 

інженерно-технічної споруди і частих ремонтів. Погіршується стан 

техногенного покриву: на металевих частинах механізмів проявляється корозія, 

асфальтове і залізобетонне покриття вкривається тріщинами, дерев’яні 

конструкції піддаються процесам гниття. Усередині будівель (на горищах, під 

підлогою, у підвалах) селяться дрібні гризуни: миші хатні (Mus musculus), 

пацюки сірі (Rattus norvegicus). Під шиферним покриттям дахів, на карнизах і 

віконних відкосах гніздяться птахи родів голуб (Columba), ластівка 

(Hirundinidae) та горобець (Passer). Ландшафтно-інженерна система 

залишається дієздатною, однак її ККД у порівняні з фазою оптимуму значно 

знижується до 70–90%. 

Стадія руйнування (відрізок DE на рис. 1.8) кінцева у розвитку ЛТчС і 

визначає її «старіння» та перехід до категорії ландшафтно-техногенних систем. 

Тут також виокремлюються три фази: 1) початкової руйнації, 2) деструкції 

техногенного покриву, 3) остаточної руйнації. Фаза початкової руйнації 

(безконтрольності) розпочинається із повної або часткової втрати контролю з 

боку людини. ЛТС не має колишньої народногосподарської значимості, 

оскільки перестає виконувати свої прямі функції з високим ККД. Під час цієї 

фази технічний блок ще може за інерцією продовжувати працювати. Однак 

його робота є не такою ефективною, як під час стадії функціонування. 

Виникають проблеми з осіданням фундаменту, що призводить до похилу і 

крену споруди. Матеріал техногенного покриву активніше руйнується: 

збільшується ширина тріщин в асфальті, залізобетонні плити обсипаються, 

метал піддається корозії під впливом зовнішніх чинників. Днища колишніх 

кар’єрів поступово затоплюються підземними водами. Проективне рослинне 

покриття різко зростає (50–75% площі території), з’являється кущова 

рослинність, починають проростати дерева. Основними індикаторами фази є 

бузина чорна (Sambucus nigra L.), робінія звичайна (Robinia pseudacacia L.), 

клен ясенолистий (Acer negundo L.). Прикладом таких ЛТС є автомобільні 

дороги з кам’яним покриттям між сільськими населеними пунктами. 
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Втративши своє значення, вони поступово самознищуються. В окремих 

випадках відбувається епізодичне втручання людини у відновлення 

техногенного покриву. Тимчасове відновлення контролю ЛТС лише 

призупиняє самознищення ЛТчС. На стадії «руйнування» для повернення 

системи до початкового стану потрібне повноцінне функціонування блоку 

управління. 

Фаза деструкції техногенного покриву (зональності) – це проміжок часу 

у розвитку ЛТчС, коли система перестає проявляти азональні ознаки, які 

зумовлені наявністю технічного блоку. Відсутність блоку управління 

призводить до руйнування техногенного покриву. Його площа зменшується до 

50% від попередньої території. Механізми піддаються процесам гниття і корозії 

та потребують заміни. Несучі та огороджуючи конструкції ЛТС втрачають 

свою надійність і стійкість. Для можливого повернення системи до робочого 

стану необхідний капітальний ремонт або повна реконструкція з новим 

проектуванням ІТС. Природний блок активно проявляє зональні властивості. 

Збільшується товщина типових ґрунтів. Проективне рослинне покриття займає 

від 75 до 90% площі території ЛТС. Кущова та деревна рослинність формують 

невисокий підлісок, у якому домінує зональна флора. Осередок ЛТС стає 

ареалом місцевих видів диких тварин. Так, в покинутих будівлях і поблизу них 

поселяються представники родів кажан (Microchiroptera), куниця (Martes), їжак 

(Erinaceus) тощо. Не маючи народногосподарської цінності, ландшафтно-

техногенні системи можуть представляти важливе історико-культурне 

(історико-географічне) значення. Такими ЛТС є колишні «водяні» млини на 

річках, які втратили свою функціональність і стали невід’ємною частиною 

сучасних долинно-річкових ландшафтів України. 

Під час фази остаточної руйнації вплив природного блоку на технічний 

стає настільки потужним, що він повністю самознищується. Площа 

техногенного покриву зменшується до позначки 50–25%. Як правило будівля 

втрачає свою початкову форму, залишаються лише фрагменти стін, уламки 

будівельних матеріалів та фундаменти. Проективне рослинне покриття вкриває 
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від 90–100% площі території. Тут домінують зональні кущові і деревні види, які 

формують лісові масиви. Внаслідок процесів сукцесії колишні ставки та 

водосховища перетворюються на заболочені території. У межах ландшафтно-

техногенної системи можуть поселятися види тварин, для яких є нехарактерним 

співіснування з людськими поселеннями. При ретельному візуальному 

обстеженні ЛТС дослідник здатен визначити техногенне походження системи, 

про яке свідчать руїни колишніх інженерно-технічних споруд. Під час 

ідентифікації фази варто використовувати низку фізико-хімічних методів 

аналізу, завдяки яким встановлюється ступінь концентрації чужорідних 

елементів у геокомпонентах ландшафту [292]. 

У межах річкових долин Правобережної України функціонують багато 

ЛТчС, які перебувають на різних стадіях розвитку. Польові дослідження 

доводять, що більшість водогосподарських ЛТчС (ставків, «водяних» млинів, 

осушувальних каналів) зараз знаходяться у фазі безконтрольності. Вчасна 

ідентифікація стадії – це важливий етап досліджень долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем, який сприяє відновлення їх 

народногосподарської цінності. 

 

1.4. Конструктивно-географічне значення дослідження ландшафтно-

технічних систем 

 

Нераціональне ведення світового господарства у другій половині ХХ ст. і 

хаотичне використання природних ресурсів зумовили деградацію багатьох 

ландшафтно-технічних систем. Без належного контролю більшість ЛТчС 

переходять до стадії «руйнування». При цьому навіть системи з потужним 

технічним блоком, починають самознищуватися через втрату управління. Як 

правило, перехід з однієї категорії до іншої відбувається в одну напрямі: 

інженерно-технічна споруда (ІТС) → ландшафтно-інженерна система (ЛІС) → 

ландшафтно-техногенна система (ЛТС) → власне антропогенний ландшафт 

(ВАЛ). Проміжок часу, за який ландшафтно-техногенна система 
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перетворюється у власне антропогенний ландшафт, для кожної ЛТчС різний. 

Він може тривати від кількох місяців до сотні років і залежить від стійкості 

техногенного покриву та впливу зональних чинників [313].  

Зараз на території Правобережної України є багато блокових систем, які 

знаходяться на межі переходу до категорії «власне антропогенного 

ландшафту». Їх ще можна врятувати і відновити діяльність. Першочергова роль 

тут має надаватися представникам інженерного ландшафтознавства – фахівцям, 

які поєднують технічні уміння та ґрунтовні знання з фізичної і соціально-

економічної географії. Для оцінки стану блоків, ідентифікації стадії розвитку та 

вибору шляхів оптимізації потрібен певний алгоритм дій, який враховуватиме 

специфіку досліджуваної «ландшафтно-технічної системи».  

Різноплановість поглядів на трактування основних понять (природно-

технічна система, геотехнічна система, ландшафтно-технічна система тощо) з 

позиції різних наук, спрямованість на оптимізацію лише одного блоку системи, 

неузгодженість координації між діяльністю блоків призводить до 

неповноцінного використання ЛТчС. Розробка універсального алгоритму 

дослідження ландшафтно-технічних систем має важливе конструктивно-

географічне значення, оскільки допоможе продовжити їх життєдіяльність і 

підвищить коефіцієнт корисної дії для народного господарства держави. 

Дослідження ландшафтно-технічних систем складаються з комплексу 

послідовних етапів (рис. 1.10), які спрямовані на подальше раціональне 

використання ЛТчС. Кожен етап передбачає детальний аналіз блокової 

структури та взаємозв’язків з навколишнім середовищем, що у кінцевому 

результаті дасть змогу визначити подальше використання системи. В 

ідеальному варіанті розвитку подій будь-яка ландшафтно-технічна система має 

приносити користь народному господарству. Однак так буває не завжди. 

Відновлення діяльності деяких систем може призвести до погіршення масо- та 

енергообмінних процесів або підвищення ризику техногенної аварії. Тому 

перед початком дослідження ЛТчС важливо враховувати актуальну соціально-

економічну ситуацію у регіоні, екологічний стан навколишнього середовища та 
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можливість майбутнього технічного обслуговування системи. Лише за таких 

умов варто приймати рішення щодо доцільності оптимізації ландшафтно-

технічних систем. 

 

 

Рис. 1.10. Алгоритм конструктивно-географічних досліджень ЛТчС 

 

Перший етап досліджень полягає в оцінці стану кожного окремого блоку 

ландшафтно-технічної системи. У залежності від кількості учасників 

експертної групи, дослідження блоків можна здійснювати як послідовно, так і 

паралельно, попередньо узгодивши дії з адміністрацією ЛТчС. Оптимальною є 

діяльність 4 дослідників, з яких 3 особи (фахівці у галузі) аналізуватимуть 

окремі блоки, а 1 особа (інженер-ландшафтознавець) координуватиме їх дії.  

Під час вивчення роботи управлінського блоку проводиться детальний 

розгляд наявної документації (технічного проекту ІТС, перспективних планів 

роботи, щорічних і щоквартальних звітів, посадових інструкцій, результатів 

перевірок відповідними державними установами). У безпосередньому 

спілкуванні з персоналом ЛТчС визначається рівень його компетентності та 

відповідального ставлення до посадових обов’язків.  
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Особлива увага надається аналізу роботи технічного блоку, специфіка 

якої передбачає врахування його галузевого спрямування. При проведенні 

перевірки функціональності основних механізмів ЛТчС обов’язковим є 

врахування державних стандартів України (ДСТУ), норм і правил безпеки у 

роботі з технічним обладнанням. Для визначення ефективності роботи ЛТчС 

для народного господарства варто скористатися класичною формулою (1.1): 

 

%,100=
Q

А
ККДЛТчС                                               (1.1) 

де А – корисна робота (отримана енергія); Q – затрачена енергія. 

 

Оцінка стану природного блоку передбачає проведення польових 

досліджень не лише у проектованих межах ЛТчС, а й на території суміжних 

ландшафтних комплексів. З цією метою детально вивчається історія 

господарського освоєння регіону, історичні та картографічні джерела. У ході 

робіт здійснюється детальний покомпонентний аналіз усіх складових 

ландшафту, а також виявлення впливу зональних чинників на техногенний 

покрив ЛТчС.  

Результати досліджень певної ЛТчС пропонується оформити за 

допомогою методу експертних оцінок. При формуванні оціночних таблиць 

виокремлюються основні критерії (табл. 1.2), які враховують специфіку 

кожного блоку системи. Кількість критеріїв може бути довільною і має 

враховувати специфіку функціонування ЛТчС. Відповідність стану блоків 

критеріям оцінювання визначається за умовною 5-бальною шкалою: від 1 до 5. 

Для кожної категорії ЛТчС визначено можливу кількість балів (у діапазоні від 

мінімального до максимального значення). Після аналізу блокової структури 

ЛТчС визначається середній бал (Сб) оцінки стану (1.2): 

 

n

КрКрКрКр
Сб n++++

=
...321 ,                                    (1.2) 

Кр – бальна оцінка стану блоку за окремим критерієм; n – кількість критеріїв. 
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Таблиця 1.2 

Оцінка стану блоків ландшафтно-технічної системи (в балах) 

№ 

з/п 
Основні критерії оцінювання стану блоків ЛТчС 

Максимально можлива 

кількість балів оцінки (Кр) 

для різних категорій ЛТчС  

ІТС ЛІС ЛТС ВАЛ 

1. УПРАВЛІНСЬКИЙ БЛОК (УБ) 

1.1. Врахування специфіки природних умов і соціально-

економічної ситуації у регіоні при проектуванні ЛТчС 

5 5 2 1 

1.2. Наявність внутрішнього контролю за роботою ЛТчС  

(з боку відповідальної особи або власника) 

5 5 2 1 

1.3. Наявність зовнішнього контролю за роботою ЛТчС  

(з боку органів державної влади) 

5 5 2 1 

1.4. Використання ЛТчС за призначенням 5 5 2 1 

1.5. Якість ведення нормативної документації 5 5 2 1 

1.6. Якість обслуговування технічного блоку ЛТчС 5 5 2 1 

1.7. Якість догляду за природнім блоком ЛТчС 5 5 2 1 

1.8. Своєчасність ремонту технічного обладнання ЛТчС 5 5 2 1 

Середній бал оцінки стану (СбУБ) 5 5 2 1 

2. ТЕХНІЧНИЙ БЛОК (ТБ) 

2.1. Ефективність роботи  

для народного господарства (ККДЛТчС) 

5 5 2 1 

2.2. Дотримання держаних стандартів (ДСТУ),  

норм і правил безпеки у роботі основних механізмів 

5 5 2 1 

2.3. Стабільність функціонування ЛТчС 5 5 2 1 

2.4. Збільшення площі техногенного покриву за рахунок 

руйнування природного блоку 

5 5 2 1 

2.5. Функціональність основних механізмів ЛТчС 5 5 2 1 

2.6. Надійність несучих конструкцій споруд 5 5 2 1 

2.7. Прояв техногенних впливів на природній блок (вплив 

забруднень, шумових ефектів, вібрації) 

5 5 2 1 

2.8. Активність формування нових рельєфу  

(за рахунок техніки) 

5 5 2 1 

Середній бал оцінки стану (СбТБ) 5 5 2 1 

3. ПРИРОДНИЙ БЛОК (ПБ) 

3.1. Активність формування геоекотонів 1 3 5 5 

3.2. Прояв впливу зональних чинників на техногенний покрив 

(корозія, наявність тріщин, гниття дерев’яних конструкцій) 

1 3 5 5 

3.3. Збільшення площі природного блоку  

за рахунок руйнування техногенного покриву 

1 3 5 5 

3.4. Прояв несприятливих природних процесів (зсуви, осипи, 

обвали, підтоплення, замулювання тощо) 

1 3 5 5 

3.5. Активність зростання зональних видів рослин 

(непередбачених проектом) 

1 3 5 5 

3.6. Активність формування ареалів диких тварин 1 3 5 5 

3.7. Активність формування культурного шару ґрунту 1 3 5 5 

3.8. Активність формування нових рельєфу  

(без втручання техніки) 

1 3 5 5 

Середній бал оцінки стану (СбПБ) 1 3 5 5 
Примітка: «5» – дуже високий бал відповідності; «4» – високий бал відповідності; «3» – середній бал 

відповідності; «2» – низький бал відповідності; «1» –  відсутність відповідності. 
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Другий етап досліджень передбачає ідентифікацію стадії розвитку ЛТчС 

[292]. За даними оцінювання блоків формується зведена таблиця, у яку 

вносяться отримані результати (табл. 1.3). Визначення стадії розвитку 

здійснюється на основі співвідношення середніх балів окремих блоків ЛТчС. У 

табл. 1.3 середні бали для кожної категорії подані у діапазоні від найменшого 

до найбільшого значення. За такої умови виникає множина комбінацій 

співвідношень. Їх аналіз засвідчує стадію розвитку ландшафтно-технічної 

системи. Так, співвідношення (1 : 1 : 1), (5 : 5 : 1) говорять про те, що система 

знаходиться на стадії «зародження»; (3 : 3 : 2), (5 : 5 : 3) – на стадії 

«функціонування»; (1 : 2 : 4), (1 : 1 : 5) – на стадії «руйнування» тощо. При 

використанні такої методики можливе виникнення похибок, оскільки 

співвідношення, характерні для стадії «руйнування» і функціонування 

геокомпонентної системи, матимуть однакові значення (1 : 1 : 4 або 1 : 1 : 5). За 

такої обставини остаточна ідентифікація стадії ґрунтується на порівнянні 

отриманих цифрових даних з урахуванням експертних висновків кожного 

фахівця дослідної групи. 

 

Таблиця 1.3 

Визначення стадії розвитку ЛТчС 

Середній бал (Сб) 

оцінки стану 

блоків ЛТчС 

Стадія розвитку ЛТчС 

«Зародження» Функціонування  «Руйнування» 

Функціонування 

геокомпонентної 

системи 

СбУБ 1–5 3–5 1–2 1 

СбТБ 1–5 3–5  1–2 1 

СбПБ 1 2–3 4–5 5 

 

Третій етап досліджень пов’язаний з прогнозуванням можливого 

розвитку ЛТчС. Більш детально він схарактеризований у підрозділі 7.1. 

На четвертому етапі дослідна група оприлюднює результати роботи і 

тісно співпрацює з адміністрацією ЛТчС або відповідного регіону. 

Ідентифікація стадій розвитку ЛТчС дає можливість внести корективи у 

діяльність кожного блоку. З метою коригування, діяльність системи варто 

призупинити на певний час для того, щоб ліквідувати усі проблеми, які можуть 
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спричинити її деструкцію. У випадку виявлення стадії «руйнування» – (відрізок 

DE на лінії залежності (рис. 1.11) – необхідно визначити можливі варіанти 

майбутнього розвитку ЛТчС. Цей вибір має бути здійснений за короткий час, 

оскільки прояв зональних чинників у ландшафтно-техногенних системах 

надзвичайно інтенсивний. Неузгодженість дій дослідників і представників 

влади регіону може призвести до остаточного руйнування її блокової 

структури. 

 

 

Рис. 1.11. Варіації розвитку ландшафтно-технічних систем 

 
1 – ландшафтно-інженерна система; 2 – ландшафтно-техногенна система; 3 – лінія 

залежності тривалості стадій ЛТчС від активності блоку управління; 4 – напрям розвитку 

ЛТС до категорії ІТС та ЛІС; 5 – напрям незмінного розвитку ЛТС; 6 – напрям розвитку ЛТС 

до ВАЛ; 7 – межі між стадіями розвитку ЛТчС; 8 – «критичні» точки на лінії залежності. 

 

Загалом, розроблено шість варіантів розвитку (рис. 1.11) ландшафтно-

технічних систем. Кожен з них зорієнтований на прояв (або не прояв) 

активності контролю з боку блоку управління. Більш детальні пропозиції по 

кожному варіанту запропоновані в останньому підрозділі 7.2 цього 

дослідження.  

Варіант А. Ландшафтно-техногенну систему повністю залишають без 

контролю. Її розвиток продовжує проходити за природними законами. Площа 

техногенного покриву неухильно скорочується. З часом блокова система 

перетворюється на компонентну. У залежності від ступеня трансформації 
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природного блоку власне антропогенний ландшафт може відновитися до 

початкового стану (≈50–60%) і функціонувати, підпорядковуючись зональним 

чинникам. Так, днища спущених ставків перетворюються на заболочені 

заплавні урочища з заростями осоково-рогозових асоціацій. Однак, якщо 

первинний (натуральний) ландшафт був корінно змінений, а техногенний блок 

характеризувався складною структурою, то ВАЛ ніколи не відновиться до 

стану натурального ландшафту. Такими прикладами є покинуті кар’єрні 

розробки у долинах річок. Знищені надзаплавні тераси, ущільнений щебенем 

(на глибину до 1 м) ґрунтовий покрив заплави, «штучні» схили з пустих порід, 

залишки технічних конструкцій і сумішей призводять до поступової деградації 

долинно-річкового ландшафту. Не маючи блоку управління, маловірогідним є 

те, що ЛТС або ВАЛ будуть повноцінно функціонувати і розвиватися. В умовах 

соціально-економічної нестабільності такі системи постійно зазнаватимуть 

неконтрольованих впливів з боку людини. Часто зруйновані ЛТС з часом 

перетворюються на смітники або стихійні звалища відходів тощо. Це ще більше 

посилює негативний вплив на навколишнє середовища і трансформує 

антропогенний ландшафт. Оптимізація таких систем ускладнюється, оскільки 

відновлення деградованих ландшафтів потребує витрати значних трудових і 

фінансових ресурсів. Використання варіанту А є найбільш недоречним при 

розробці шляхів оптимізації ЛТчС.  

Варіант В1. Виявивши стадію «руйнування» ЛТчС, пропонується 

відновити частковий контроль над ландшафтно-техногенною системою. При 

такому варіанті враховується майбутня спрямованість використання системи. 

Якщо ЛТС буде виконуватиме мінімальну господарську функцію, то 

оптимізації (ремонту) підлягають ті елементи техногенного покриву, які ще 

можна відновити. Заміна зношених і зруйнованих деталей здійснюється лише 

за потреби. Основний вплив тут направлений на природний блок (зменшується 

площа проективного рослинного покриву, знищуються тварини-шкідники, 

«зрізається» культурний шар ґрунту). Блок управління здійснює епізодичне 

втручання у функціонування ландшафтно-техногенної системи. До таких ЛТС 
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відносяться покинуті ділянки доріг з кам’яним покриттям у лісових масивах. Їх 

проїжджу частину розчищають від завалів і побутового сміття; поблизу дороги 

(на відстані 1,5–2 м) вирубують під корінь кущову та деревну рослинність; 

виїмки та борозни укріплюють асфальтом, бутовим камінням або щебенем. 

Незначне транспортне навантаження на лісові дороги дає можливість 

продовжити їх функціональну придатність на десятки років. 

Варіант В2. Ландшафтно-техногенна система повністю змінює 

функціональне призначення і використовується для рекреації. Стан технічного 

блоку підтримується на стабільному рівні. Усі деталі та основні агрегати 

підлягають захисту від корозії (їх відчищають, змащують, фарбують тощо). 

Механізми не здатні виконувати своїх функцій. Їх основне призначення полягає 

у візуалізації своєї колишньої діяльності та формуванні естетичного 

(вінтажного) ефекту для рекреантів. У межах будівель та поблизу знищується 

рослинний покрив та облаштовуються шляхи для під’їзду екскурсій. 

Оригінальними ЛТС можуть бути стаціонарні «музеї просто неба». У долинах 

річок такими об’єктами є колишні «водяні» млини, папірні, цукровані тощо. 

Крім естетичного призначення їх можна використовувати як кемпінги, готелі 

або спеціалізовані місця стоянок для спортивного туризму. 

Варіант В3. У природоохоронному відношенні зазначені ЛТС можна 

використовувати як мікроядра для сполучення екологічних коридорів у 

річкових долинах. При цьому блок управління виконує вибіркові заходи щодо 

оптимізації технічного та природного блоків. З метою збереження окремих 

видів рослин і тварин, відновленням технічного покриву можна знехтувати. 

Його відновлення здійснюється лише у випадку загрози функціонуванню 

природного блоку. При такому варіанті варто використовувати передовий 

закордонний досвід природоохоронної діяльності. Так, у деяких природних 

парках Західної Європи не демонтують старі споруди, оскільки їх дахи та стіни 

є ареалами рідкісних видів рослин і тварин. На території таких 

природоохоронних об’єктів варто виокремлювати зони особливого контролю, 

де забезпечуватиметься спокій для повноцінного розвитку біоти. Право 



74 

відвідування таких ландшафтно-техногенних систем надаватиметься лише 

співробітникам відповідних організацій або можливе за спеціалізованими 

перепустками. 

При варіанті С1 приймається рішення відновити роботу системи до її 

початкового стану. Така ЛТчС має виконувати своє попереднє господарське 

призначення до входження у стадію «руйнування». У першу чергу повністю 

відновлюється блок управління, який здійснює контроль за відбудовою 

техногенного покриву і подальшою діяльністю інженерно-технічної споруди. 

Технічний блок підлягає корінній перебудові. Непрацюючі деталі та зруйновані 

агрегати демонтують. Від попередньої ЛТС залишають лише ті частини 

техногенного покриву, які ще здатні витримувати навантаження і придатні для 

ремонту (фундаменти, стіни, опори). У ході робіт значного впливу зазнає 

природний блок: змінюється рельєф; сформовані ґрунти «закривають» 

ґрунтосумішами, бруківкою або асфальтом; деревні та кущові форми 

рослинності замінюють трав’яними. Колишня ЛТС переходить до категорії ІТС 

і починає виконувати свою попередню господарську функцію. Такими 

ландшафтно-технічними системами часто стають мости, дамби, хвилерізи. Їх 

повторне формування визначається природними умовами і є соціально-

економічною необхідністю населення, яке проживає на відповідних територіях. 

Варіант С2. Повне відновлення контролю спрямоване на зміну 

функціонального призначення ЛТчС. Фактично відбувається будівництво нової 

інженерно-технічної споруди у зручному місці. Технічний блок попередньої 

ЛТС анулюється, не залишаючи навіть фундаментів. Замість нього формують 

інший техногенний покрив з використанням нових будівельних матеріалів. 

Зміни, які відбуваються у природному блоці аналогічні попередньому варіанту. 

Прикладами зміни господарської функції ЛТчС з корінним переформуванням їх 

блокової структури є затоплення водосховищами населених пунктів у долинах 

річок, руйнування оборонних валів і курганів для будівництва польових 

зрошувальних систем, прокладання нових автомагістралей через дачні ділянки 

тощо. 
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Після вибору варіанта розвитку ЛТчС розпочинається її оптимізація 

(підрозділ 7.2). Це прикладний етап дослідження, під час якого здійснюється 

комплекс заходів, спрямованих на відновлення роботи системи. Врахування 

специфіки блокової структури ЛТчС і визначення найдоцільнішого варіанта 

розвитку (у відповідних фізико- та економіко-географічних умовах регіону) 

сприятиме продовженню життєдіяльності системи і підвищенню ефективності 

у відповідній галузі народного господарства. На цьому робота експертної групи 

закінчується. Відповідальність за майбутню діяльність системи приймають на 

себе представники новоствореного блоку управління [313].  

У дослідженнях ландшафтно-технічних систем першочергова роль 

відводиться інженерам-ландшафтознавцям. Адже одним із найскладніших 

завдань, яке постає перед цими фахівцями – обґрунтування і прийняття 

остаточного рішення (вибір варіанта) щодо подальшої роботи ЛТчС. Від їхніх 

універсальних знань, умінь та навичок залежатиме кінцевий результат, що 

забезпечить органічне співіснування контрастних блоків ландшафтно-технічної 

системи. У сучасних умовах різноманітності інженерних спеціальностей, 

технологій будівництва і полярності поглядів на структуру антропогенних 

ландшафтів підготувати таких спеціалістів буде важко, але можливо. 

Географічні та інженерно-технологічні факультети закладів вищої освіти 

України мають достатній науковий потенціал для того, щоб спільно 

здійснювати їх навчання. 

 

1.5. Методологічні засади дослідження ландшафтно-технічних систем 

 

Дослідження ландшафтно-технічних систем – процес складний і 

ґрунтується на використанні класичних та інноваційних методологічних засад 

сучасної географії (рис. 1.12). У їх основі лежить паралельне використання 

трьох наукових парадигм: системної, модельної та екологічної. Вони не 

суперечать одна одній і взаємодоповнюють вивчення взаємодії природи і 

техніки. Системна парадигма засвідчує те, що ЛТчС є впорядкованими  
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Рис. 1.12. Теоретико-методологічна модель  

досліджень ландшафтно-технічних систем Правобережної України 
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системами, які мають впорядковану (блокову) структуру і виконують певні 

функції. Надзвичайна різноманітність ЛТчС та значний регіон досліджень 

вимагають від науковців використання модельної парадигми. Вплив 

управлінського блоку на природний через застосування технічних засобів праці 

визначає застосування екологічної парадигми. 

Центральне місце у дослідженні ЛТчС займає концепція геотехнічних 

систем [201]. Її основні положення оптимально розкривають суть поняття 

«ландшафтно-технічна система». Моделі принципової схеми геотехнічної 

системи стали першоосновою для створення універсального алгоритму 

досліджень ЛТчС. Розробка шляхів оптимізації існуючих та формування нових 

екологічно безпечних ЛТчС з метою задоволення потреб майбутнього 

покоління доповнюють триєдину концепцію збалансованого розвитку [576]. 

Виокремлення нової оболонки Землі – ландшафтної техносфери – характеризує 

сучасний стан розвитку біосфери, який деталізований у концепції глобальної 

екології [364].  

Системний підхід в аналізі задач, пов’язаних з проблемами взаємодії 

природи і техніки, використовувався в двох аспектах. У першому випадку його 

застосовували для дослідження будь-яких поєднань взаємодіючих технічних 

пристроїв і ландшафтних комплексів. При цьому розумілося, що їх єдність 

визначається територіальним суміщенням (ІТС завжди вступає в контакт з 

природою і взаємодіє з нею). По-друге, системний підхід допомагає виявити 

дійсні ландшафтно-технічні системи, основними складовими є три блоки 

(технічний, природний і управлінський). Тут на перший план виходить поняття 

«цілісність системи», яка визначається єдністю виконуваних системою 

народногосподарських функцій. Без одного з названих блоків або без 

узгодженості їх діяльності така система не зможе повноцінно виконувати своє 

призначення [420]. 

Встановлення стійкого обміну речовиною, енергією та інформацією між 

трьома блоками ЛТчС засвідчує те, що система починає діяти як єдине ціле. 

Вивчення парадинамічних (або парагенетичний) зв’язків між різними за 
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походженням підсистемами (блоками) допомагає краще зрозуміти процеси 

функціонування ЛТчС та спрогнозувати її розвиток на майбутнє. Тому 

дослідження ландшафтно-технічних систем необхідно здійснювати на основі 

парадинамічного підходу, при якому вони функціонують як парадинамічний 

ландшафтний комплекс.  

Конструктивно-географічний підхід у вивченні ЛТчС спрямований на 

обґрунтування шляхів і регіональних схем раціонального 

природокористування; геоекологічне оцінювання сучасного стану ландшафту; 

визначення природно-ресурсного потенціалу регіонів; наукове забезпечення 

його використання і збереження; опрацювання методів аналізу і мінімізації 

наслідків антропогенного впливу на ландшафтні комплекси та їх 

геокомпоненти; ландшафтне прогнозування майбутніх змін об’єктів 

дослідження; геоекологічно витримані, соціально та економічно спрямовані 

наукові географічні обґрунтування відповідних господарських рішень щодо 

територій різних просторових рангів [62]. Зазначений підхід засвідчує те, що 

техніка є джерелом не лише негативних, а й позитивних змін у природі. ЛТчС 

теж приносять користь і при раціональному керуванні значно допомагають 

людині у господарській діяльності. Проблема в тому, щоб навчитися правильно 

та коректно керувати такими системами, враховуючи попередні негативні 

результати їх впливу на ландшафтну сферу. 

Ідентифікація ландшафтно-технічних систем як цілісних поєднань 

природи і техніки, які здатні функціонувати тривалий час у певних фізико-

географічних умовах, визначає набір наукових принципів (природно-

антропогенного сумісництва, історизму, випереджуючого вивчення, 

комплексності, функціональний, організаційний). Вони вже давно стали 

традиційними в антропогенному ландшафтознавстві [143; 358]. Їх детальний 

аналіз здійснений у працях [166; 307], тому потреби ще раз зупинятися на їх 

характеристиці немає.  

Аналіз організації структури та динаміки ЛТчС вимагає від дослідників 

інтегрованої роботи на трьох рівнях пізнання (рис. 1.13). Дослідження долинно-
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річкових ландшафтно-інженерних систем доцільно здійснювати на 

геотехнічному рівні, де географічні та ландшафтні знання про природну 

(геокомпонентну) підсистему необхідно доповнювати інженерно-технічними 

характеристиками6 технічного блоку. Важливу роль тут відграє ідентифікація 

ролі людини як керівного органу в блоці управління (соціологічний аспект). 

Вивчення долинно-річкових ландшафтно-техногенних систем – це 

географічний рівень пізнання. Дослідник має синтезувати знання про специфіку 

закономірностей природних процесів геокомпонентної складової та дані про 

економіко-географічне значення техногенного блоку. На ландшафтознавчому 

рівні опрацьовують власне долинно-річкові антропогенні ландшафти за 

допомогою традиційних принципів і методів ландшафтознавства, враховуючи 

при цьому їх походження [307]. 

 

 

Рис. 1.13. Рівні пізнання структурної організації долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем. За [155] з правками та доповненнями автора 

 

Однією з важливих і невирішених проблем сучасного ландшафтознавства 

 
6 Незважаючи на те, що окремі географи висловлюють сумніви щодо логічності наведення інженерно-технічних 

даних при ландшафтознавчому аналізі ЛТчС, автор вважає за доцільне їх використання. Оскільки виникає 

питання: якщо при описі урочищ ми вказуємо тип ґрунтів, їх гранулометричний склад, рельєф і основні види 

рослин, то чому детально не схарактеризувати технічний блок? 
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залишається диференціація цілого на складові. Досліджуючи будь-який об’єкт, 

кожен географ шукає відповіді на низку питань: як зрозуміти суть об’єкту, 

складові частини якого нерозривно пов’язані між собою? Чи всі об’єкти 

можна розділити на рівнозначні частини? У чому раціональність цього поділу 

та для чого він потрібен? Розпочавши дослідження цього географічного 

об’єкта, ми розуміємо, що лише після поділу його на окремі складові можна 

розробити класифікацію, проаналізувати структуру, прослідкувати міжсистемні 

взаємозв’язки, зрозуміти причини трансформації тощо. Вирішення зазначеної 

проблематики знаходимо у «правилі тріади», яке відображає триєдину суть 

(рис. 1.14) усіх складових географічної оболонки. За Ф. М Мільковим, 

«властивості географічного об’єкту змінюються у відомому напрямі від однієї 

його зовнішньої межі до іншої, і це дозволяє розрізняти в об’єктів три 

частини – середню, з найбільш характерними для нього ознаками, та дві бічні, 

які мають риси суміжних об’єктів» [357, с. 91]. 

 
Рис. 1.14. Триєдина суть географічних об’єктів 

 
В – центральний об’єкт; А, С – суміжні об’єкти; ВВ – середня частина об’єкта з 

найбільш характерними для нього ознаками; АВ, ВС – бічні частини з проявом ознак 

суміжних об’єктів; стрілки – напрями змін властивостей. 

 

Правило тріади відіграє провідну роль у дослідженні об’єктів, які були 

проаналізовані недостатньо або взагалі не розглянуті науковцями. Саме до 

ВВ АВ ВС 
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такої категорії належать долинно-річкові ландшафти – складні цілісні системи, 

пізнання яких розпочалося лише з 60-х років ХХ ст. Окремою науковою 

проблемою є вивчення ЛТчС, які приурочені до долинно-річкових ландшафтів і 

нерозривно поєднані з ними. Розробки на зазначену тематику майже відсутні, 

хоча вони мають важливе практичне значення.  

Уперше правило тріади запропонував використовувати Ф. М. Мільков у 

1978 р. при дослідженні лише заплавного типу місцевостей [345; 352]. Повне 

обґрунтування цього правила він дав у монографії [357] і виділив висотну та 

горизонтальну тріади заплави. Г. І. Денисик використав правило тріади у 

фізико-географічному районуванні при виокремленні нових антропогенних зон 

України – лісопасовища, лісополя і поля [143; 145] й Серединного 

ландшафтний поясу Східно-Європейської фізико-географічної країни [150] та 

акцентував увагу молодих науковців на прикладному значенні цього підходу 

[176]. На практиці правило тріади було використане вінницькими та 

чернівецькими географами, які детально проаналізували природу та ландшафти 

долин Південного Бугу [451] і Дністра [452]. Загалом усі публікації стосувалися 

переважно тріад у натуральних ландшафтах, застосування правила щодо поділу 

ландшафтно-технічних систем (ЛТчС) не було здійснено. Варто відзначити, що 

не всі ландшафтознавці дотримуються правила тріади. Так, О. В. Бережной [27] 

під час диференціації схилових ландшафтів виділяє не три, а чотири зони. Що 

доводить певну дискусійність цієї теми та перспективу подальшої розробки. 

У ландшафтній сфері Землі є безліч тріад. Поряд з часовими, які 

використовуються для визначення етапів розвитку ландшафтів, є просторові – 

вертикальні та горизонтальні, що характеризують структуру об’єктів. 

Зовнішнім межам просторових тріад відповідають крайні точки відліку часу, а 

середня ланка часової тріади ідентифікує стан географічного об’єкта в середній 

частині його розвитку [357]. Детальніше зупинимося на другій групі тріад 

(рис. 1.15.А), які необхідно враховувати при дослідженні долинно-річкових 

ландшафтів. 
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Рис. 1.15. Тріади у долинно-річкових ландшафтах (А)  

і долинно-річкових ландшафтно-технічних системах (Б) 
 

Ландшафтні профілі. Натуральні геокомпоненти: 1 – корінні породи (граніти та 

гнейси); 2 – сучасні алювіальні відклади; 3 – флювіогляціальні піски й супіски; 4 – 

лесоподібні та покривні суглинки; 5 – поверхневі води; 6 – заплавні лучні ґрунти; 7 – 

заболочені ґрунти й торфянники; 8 – дерново-середньо- та сильно-підзолисті ґрунти; 9 – 

ясно-сірі й сірі лісові ґрунти; 10 – чорноземи опідзолені; 11 – перезволожені чорноземи 

(мочари); 12 – різнотравно-злакові луки; 13 – вербняки; 14 – чорновільшанники; 15 – 

агрофітоценози; 16 – сосново-ялинові ліси; 17 – сосново-широколисті ліси; 18 – байрачні 

ліси; 19 – широколисті (грабово-дубові) ліси. Техногенні компоненти: 20 – ґрунтосуміші; 

21 – залізобетон; 22 – асфальт. Межі: 23 – тріад; 24 – складових тріад. Інші позначення: 

25 – напрями масо- та енергопотоків; 26 – складові тріад. 

 

Класифікаційна тріада. Залежно від рельєфу типологія долинно-річкових 

ландшафтів включає три таксони: 1) рівнинний – підклас характеризується 

виробленим поздовжнім профілем рівноваги, широким днищем, незначним 

похилом, наявністю чітко виражених аквальних ділянок річища з швидкою та 

повільною течією, рівномірними видами діяльності водного потоку; 2) гірсько-

рівнинний – підклас поєднує ознаки гірських і рівнинних річкових ландшафтів; 

3) гірський – підклас виокремлюється великим похилом, вузькою долиною, 

швидкою течією та переважанням процесів розмиву. У залежності від довжини 

річища та площі басейну виділяють три типи річок: 1) малі мають до 100 км 

довжини та площу 2000 км2; 2) середні – від 100 до 500 км довжини та площу 
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2000 до 50 000 км2; 3) великі – понад 500 км довжини та площу понад 

50 000 км2. 

Річищна тріада. У поперечному перерізі річище складається з трьох 

частин: 1) правий берег; 2) власне днище річища; 3) лівий берег. У 

повздовжньому розрізі у річищі чергуються: 1) плесова ділянка верхньої течії; 

2) ділянка перекату; 3) плесова ділянка нижньої течії. 

Заплавна тріада. У межах висотних рівнів заплави: 1) низька заплава – 

вербняки та вільшняки на прирічищних ділянках; 2) середня заплава – луки 

різного ступеня зволоження з ділянками затоплюваних лісів; 3) висока 

заплава – затоплюється не щорічно, ґрунтовий покрив наближений до 

зонального. Горизонтальні мікрозони: 1) прирічищна – підвищена, складена 

піщаним і супіщаним алювієм; 2) центральна – рівні ділянки з глинистими та 

суглинистими ґрунтами; 3) притерасна – знижена і заболочена [176]. 

Схилова тріада: У межах висотних рівнів схилу: 1) зона бровки – 

найвища частина, яка відділяє схил від плакору; 2) зона власне схилу – 

нахилена у бік днища поверхня з кутом нахилу до 90º; 3) зона підошви – 

найнижча частина схилу, суміжна із заплавою. 

Надзаплавно-терасова тріада: У межах висотних рівнів тераси: 

1) схилова зона – крутий уступ (до 35º), який відділяється від майданчика 

бровкою; 2) майданчикова зона – рівна або похила частина долини, що має 

найбільші довжину й товщину залягання алювію; 3) тилова зона, де 

накопичуються делювіальні шлейфи суміжної вищої тераси або схилу 

Долинна та басейнова тріади. На повздовжньому профілі рівноваги 

виокремлюються: 1) верхня течія, де переважає ерозійна діяльність водного 

потоку; 2) середня течія, у якій відбувається транспортування зруйнованого 

матеріалу; 3) нижня течія, де здійснюється акумуляція алювію. На поперечному 

профілі розташовані: 1) правобережжя (крутий схил у північній півкулі); 

2) днище (річище та заплава); 3) лівобережжя (надзаплавні тераси та схил). У 

межах висотно-ландшафтних рівнів долину диференціюють на: 1) «молодий» 

акумулятивний рівень; 2) «типовий» або перехідний рівень; 3) «старий» 
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денудаційний рівень [161]. Аналогічно долинам у басейні річки також 

виділяють три частини: 1) верхню; 2) середню; 3) нижню. 

Парадинамічна міжбасейнова тріада, в основі якої лежить суміжність 

розташування ландшафтних комплексів (ЛК) між вододілами та обмін між 

ними речовиною, енергією та інформацією. У поперечному розрізі 

розташовуються: 1) лівобережні долинні ЛК одного басейну з уповільненим 

масо- та енергообміном; 2) вододільні ЛК, де здійснюється перерозподіл 

парадинамічних і парагенетичних зв’язків між суміжними басейнами; 

3) правобережні долинні ЛК іншого басейну з крутим схилом, де відбувається 

пришвидшений масо- та енергообмін. 

У дослідженні долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

простежується триєдині закономірності тріад, які були охарактеризовані вище. 

Однак, на відміну від просторових тріад у долинно-річкових ландшафтах, 

основою виділення категорій ЛТчС є часова тріада. Зважаючи на різні за 

характером етапи розвитку ДЛТчС, виділяються такі стадії: 1) «зародження» 

ЛТчС, під час якої провідну роль у ЛІС відіграє інженерно-технічна споруда; 

2) функціонування ЛТчС, коли в ЛТС природний блок домінує над технічним; 

3) «руйнування» ЛТчС, в якій інженерно-технічна споруда самознищується, а 

власне антропогенний ландшафт комплекс продовжує розвиватися за 

природними закономірностями.  

Використання просторових тріад дає змогу чітко розділити долинно-

річкові ландшафтно-технічні системи на складові, що спрощує проведення 

ландшафтних зйомок на практиці.  

Тріади у гідроенергетичних, ставкових і млинарських ДЛТчС є подібними 

між собою, оскільки ядром кожного перерахованого ландшафтного комплексу є 

водойма, сформована будівництвом греблі. При висотній диференціації 

ландшафтних комплексів ставків і водосховищ виділяються 3 рівні: 1) верхній 

б’єф – затоплене водою днище долини вище від греблі; 2) власне гребля – 

водопідпірна інженерно-технічна споруда з гідроелектростанцією або млином; 

3) нижній б’єф – днище долини нижче від греблі з ґрунтами, які зазнали 
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осушення. Поздовжню структуру ставків і водосховищ характеризують 

ландшафтні комплекси: 1) верхів’я – заростаючі водно-болотною рослинністю 

замулені ділянки у місці входження річки у затоплену заплаву; 2) центру – 

ділянки затопленого річища та заплави з глибинами, характерними для більшої 

частини водойми; 3) пригреблевого глибоководдя – найглибша частина 

водойми, розташована поблизу греблі. Поперечна структура геоекотонів 

ставків і водосховищ включає такі комплекси: 1) затоплене водосховищем 

днище долини; 2) прибережний водно-болотний ландшафтний комплекс; 

3) суміжні ландшафтні комплекси суходолу. 

У поперечному перерізі виокремлюється низка ідентичних тріад у 

структурі різних класів долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

(рис. 1.15.Б).  

Тріада у ДЛТчС каналів. За аналогією з річищем канал формується з: 

1) правого берега; 2) власне днища каналу; 3) лівого берега. 

Тріада в опорних ДЛТчС. Мости, віадуки, трубопроводи, перетинаючи 

долину, диференціюють на: 1) устої правобережної частини долини; 

2) прогонові споруди через днище річища (долини); 3) устої лівобережної 

частини долини. 

Тріада в дамбових ДЛТчС. Дамба в межах заплави складається з трьох 

частин: 1) відкос з боку річища (каналу), укріплений залізобетонними плитами 

або кам’яною кладкою; 2) гребінь дамби, заасфальтований та обсаджений 

деревами; 3) відкос з боку заплави, задернований і зарослий лучно-злаковою 

рослинністю. Обваловане протипаводковими дамбами річище формується з: 

1) правобережної дамби; 2) власне річища; 3) лівобережної дамби. 

Правило тріади відіграє важливу роль у дослідженні долинно-річкових 

ландшафтів і долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. Досвід окремих 

робіт [451; 452] доводить його теоретичну та практичну цінність. У перспективі 

це правило можна застувати для ДЛТчС інших антропогенних зон та 

географічних поясів планети. Диференціація цілого на частини дає можливість 

узагальнити дані про структуру і функціонування долинно-річкових 
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ландшафтних комплексів глобального масштабу, а відповідно знайти причини 

їх сучасних змін внаслідок господарського впливу людини [281; 282; 307]. 

Проблематика методологічних засад дослідження ландшафтно-технічних 

систем на цьому не вичерпується. Складність блокової структури, 

специфічність розвитку, особливості динамічних процесів і різні підходи до 

виокремлення ЛТчС зумовлюють необхідність висвітлення теоретико-

методологічних питань у наступних розділах. 

 

Висновки до розділу 1 
 

1. Аналітичний огляд наукової літератури з досліджуваної проблематики 

показує зростаючу зацікавленість географів і ландшафтознавців до проблем 

виокремлення та функціонування ландшафтно-технічних систем. Разом з тим, 

виокремлюється низка питань, на які науковці недостатньо звертали увагу. 

Серед основних з них: 

- різнохарактерність поглядів на сутність ландшафтно-технічних систем; 

- відсутність узагальнюючих робіт про структурну організацію ЛТчС; 

- недостатній аналіз ЛТчС, які втратили блок контролю; 

- дисперсність локалізації регіонів дослідження ЛТчС, які варто об’єднати в 

межах Правобережної України; 

- розробка єдиної класифікації ЛТчС, яка б поєднувала специфіку усіх її 

блоків; 

- мала кількість досліджень, у яких проаналізовано розвиток та 

функціонування ЛТчС у річкових долинах; 

- пріоритетність досліджень ЛТчС, які сконцентровані у днищах долин, та 

недостатній ландшафтознавчий аналіз систем, приурочених до надзаплавних 

терас і схилів. 

Це здало змогу авторові узагальнити попередні теоретичні напрацювання 

і, використовуючи власні польові дослідження, дати відповіді на зазначені 

запитання при подальшому викладі матеріалу. 

2. Долинно-річкові ЛТчС – це триблокові системи, які займають особливе 

місце у структурі антропогенних ландшафтів. У залежності від контролю 
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людини над технічним блоком такі системи багато разів здійснювали перехід з 

однієї категорії в іншу. Кожна видозміна долинно-річкової ландшафтно-

технічної системи мала важливе значення у житті людей тієї ділянки долини, 

яку вони населяли. Стабілізація ДЛТчС на рівні ландшафтно-інженерної 

системи забезпечувала населення природними ресурсами, втрата управління 

над техногенним покривом означала виникнення природно-соціальних 

катаклізмів. 

3. Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем є ще 

недостатньо вивченою проблемою інженерного ландшафтознавства. Складність 

дослідження полягає у тому, що кожна система є унікальною у своєму розвитку 

і потребує індивідуального підходу. Виокремлені стадії і фази у загальних 

рисах можуть характеризувати стан ландшафтно-технічних систем. Для 

точнішого визначення категорій ЛТчС необхідно враховувати регіональну і 

топологічну приналежність систем, їх місце у класифікації та соціально-

економічну ситуацію в державі. Вирішення зазначеної наукової проблеми – 

справа майбутніх науковців, які поєднуватимуть спеціальності 

ландшафтознавця та інженера у певній галузі. 

4. Дослідження ЛТчС має важливе конструктивно-географічне значення. 

Запропонований алгоритм дає змогу виявити актуальний стан блокових систем 

і вибрати відповідний варіант їх подальшого розвитку. При цьому зростає роль 

інженера-ландшафтознавця як керівника експертної групи з оцінки діяльності 

ЛТчС. Універсальність такого моніторингу допомагає контролювати розвиток 

ландшафтно-технічних систем будь-якого галузевого спрямування. 

5. В основі дослідження ЛТчС знаходяться класичні та інноваційні 

парадигми, концепції, підходи, принципи, рівні пізнання, методи і засоби. Їх 

множину об’єднує «правило тріади» Ф. М. Мількова, ґрунтуючись на якому 

можливо детально проаналізувати структуру і хід процесів у ЛТчС. Розглянуті 

методологічні засади сприятимуть подальшим дослідженням не лише долинно-

річкових ландшафтно-технічних систем, а й усіх антропогенних ландшафтів 

загалом. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНЖЕНЕРНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО  

ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ 

 

2.1. Історія становлення інженерного ландшафтознавства та його зв’язок з 

іншими науковоми напрямами 

 

На початку ХХІ ст. антропогенне ландшафтознавство досягло значних 

успіхів у дослідженні техногенного впливу на ландшафтну сферу. Однак 

зважаючи на зазначену проблематику, зараз ця наука не може власними силами 

досягти мети. Для того, щоб здійснювати детальний аналіз усієї різноманітності 

антропогенних ландшафтів замало умінь лише фізико-географів і 

ландшафтознавців. До цієї роботи необхідно залучати фахівців інженерних 

спеціальностей. Шляхом синтезу знань про структуру та закономірності 

розвитку ландшафтів і практичних навичок техногенної трансформації природи 

вчення Ф. М. Мількова та Г. І. Денисика про антропогенні ландшафти може 

суттєво доповнити інженерне ландшафтознавство – науковий напрям, 

спрямований на дослідження ландшафтно-технічних систем як складових 

ландшафтної техносфери, їх структури, розвитку, функціонування, зовнішньої 

та внутрішньої динаміки, яке необхідно здійснювати одночасно на 

ландшафтному, географічному і геотехнічному рівнях пізнання [280; 290; 303]. 

Уперше ідею про інженерне ландшафтознавство науковці запропонували 

у 1960-х роках. Так, відомий геофізик Г. Ф. Хільмі, відзначав зростаюче 

значення технічних засобів в активній трансформації природи і прийшов до 

висновку, що «почавши з перетворення природи, людина перейде до її 

організації і врешті-решт буде змушена створити принципово нову біосферу, 

що скрадатиметься із фізичного середовища та організмів, які населятимуть її, 

та технічних пристроїв, котрі контролюватимуть і створюватимуть це ж 

фізичне середовище» [509, с. 284].  

У розумінні низки географів «інженерна географія» та «інженерне 
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ландшафтознавство» вживалися у синонімічному значенні. Насправді ці 

наукові напрями є різними і мають свої об’єкти дослідження (рис. 2.1), так само 

як «антропогенна географія» та «антропогенне ландшафтознавство». Початком 

розвитку інженерного ландшафтознавства як самостійного напряму є стаття 

Ю. П. Пармузіна [394], у якій він на основі багаторічних досліджень природи 

Сибіру обґрунтував необхідність детального вивчення взаємодії інженерно-

технічних споруд з ландшафтами, структуру яких вони змінили.  

 

 

Рис. 2.1. Область інтересів інженерного ландшафтознавства 

 
ІТС – інженерно-технічна споруда; ЛІС – ландшафтно-інженерна система; ЛІС – 

ландшафтно-техногенна система; ВАЛ – власне антропогенний ландшафт. 

 

З середини 60-х років ХХ століття над цією проблемою працював Відділ 

фізичної географії Інституту географії Академії наук СРСР під керівництвом 

Л. Ф. Куніцина та В. С. Преображенського. У їх роботах [419; 420; 423] було 

обґрунтовано поняття «геотехнічної системи», яке в подальшому стало 

об’єктом дослідження меліоративної географії – науки про способи і види 

перетворення природного середовища (геосистем) для оптимізації її 

властивостей з метою підвищення біологічної (сільськогосподарської) 

продуктивності [203; 557]. Ф. М. Мільков [355] диференціював терміни 

«ландшафтно-інженерна система» й «ландшафтно-техногенна система» та 

розглядав інженерне ландшафтознавство як перспективний напрям у фізичній 

географії. А. Г. Ісаченко [221] та В. С. Преображенський [421] виокремлювали 

прикладне ландшафтознавство як конструктивний напрям досліджень 

природних комплексів, які були змінені технічною діяльністю людини. 

Запропоновані ідеї дали змогу вибудувати структуру напрямів системи 
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ландшафтознавчих наук і показати у ній місце інженерного ландшафтознавства 

(рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Місце інженерного ландшафтознавства у системі 

ландшафтознавчих наук 
(пунктирною лінією позначені напрями, які будуть розроблені у перспективі) 

 

В Україні базою для розвитку інженерного ландшафтознавства стала 

прикладна фізична географія – науковий напрям, який узагальнив 

П. Г. Шищенко на основі багаторічних спостережень за взаємодією природи і 

техніки. Як об’єкт прикладних фізико-географічних досліджень він 

запропонував «територію, природно-територіальний комплекс, фізико-

географічний процес або їх поєднання, регіональні фізико-географічні таксони 

різних рангів, які вивчаються та оцінюються з практичного погляду» [549, с. 8]. 

У подальшому суттєвим доробком до становлення інженерного 

ландшафтознавства стали фундаментальні роботи науковців в університетах 

Вінниці (Г. І. Денисика [138], А. В. Гудзевича [124], Ю. В. Яцентюка [566; 

567]); Дніпра (О. О. Керничної [244]); Києва (В. В. Стецюка [462; 476; 477], 

О. Ю. Дмитрука [185; 186], М. Д. Гродзинського [118–122], Ю. А. Сілецького 
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[453; 443]); Харкова (В. Ю. Некоса [382]); Кривого Рогу (Ю. Г. Тютюнника 

[492–494], Л. М. Булави [42], В. Л. Казакова [233; 234]); Львова (К. І. Геренчука 

[93–96], М. М. Койнова [257], І. С. Круглова [271], І. П. Ковальчука [223; 252], 

В. М. Петліна [396; 397], Г. І. Рудька [444; 462], Є. А. Іванова [222; 223]); 

Мелітополя (В. П. Воровки [68; 69]); Івано-Франківська (О. М. Адаменка [4; 

444]); Одеси (Г. І. Швебса [537–541]); Сімферополя (Ю. І. Глущенка [102; 103], 

К. А. Позаченюк [407–409]); Чернівців (Я. Р. Дорфмана [192], Л. І. Воропай, 

[70–72], В. М. Гуцуляка [128–129], М. В. Дутчака [198; 199]). 

З 70-х років ХХ ст. низка представників вінницької школи 

антропогенного ландшафтознавства на чолі з професором Г. І. Денисиком [143] 

працюють над дослідженням антропогенних ландшафтів України. Окремі 

публікації О. О. Антонюк [11; 153], О. І. Бабчинської [154], О. М. Вальчук [47; 

48; 155], І. М. Войни [156], В. М. Воловика [66; 67; 157; 158], І. П. Гамалій [82–

86], В. В. Канської [160], А. Г. Кізюн [163], Л. М. Кирилюка [161], 

І. П. Козинської [164; 255], І. В. Кравцової [165; 267] та Г. С. Хаєцького [174; 

506–508] стосуються вивчення ландшафтно-технічних систем. Деякі аспекти 

регіонального поширення ЛТчС були розглянуті автором на прикладі долини 

Південного Бугу [166; 307]. Однак комплексної та узагальнюючої роботи, яка б 

поєднала усі попередні теоретичні й практичні дослідження із зазначеної 

проблематики ще немає. 

Цікавими є ідеї та напрацювання географів з Кривого Рогу 

(Ю. Г. Тютюнника [493], В. Л. Казакова [234], Г. М. Задорожньої [215], 

С. В. Яркова [565], І. М. Малахова [326]), які на прикладі гірничопромислових 

ландшафтів свого регіону розвивають споріднений напрям «техногенне 

ландшафтознавство» [162]. В основі таких досліджень центральне місце займає 

одна з генетичних груп антропогенних ландшафтів – техногенні. При такому 

підході зазначений напрям є більш ширшим, оскільки у структурну організацію 

техногенних ландшафтів входять ЛІС, ЛТС та ВАЛ. 

У зарубіжній науковій літературі спорідненими напрямами до 

інженерного ландшафтознавства є низка прикладних дисциплін, які 
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розвиваються на основі геотехнічної інженерії («geotechnical engineering»). 

Зараз це галузь цивільного будівництва, котре займається вивченням 

механічних, гідравлічних та інженерних властивостей матеріалів геологічного 

середовища, які застосовуються для будівельних робіт. Як наука вона базується 

на принципах механіки ґрунту та механіки гірських порід, які сформулював у 

1925 р. австрійсько-американський геолог К. Терзагі [639]. Основні ідеї 

геотехнічної інженерії на практиці застосували його послідовники (Р. Б. Пек, 

Г. Месрі [640]; Р. Д. Хольц, У.Д. Ковач [608]; Б. М. Дас [585] тощо). 

Інженери-геотехніки займаються проектуванням фундаментів ІТС, 

враховуючи при цьому лише окремі геокомпоненти ландшафту (гірські породи, 

ґрунти, рельєф, підземні води). Геотехнічна система («geotechnical system»), в їх 

розумінні, – це інженерно-технічна споруда, яка має безпосередній зв’язок (у 

вигляді фундаменту) із земною поверхнею. Більшість іноземних публікацій у 

цьому напрямі зосереджені на визначенні надійності та стійкості геотехнічних 

систем [581; 591; 603; 609] й оцінці ризику виникнення аварій і надзвичайних 

ситуацій різного характеру [582; 595; 630; 634]. 

Зважаючи на посилення глобальної екологічної кризи, сучасні провідні 

університети світу навчають інженерів-екологів для різних галузей 

промисловості. Їх основною освітньою програмою є інженерна екологія 

(«environmental engineering») – напрям прикладної науки і техніки, який 

займається вирішенням проблем збереження енергії, виробничого активу та 

контролю відходів життєдіяльності. До важливих складових підготовки таких 

фахівців відноситься екологічне проектування («ecological engineering»), що 

спрямоване на створення стійких екосистем, спрямованих на інтеграцію 

людського суспільства і навколишнього середовища. Головне завдання 

інженери-екологів – це контроль за функціонуванням інженерно-технічних 

споруд, які порушують стан суміжних екосистем. Переважна частина 

співробітників Управління з охорони довкілля США (EPA) є фахівцями з 

інженерної екології. 

Ідею про екологічне проектування запропонував Г. Одум у 1960-х роках 
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як один з шляхів використання природних джерел енергії в якості основного 

підходу для управління екологічними системами [627]. У. Дж. Мітч та 

С. Е. Йоргенсен першими обґрунтували принципи екологічного проектування і 

вважають за його головну мету: відновлення екосистем, які були пошкоджені 

господарською діяльністю, та розвиток нових стійких екосистем, що мають 

важливе значення як для людини, так і для навколишнього середовища [625]. 

К. Р. Барретт охарактеризував роль екологічного проектування у використанні 

водних ресурсів. Еколог зазначає, що цей науковий напрям є «економічно 

ефективною стратегією вирішення проблем «другого покоління» водних 

ресурсів. Він може бути визначений як проектування, будівництво, 

експлуатація та управління ландшафтними / водними структурами, а також 

пов’язаними з ними рослинними і тваринними угрупованнями для покращення 

стану навколишнього середовища» [573, с. 182]. 

Одним з основних підходів до відновлення стану навколишнього 

середовища іноземні науковці вважають екосистемне управління («ecosystem 

management»). Його суть полягає у керуванні екологічними системами при 

одночасному збереженні їх головних функцій, відновленні природних ресурсів 

та задоволенні соціально-економічних, політичних й культурних потреб 

нинішніх і майбутніх поколінь [638]. Менеджер з управління оцінює баланс 

між об’ємом певного виду природних ресурсів та потребами суспільства. Якщо 

екосистема забезпечуватиме відновлення цих ресурсів, то визначається 

оптимально можлива кількість видобутку, для щоб геокомпонент встиг 

поповнити свій обсяг [604]. З метою моніторингу за станом природних ресурсів 

зараз активно використовують геоінформаційні системи та методи 

дистанційного зондування Землі. Сучасні наукові дослідження з оптимізації та 

управління стану навколишнього середовища ґрунтуються на просторовому 

моделюванні поведінки трансформованих екосистем [610; 635; 649]. Для 

збереження природних ресурсів на ландшафтному рівні менеджери 

використовують формування екологічних коридорів для зв’язку між 

порушеними екосистемами або концентруються на охороні ключового 
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біологічного виду, який є найбільш уразливим при трансформації ландшафту 

[616]. Проте у ландшафтному вдіношенні такі методи є не завжди ефективними 

і потребують комплексного підходу до оцінювання ролі усіх геокомпонентів у 

системі.  

Спільні дослідження Р. А. Фроша та Н. Е. Галополуса [597] дали початок 

розвитку індустріальної екології («industrial ecology») – прикладної наукової 

дисципліни, яка вивчає взаємодію промислового виробництва з навколишнім 

середовищем й забезпечує створення і раціональне функціонування природно-

промислових систем. Діяльність таких систем має ґрунтуватися на законах 

природи, за якими відходи одного біологічного виду можуть бути ресурсом для 

іншого. У січні 2000 р. на нараді в Нью-Йоркській Академії наук було 

засновано Міжнародне товариство промислової екології (ISIE). Зараз принципи 

індустріальної екології використовуються в економіці замкненого циклу, якої 

дотримуються найбільш розвинуті держави планети.  

Близькі за змістом дослідження до інженерного ландшафтознавства 

здійснюють зарубіжні науковці у галузі ландшафтної інженерії («landscape 

engineering»). Основоположником цього напряму є американський інженер 

Л. Дж. Карпентер, який був одним із провідних експертів з систем зрошення і 

досліджував іригаційні системи у Північній Америці та Європі. У кінці ХIX ст. 

він розробив першу освітню програму у США з підготовки фахівців у галузі 

гідротехнічного будівництва. Зараз ландшафтна інженерія спрямована на 

вирішення значно ширшого спектра проблем, що пов’язано з розвитком 

ландшафтної архітектури7. Так, Г. Т. МакКена під «ландшафтною інженерією» 

розуміє міждисциплінарну галузь, яка передбачає застосування техніки та 

прикладних наук у проектуванні та створенні антропогенних ландшафтів [623]. 

М. Сетін проводить такі дослідження, спрямовані на захист забудованих 

територій (селитебних ландшафтів, О. Л.) від надзвичайних ситуацій різного 

характеру [580]. Д. Р. Стюард та Е. А. Бернард поєднують методи інженерії та 
 

7 Зарубіжні науковці синонімізують «landscape engineering» (ландшафтна інженерія) та «landscape design» 

(ландшафтний дизайн) [618; 623]. Свої дослідження вони здійснюють у прикладному напрямі. У такому 

значенні ландшафтна інженерія є різновидом ландшафтної архітектури. На думку автора, інженерне 

ландшафтознавство має ширше застосування і займається як теорією, так і практикою. 
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ландшафтного планування при вирішенні проблем зниження рівня ґрунтових 

вод [637]. Ф. Селік пояснює екологічні проблеми сучасності з певними 

прорахунками у ландшафтному плануванні, виокремлюючи новий науковий 

напрям екологічний ландшафтний дизайн [578]. За даними [612], ландшафтна 

інженерія має важливе значення в економічному відношенні при визначенні 

фінансових витрат на використання водних ресурсів, робочої сили та підтримку 

оптимального стану спроектованого ландшафту. Починаючи з 2005 р., 

Міжнародним консорціумом ландшафтної та екологічної інженерії для захисту 

та поліпшення навколишнього середовища в умовах зменшення 

біорізноманіття, опустелювання, глобального потепління та інших екологічних 

умов було ініційовано видання журналу «Landscape and Ecological Engineering» 

[617], на сторінках якого представлені оригінальні статті, звіти та огляди з усіх 

аспектів збереження, відновлення та управління екосистемами.  

Зараз інженерне ландшафтознавство як науковий напрям продовжує 

залишатися на початкових етапах розвитку. У перспективі він має пройти ще 

довгий шлях становлення для того, щоб стати справжнім вченням. Його місце у 

системі ландшафтознавчих дисциплін є ще недостатньо визначеним. Однак, 

уже зараз є очевидним, що інженерне ландшафтознавство може також 

диференціюватися на галузі у залежності від господарської специфіки 

техногенного блоку ЛТчС.  

У майбутньому, вирішуючи проблеми взаємодії природи та техніки, 

ландшафтознавці будуть набувати емпіричного досвіду для вдосконалення 

наукового апарату; розробки універсальних методик; продукування нових 

теорій та гіпотез; підготовки фахівців з поєднанням технічних і географічних 

спеціальностей тощо. Синтезуючи попередні досягнення у галузях інженерних, 

природничих і соціально-економічних дисциплін, інженерне 

ландшафтознавство буде логічним продовженням розвитку науки про 

антропогенні ландшафти. Дослідження такого характеру на локальному рівні 

стануть передумовою для подолання глобальної кризи у ландшафтній 

техносфері Землі. 
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2.2. Ландшафтна техносфера як об’єкт дослідження інженерного 

ландшафтознавства 

 

Початок ХХІ ст. відзначається активним розвитком глобальної 

екологічної кризи, яка характеризується критичним станом навколишнього 

середовища та надмірною антропогенізацією географічної оболонки. Відбудова 

держав після Другої світової війни, науково-технічна революція, зростання 

кількості населення, «холодна війна» стали причинами корінної перебудови 

поверхні планети. Ідея В. І. Вернадського про ноосферу та вираз «Образ 

планети змінюється корінним чином. Створюється стадія ноосфери. Зараз в 

біосферний оболонці відбувається бурхливий розквіт, подальша історія якого 

представляється нам грандіозною» [56, с. 6] вже не викликає ніякого 

захоплення. Дійсно, теперішня господарська діяльність за масштабом стала на 

один рівень з планетарними масо- та енергообмінними процесами. Наслідками 

техногенезу є виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього 

середовища відходами виробництва, знищення екосистем, зміна структури 

геосфер тощо. Надзвичайно швидкими темпами у сучасних геосферах 

відбуваються зміни, які призводять до формування корінно нових техногенних 

ландшафтів [298].  

Більшість науковців [18; 19; 503; 533] вважають, що людство давно живе 

в епоху техногенезу і техносфери. Провідну роль тут відіграє «техніка, яка 

споживає гігантські об’єми енергії та речовини біосфери, витісняє і пригнічує 

живі організми, включаючи людину, перетворює їх на свій лад» [18, с. 110]. За 

найновішими дослідженнями підраховано, що сучасна загальна маса 

техносфери становить 30,11 трильйона тонн, тобто на 1 м2 планети при падає 

50 кг техноречовини [648, c. 9]. Енергетичні показники техногенезу 

переважають інші геологічні процеси (ерг/год) у кілька разів: 

- техноречовина – 2,2 х 1027; 

- техногенні теплові втрати – 1,6 х 1027; 

- землетруси – 0,5 х 1026; 
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- вулканізм – 1,5 х 1026; 

- радіоактивний розпад – 1,4 – 3.0 х 1028 [18, с. 110].  

Площа техносфери зростає: міста (3,7 млн км2) та села (4,2 млн км2), 

пасовища8 (33,5 млн км2) і поля (16,7 млн км2), риболовні угіддя (15 млн км2), 

еродовані території (5,3 млн км2), позаміські шляхи (0,5 млн км2), лісові 

плантації (2,7 млн км2), водосховища (0,2 млн км2) і залізниці 0,03 млн км2) 

[648, c. 12]. 

У межах техносфери використовується значна кількість води: близько 

5000 км3/рік. Це відповідає майже 1/5 об’єму вологи, яка вводиться у 

планетарний колообіг за рахунок транспірації усіх наземних рослин. 

Техносферний газообмін становить понад 150 тис. км3/рік, що перевищує 1/4 

біосферного газообміну [6, с. 103]. 

Зростання кількості населення планети до 7,62 млрд зумовлює 

збільшення використання природних ресурсів. При цьому «лише кілька 

процентів спожитих природних речовин та енергії людина витрачає на свої 

потреби, а все інше йде на створення та підтримання активності технічних 

(ландшафтно-технічних, О. Л.) систем» [18, с. 109].  

З моменту створення ноосферної концепції [54; 55] серед представників 

різних наукових напрямів [18; 19; 131; 232; 338; 403; 503; 561] тривають 

дискусії з приводу можливості трансформації: біосфера → техносфера → 

ноосфера. Спільної думки немає. З позиції філософії такий перехід можливий 

[411]. Екологи вважають, що сучасна біосфера, вже трансформувалася в 

глобальну природно-технічну (ландшафтно-технічну, О. Л.) систему – 

біотехносферу. Повернути її до попереднього природного стану, так само як і 

зменшити роль техногенних чинників, вже неможливо [480–483]. 

На думку Ф. М. Мількова, ландшафтна сфера Землі слугує базисом для 

техносфери [348], яка упродовж минулого півстоліття вийшла за межі окремих 

геосфер. Не заперечуючи факт існування техносфери, автор вважає недоречним 

 
8 Запропонований авторами поділ техносфери на території за призначенням є дуже умовний. Навряд чи можна 

вважати усі пасовища і лісонасадження частиною техносфери за відсутності у їх складі техноречовини. 
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її аналіз без врахування наявності геокомпонентної складової. На сучасному 

етапі розвитку натуральна ландшафтна сфера є палеоландшафтною основою 

для формування наявних зараз ландшафтів. Їх функціонування є причиною 

трансформації цієї оболонки в антропогенну ландшафтну сферу, «в якій 

природні ландшафти, а також життя населення і навіть цілі культури стають 

єдиним утворенням» [142, с. 27]. Антропогенна ландшафтна сфера не є сталим 

утворенням, вона еволюціонує і продовжує диференціюватися. Накопичення у 

її межах потужного шару техногенного покриву свідчить про те, що у ХХІ 

столітті функціонує ще одна специфічна оболонка – ландшафтної техносфери. 

Вона немає суцільного поширення9, однак поступово збільшується у розмірах і 

здатна поступово виходити за межі ландшафтної сфери (рис. 2.3).  

 

 
Рис. 2.3. Розташування ландшафтної техносфери у географічній оболонці 

 
1 – географічна оболонка; 2 – ландшафтна сфера; 3 – антропогенна ландшафтна 

сфера; 4 – ландшафтна техносфера.  

Ландшафтна техносфера є об’єктом дослідження інженерного 

ландшафтознавства. Використовуючи дані різних наук, цей напрям вивчає 

техногенні процеси, які призводять до формування ландшафтно-технічних 

систем (ЛТчС). Переважна більшість антропогенних ландшафтів представлені 

саме такими блоковими системами. Сукупність ландшафтно-технічних систем 

планети та взаємозв’язків між ними й формують ландшафтну техносферу. Вона 

є специфічним поєднанням складових ландшафтної сфери і техносфери у 

межах географічної оболонки. 

 
9 На сучасному етапі розвитку цивілізації ландшафтна техносфера є складовою ландшафтної сфери. У цьому 

дослідженні зазначений термін використовується для позначення особливої земної оболонки з суцільним 

поширенням техногенного покриву. 
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Розташування ландшафтної техносфери на межі контакту оболонок, які 

мають природне і техногенне походження, дає змогу виокремити низку 

специфічних ознак: 

1) наявність техногенного покриву (техноречовини) – сукупності 

елементів, які формують технічний блок ЛТчС. Вони утворюються у процесі 

цілеспрямованого впливу на геокомпоненти ландшафтів за допомогою 

різноманітних засобів праці. Техноречовина не може сформуватися природнім 

шляхом, а лише за рахунок діяльності людини. Трансформації, яких зазнають 

геокомпоненти, можуть бути частковими або корінними. Прикладами 

техногенного покриву з частково зміненими елементами є гранітна бруківка, 

настил з дерев’яних дощок, піщаний насип тощо. Під час використання їх у 

якості будівельних матеріалів змінюється лише зовнішня форма 

геокомпонентів. Як правило, такий техногенний покрив менш шкідливий для 

навколишнього середовища за рахунок натурального генезису елементів. 

Виготовлення залізобетонного, асфальтного, гудронового покриття потребує 

корінної трансформації первинних геокомпонентів. При цьому зміни 

торкаються їх хімічного складу і агрегатного стану, що й зумовлює їх повністю 

антропогенне походження. Вступаючи у масо- та енергообмін з природнім 

блоком, «штучний» техногенний покрив стає причиною екологічного 

дисбалансу. Таким чином роль техногенного покриву може відігравати як 

окрема деталь, так і спеціалізований апарат; 

2) триблокова модель структури. На початковому етапі розвитку 

ландшафтно-технічні системи сформовані трьома блоками. Рівнозначними її 

складовими є блок управління (людина), природний блок (геокомпоненти) і 

технічний блок (техногенний покрив), які перебувають між собою у тісному 

взаємозв’язку. Роль людини як ініціатора господарської діяльності досліджує 

соціально-економічна географія. Вивченням усієї різноманітності 

геокомпонентів й природних ландшафтів, займаються фізична географія і 

загальне ландшафтознавство зокрема. Комплекс інженерних дисциплін 

спрямований на аналіз діяльності технічного блоку ЛТчС. Використовуючи 
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принципи і методи зазначених наук, інженерне ландшафтознавство спрямоване 

на продовження функціональності та покращення господарської цінності 

ландшафтно-технічних систем; 

3) перебіг техногенезу як результату обміну техноречовиною, енергією та 

інформацією між блоками. Він є основою усіх процесів та явищ, які 

відбуваються у ландшафтно-технічних системах. Техногенез буває прямим, 

коли технічний блок безпосередньо діє на природній, і непрямим, якщо вплив 

«запізнюється» у часі. Вивільняючи значну кількість енергії та формуючи 

техногенний покрив, людина перерозподіляє масо- та енергообмінні потоки в 

антропогенних ландшафтах. Це супроводжується потраплянням нетипових 

хімічних елементів у природний блок системи. Відповідно ЛТчС починає 

функціонувати за новими законами, які були невластиві первинному 

ландшафту. Найчастіше це й призводить до дестабілізації стану навколишнього 

середовища. 

Ландшафтна техносфера має специфічні властивості, які визначають 

взаємозв’язок між її складовими, явищами та процесами. Вони характерні для 

сфери як глобального утворення загалом, так і кожної окремої блокової 

системи зокрема. Серед основних властивостей є такі: 

- цілісність означає, що будь-який елемент (незалежно до якого блоку 

належить) відіграє важливу роль і робить свій внесок у функціонування 

ландшафтно-технічної системи. Зміна одного елементу призводить до 

трансформації окремого блоку, що у подальшому відображається на всій 

системі; 

- стадійність – це перебіг певних часових проміжків у розвитку 

ландшафтно-технічної сфери. При визначених умовах ЛТчС проходять стадії 

«зародження», функціонування та «руйнування». При цьому їх структура 

зазнає корінних змін; 

- циклічність розвитку, яка проявляється після знищення системи. Навіть 

повністю зруйнована ЛТчС може відновити функціонування і набути 

народногосподарської цінності за наявності повноцінного блоку управління. 
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При цьому важливу роль відіграє сприятливе географічне положення. Так, 

річкові долини та узбережжя морів здавна є місцями значної концентрації 

різноманітних ландшафтно-технічних систем. 

- неоднорідність свідчить про відмінності однакових, на перший погляд, 

ділянок ландшафтної техносфери. Головним чином ця властивість пов’язана з 

широтною зональністю і висотною поясністю. Так, однакові за структурою і 

матеріалом інженерно-технічні споруди сформують різні ЛТчС у межах різних 

географічних (ландшафтних) поясів. 

Як і будь-яка інша оболонка, ландшафтна техносфера має свої межі. 

Вони нечіткі, на різних ділянках планети виражені по різному, а їх визначення 

має враховувати як технічні, так і ландшафтознавчі аспекти. Помилково 

ідентифікувати межі ландшафтної техносфери лише з поширенням 

техноречовини у просторі. Сучасні літаки здійснюють регулярні польоти на 

висотах 9–12 км в атмосфері, а космічні апарати вийшли за геліосферу10. Бурові 

свердловини досягають глибин понад 12 км у літосфері11. Однак на таких 

позначках можливе функціонування лише технічних систем (блок управління + 

технічний блок), які не варто плутати ландшафтно-технічними системами, де 

третьою обов’язковою складовою є природній блок (рис. 2.4.В).  

За основу визначення меж ландшафтної техносфери було взято ідеї 

Ф. М. Мількова [348]. Він вважав верхньою межею ландшафтної сфери 

приземний шар повітря до висоти 30–50 м, а нижньою – кору вивітрювання, яка 

поширена на глибинах від одного до кількох десятків метрів. У цих межах 

спостерігаються добові коливання температури і вологості повітря, енергетично 

розвинута термічна конвекція, характерна підвищена запиленість повітря і 

високий вміст часток солі над Світовим океаном. Кора вивітрювання є 

продуктом прямої взаємодії атмосфери, води та біоти на гірські породи. 

Загальна потужність ландшафтної сфери становить від кількох десятків до 

200 м [348]. Сучасні ЛТчС здатні функціонувати поза цими межами. Так, 
 

10 У 2016 р. космічний апарат «Voyager-1» віддалився від Сонця на відстань 20 млрд. км. 
11 Надглибокі свердловини споруджуються з метою дослідження земної кори або розвідки корисних копалин. В 

Україні Криворізька надглибока свердловина (пройдена 1984–1995 рр.) має глибину 5432 м. Зараз найглибшою 

у світі є свердловина Z-42 на о. Сахалін з довжиною понад 12 700 м. 
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найвища на планеті житлова будівля «Бурдж Халіфа» (Дубай) досягає висоти 

(828 м), а найглибша станція метро «Арсенальна» (Київ) знаходиться на 

глибині 105,5 м. Визначальним критерієм визначення поширення ландшафтної 

техносфери є наявність зони безпосереднього контракту трьох блоків ЛТчС. 

Верхня межа в атмосфері – 20–25 км (висота озонового шару), оскільки вище 

біологічний геокомпонент знищується ультрафіолетовим випромінюванням 

Сонця. Нижня межа у літосфері – зона гіпергенезу. Її глибина є нефіксованою 

(до кількох сотень метрів), оскільки залежить від впливу на гірські породи 

сукупності біотичних і абіотичних чинників. Теоретично можлива потужність 

ландшафтної техносфери становить до 25 км у межах сучасної географічної 

оболонки. Поширення техноречовини понад цю величину означатиме втрату 

зв’язку з природним блоком, а її функціонування варто розглядати у якості 

технічної системи (рис. 2.4.Б).  

 

 
Рис. 2.4. Різноманітність систем у географічній оболонці 

 
А) природно-територіальна система (ландшафт); Б) технічна система; В) ландшафтно-

технічна система. 

1 – природній блок; 2 – технічний блок; 3 – блок управління; 4 – геокомпоненти; 5 – 

деталі; 6 – люди; 7 – зв’язки між елементами; 8 – зв’язки між блоками. 
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Ландшафтна техносфера є складовою нижчого таксономічного рангу 

ландшафтної сфери Ф. М. Мількова. Її формування пов’язане із залученням 

техноречовини (T) і техногенезу у зону взаємного контакту чотирьох 

контрастних середовищ: літосфери (Л), атмосфери (А), гідросфери у рідкому 

(Гв) і твердому станах (Гл). Однак у виникненні ландшафтно-технічних систем 

не у всіх випадках приймають участь одразу усі зазначені середовища. 

Виокремлюються такі їх комбінації: 

1) літосфера + атмосфера + техноречовина (Л+А+T);  

2) літосфера + гідросфера у рідкому стані + атмосфера + техноречовина 

(Л+Гв+А+T); 

3) гідросфера у рідкому стані + атмосфера + техноречовина (Гв+А+T); 

4) гідросфера у твердому стані + атмосфера + техноречовина (Гл+А+T); 

5) літосфера + гідросфера у рідкому стані + техноречовина (Л+Гв+T). 

Названі комбінації відрізняються одна від одної інтенсивністю і формою 

взаємообміну речовини, енергії та інформації. П’яти комбінаціям контрастних 

середовищ відповідають п’ять основних варіантів (відділів) ландшафтної 

сфери. У кожному варіанті (наземному, земноводному, водному, льодовому, 

донному) формуються ЛТчС, які мають принципові відміни.  

Наземний варіант (Л+А+T) поширений з перервами від високих 

приполярних широт до екватора. Він займає значну площу поверхні планети – 

133,4 млн км2 (26,1%) [348, с. 33]. Орографічний і кліматичний чинники 

зумовлюють значну різноманітність ландшафтів, а відповідно й ландшафтно-

технічних систем, які формуються у їх межах. Прикладами наземних ЛТчС є 

житлові будинки, автомобільні дороги, гірничодобувні кар’єри тощо. 

Земноводний варіант (Л+Гв+А+T) характеризується різкою 

контрастністю середовищ і високою інтенсивністю масо- та енергообміну. Його 

структуру формують мілководдя Світового океану (до глибини 200 м), руслові, 

озерні та лиманні ландшафти. Сприятливі умови для розвитку біоти та 

наявність близького залягання корисних копалин зумовлюють формування 

водогосподарських, гірничодобувних і рекреаційних ландшафтно-технічних 
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систем. До земноводних ЛТчС відносяться водосховища, ставки, канали, 

насипні шельфові острови, нафтовидобувні платформи.  

Водний (водноповерховий) варіант (Гв+А+T) є найпоширенішим і займає 

площу майже 333 млн км2 [348, с. 75]. Він сформований 200-метровим 

приповерхневим шаром океанічних вод та нижнім шаром тропосфери до висоти 

30 м. Цілеспрямовано сформованих ландшафтно-технічних систем тут мало. 

Певною мірою до них можна віднести напівзанурені бурові платформи. Однак 

у перспективі планується будівництво плаваючих островів із пластикового 

сміття, якого багато дрейфує на поверхні Світового океану. 

Льодовий варіант (Гл+А+T) утворюється льодовиками та багаторічними 

морськими льодами Арктики і Антарктики. Тут домінують постійні низькі 

температури субстрату й повітря, а також незначний склад рослинного і 

тваринного світу [142]. Суворі для виживання людини природні умови 

приполярних широт і високогір’я ускладнюють будівництво інженерно-

технічних споруд. До льодових ЛТчС відносяться науково-спостережні пункти 

на шельфових льодовиках і дрейфуючих льодах, на яких проводиться комплекс 

географічних спостережень. 

Донний (підводний) варіант (Л+Гв+T) займає дно Світового океану нижче 

позначки 200 м глибини. Він характеризується відсутністю світла, наявністю 

води – замість атмосфери і намулів – замість ґрунтів. На дні Атлантичного 

океану прокладено низку підводних комунікаційних кабелів для передачі 

телефонного сигналу і даних з Євразії до Північної та Південної Америки. Під 

водами протоки Ла-Манш зараз діє залізнодорожній Євротунель (довжиною 

50,45 км), який з’єднує континентальну Європу з о. Велика Британія.  

Історія формування ландшафтної техносфери тісно пов’язана з 

антропогенним етапом розвитку ландшафтної сфери (табл. 2.1). Хоча його 

загальна тривалість близько 40 тис. років, широкого розповсюдження 

ландшафтно-технічні системи набули упродовж останніх 3 тис. років. Особливо 

інтенсивно процеси техногенезу відбувалися, починаючи з другої половини 

ХVI ст. У цей час активно використовувати енергію «водяного» колеса у 

багатьох галузях сільського господарства і промисловості. Винайдення 
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парового двигуна у другій половині ХVIІІ ст. зумовило різку потребу у 

видобуванні вугілля та залізних руд. Відкриття електрики та двигуна 

внутрішнього згорання (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) призвело до корінної 

зміни ландшафтів планети. Упродовж ХХ ст. відбулася науково-технічна 

революція, характерною рисою якої є перехід до повністю автоматизованого 

виробництва на базі електронної техніки. Початок ХХІ ст. свідчить про те, що 

техноречовина займає домінуюче місце серед складових ландшафтної сфери. 

 

Таблиця 2.1  

Періодизація розвитку ландшафтної техносфери.  

За даними [348] з правками і доповненнями автора 
№  

з /п Назва періоду Час  

Трива-

лість у 

роках 

Характеристика 

1. Найдавніший 

період 

Верхній палеоліт;  

40 тис. – 10 тис. років 

назад (з середини 

вюрму до кінця 

льодовикової епохи) 

30 тис. Заміна первісного стада родовою 

общиною. Поява різноманітних знарядь 

для мисливства, приручення собаки. 

Глобальне поширення людини. 

Діяльність людини обмежується 

впливом на тваринний і рослинний світ 

2. Давній період Мезоліт, неоліт, 

бронзовий вік; 

10 тис. – 3 тис. років 

назад 

7 тис. Поява кам’яної, а потім бронзової 

сокири, глиняного посуду, тваринництва 

і землеробства. Крім рослинного і 

тваринного світу до сфери впливу 

людини залучаються ґрунти та рельєф. 

Початок формування ландшафтної 

техносфери 

3. Новий період Залізний вік, 

історичний час до 

середини ХХ ст.; 3 тис. 

років назад – 1945 р. 

Менше 

3 тис. 

Домінування заліза в матеріальній 

культурі. Розвиток поділу суспільства на 

класи. Різке зростання чисельності 

населення і техніки. Перша та Друга 

світова війна. Глибокий і всебічний 

вплив на ландшафтну сферу та 

географічну оболонку  

4. Новітній 

період 

1945 р. – кінець ХХ ст. 55 років Оволодіння людиною атомної енергії та 

вихід в космос. Зникнення багатьох 

видів рослин і тварин. «Холодна» війна. 

Масові випробування ядерної зброї. 

Зростання кількості аварій техногенного 

характеру. Розвиток глобальної 

екологічної кризи 

5. Сучасний 

період 

З початку ХХІ ст. до 

наших днів 

Період 

лише 

розпо-

чався 

Регулярні польоти у космос. Розвиток 

нанотехнологій. Широке використання 

генномодифікованих організмів. Світова 

економічна криза. Глобальне потепління 

та зміна клімату Землі. Вихід 

техноречовини за межі Сонячної 

системи 
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Сучасний період розвитку ландшафтної сфери свідчить про те, що зараз 

залишилося мало ландшафтів натурального походження. Процеси техногенезу 

найсуттєвіше трансформували наземний і земноводний варіанти. Техногенний 

покрив постійно збільшує площу на поверхні усієї планети. При цьому 

натуральна ландшафтна сфера відіграє роль палеоландшафтної основи для 

формування нової, потужнішої ландшафтної техносфери Землі. Зважаючи на 

відносно короткий проміжок часу, за який відбулася антропогенізація планети, 

у недалекому майбутньому ландшафтно-технічні системи витіснять «релікти» 

натуральних ландшафтів і власне антропогенні ландшафти. З метою 

раціонального управління та використання таких систем й впроваджується 

інженерне ландшафтознавство [298].  

За сучасних умов нераціонального використання природних ресурсів і 

надмірного навантаження на навколишнє середовище людина ніколи не буде 

здатною керувати ландшафтно-технічними системами у планетарному 

масштабі. Блок управління здатний відгравати провідну роль лише у ЛТчС на 

регіональному рівні. Наскільки б не були потужними процеси техногенезу, 

вони не зможуть протидіяти внутрішнім силам Землі та енергії Сонця. 

Концепція В. І. Вернадського про ноосферу [54] не стане реальністю і сучасна 

глобальна екологічна криза є тому яскравим прикладом. Намагання людства 

повністю підпорядкувати природний блок технічному може призвести до 

світового колапсу. Однак, застосовуючи методи і принципи інженерного 

ландшафтознавства, можна домогтися оптимальної взаємодії трьох блоків 

ЛТчС та продовжити їх функціональну придатність. У цьому випадку 

предметом зазначеного наукового напряму буде сукупність техногенних 

процесів і взаємозв’язків у блокових системах, які формують ландшафтну 

техносферу. 

 

2.3. Перспективи розвитку інженерного ландшафтознавства 

 

Упродовж другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. було запропоновано 

багато різних гіпотез, теорій і практичних розробок в аспекті взаємодії природи 
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та техніки. Незважаючи на значні здобутки у сфері пізнання антропогенних 

ландшафтів, вивчення ландшафтно-технічних систем лише розпочалось. 

Спільними зусиллями ландшафтознавців і техніків такі дослідження будуть 

продовжуватися у найближчому майбутньому. Представникам сучасного 

інженерного ландшафтознавства варто зосередити увагу над розв’язанням 

таких основних проблем: 

− ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем. 

Формування будь-якої ЛТчС розпочинається з будівництва інженерно-

технічної споруди в межах певного типу (типів) місцевостей. У залежності від 

контролю з боку людини, ЛТчС проходить такі категорії розвитку: інженерно-

технічна споруда (ІТС) → ландшафтно-інженерна система (ЛІС) → 

ландшафтно-техногенна система (ЛТС) → власне антропогенний ландшафт 

(ВАЛ). Кожна з цих категорій має свої унікальні ознаки, властивості та 

характеристики. Перебуваючи на будь-якій із стадій, ЛТчС може зупинити 

розвиток і стало функціонувати, або під дією природних процесів 

зруйнуватися. Розробка чітких критеріїв для визначення прямого переходу 

системи з однієї категорії в іншу дасть змогу здійснювати довготривалу 

підтримку ЛТчС у оптимальному стані. У таких дослідженнях також необхідно 

навчитися виявляти у структурі фонових ландшафтів стадію ВАЛ та 

ідентифікувати «приховані» ознаки їх техногенного походження. Розуміння 

принципів взаємоперетворення категорій визначить можливість зворотної 

направленості переходу: ВАЛ → ЛТС → ЛІС → ІТС. Таким чином одночасно 

відбуватиметься відновлення зруйнованих ЛТчС, які є цінними у народно-

господарському відношенні, та формування сучасних культурних ландшафтів; 

− прикладні аспекти взаємодії блоків ЛТчС. Кожна ЛТчС сформована 

трьома блоками (природним, технічним і контролю). Оптимальне 

функціонування системи прямо залежить від їх органічної взаємодії. 

Утворюючи «зону взаємоперекриття» (рис. 2.5), блоки постійно контактують 

між собою. Однак у випадку несумісності блоків єдність ЛТчС порушується. Є 

безліч прикладів, коли ідеальні за розрахунками проектувальників ІТС не 
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змогли функціонувати або функціонували не на повну потужність через 

специфіку геокомпонентів і ландшафтів. У випадку несумісності природного і 

технічного блоків не допоможе й постійний контроль з боку людини. З іншого 

боку, відсутність блоку контролю зумовлює часткове або повне руйнування 

системи. У цьому аспекті є важливою розробка методики розрахунку стійкості 

ЛТчС до зовнішніх впливів; 

 

 
Рис. 2.5. Блокова структура ландшафтно-технічної системи 

 
1 – блок контролю (управління); 2 – технічний блок; 3 – природний блок; 4 – «зона 

взаємоперекриття»; 5 – внутрішньосистемні взаємозв’язки. 

 

− аналіз розвитку ЛТчС в історико-географічному аспекті. Час 

функціонування ЛТчС є різною і може тривати від кількох місяців до тисяч 

років. Чому до цього часу існують піраміда Хеопса (приблизно 2560 р. до 

н.е.)12, Великий Китайський мур (220–206 р. до н.е.) та місто Мачу-Пічку 

(1440 р.)? Блок контролю в таких системах майже не задіяний. Чому за 

присутності постійної технічної підтримки автобан «Київ–Одеса» (2005 р.) 

руйнується одразу ж після завершення будівництва? Чи не варто переймати 

досвід, який накопичувався упродовж життя видатних цивілізацій? Зміна 

категорії однієї системи у просторі та часі дає основу для прогнозування 

розвитку ідентичної ЛТчС. Занепаду та руйнуванню багатьох ЛТчС можна 

запобігти, якщо враховувати попередні прорахунки. Це дасть змогу виявити 

 
12 Роки закінчення будівництва інженерно-технічних споруд. 
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стійкість технічного блоку до впливу зовнішніх негативних чинників, а 

відповідно й продовжити довговічність системи. Стаціонарні спостереження за 

переходом ЛТчС з однієї категорії в іншу можуть відбуватися на базі будь-якої 

гідроелектростанції, автомагістралі, шахти тощо. Це не потребує жодних 

матеріальних затрат, але у перспективі допоможе заощадити значні фінансові, 

природні та людські ресурси;  

− дослідження просторової диференціації ЛТчС. Однією з проблем під 

час здійснення ландшафтної зйомки є визначення поширення системи у 

горизонтальному відношенні. Особливо важко визначити межі ЛТчС 

водогосподарського призначення, оскільки при цьому треба враховувати 

кліматичні умови та гідрологічний режим. Контури діючих водосховищ, 

ставків і каналів ніколи не бувають постійними. Вивчення динаміки підмивання 

берегів, заболочення і заростання узбереж, формування антропогенних 

геоекотонів змушує дослідника звертати увагу на латеральне поширення масо- 

та енергопотоків. У висотному відношенні є перспективними дослідження 

селитебних і гірничопромислових ЛТчС. Сучасні міста – це поєднання наземної 

високоповерхової забудови з підземною мережею метрополітенів, автостоянок, 

супермаркетів, каналізаційних і комунікаційних шляхопроводів. Аналіз 

техногенного покриву селитебної ЛТчС неможливе без врахування 

особливостей підземних ландшафтів. У сфері вивчення гірничопромислових 

ландшафтів більша увага дослідників зосереджена на кар’єрах, відвалах, 

териконах. Настав час «заглянути до шахти». Проведення розробок глибинних 

родовищ корисних копалин варто здійснювати разом з інженерами-геологами. 

Прорахунки у видобуванні залізних руд якраво виражені на прикладі 

Криворізької ландшафтно-технічної системи. Окремі райони міста знаходяться 

під загрозою провалу в пустоти, які залишилися після нераціональних 

підземних розробок; 

− прояв зонально-азональних особливостей у ЛТчС. Перебуваючи на 

стадіях ІТС та ЛІС, ландшафтно-технічні системи є азональними. Це 

забезпечуються наявністю технічного блоку та контролю над ним. Перехід 
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системи до категорії ЛТС зумовлює збільшення зональних проявів. У цьому 

відношенні буде цікавим дослідження ідентичних систем у різних фізико-

географічних умовах. Навіть однакові за типом, матеріалом і конструкцією ІТС 

будуть відрізнятися у лісопасовищній, лісопольовій та польовій зонах України. 

Ще більше зональність таких ЛТчС виявлятиметься у суміжних географічних 

поясах. Прогресуючий прояв зональних властивостей свідчить про те, що ЛТчС 

функціонує за законами природи і перетворюється (отже руйнується) у власне 

антропогенний ландшафт; 

− аналіз динаміки ЛТчС. Якщо на дослідження динаміки натуральних 

ландшафтів науковці звертали увагу, то розгляд взаємозв’язків у ландшафтно-

технічних системах лише розпочато. ЛТчС не існують ізольовано, одразу ж 

після формування вони вступають у взаємодію з прилеглими ландшафтами. 

Обмін речовиною, енергією та інформацією між ландшафтними комплексами 

проявляється через парагенетичні та парадинамічні зв’язки. ЛТчС зумовлюють 

виникнення нових антропогенних ландшафтних комплексів та створюють зони 

впливу, які поширюються на багато кілометрів. Як буде реагувати ЛТчС на 

прилеглі ландшафти? І навпаки – як суміжні ландшафти «сприймуть» 

технічний блок нової ЛТчС? До яких наслідків це зможе призвести? 

Контрастність середовищ, «штучних» матеріалів і геокомпонентів, масо- та 

енергопотоків зумовлюють функціонування нових антропогенних 

парадинамічних систем. Вивчення парагенетичних і парадинамічних зв’язків 

необхідне для запобігання екологічної дестабілізації ландшафтів; 

− дослідження ЛТчС у межах геоекотонів різного рангу. Особливо 

цікавим є аналіз функціонування ЛТчС у перехідних смугах. Опосередковано 

це було здійснено на прикладі прибережних [174], руслово-заплавних [166], 

міжзональних [24; 172] геоекононів. У подальшому такі дослідження будуть 

тривати. Варто прослідкувати, як змінюються ЛТчС при підвищенні рангу 

геоекотонів: від найнижчого до найвищого. На черзі аналіз структури та 

особливостей роботи ЛТчС, які формуються на межі контакту двох або більше 

варіантів ландшафтної сфери. Вплив контрастних середовищ 
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(водноповерховий↔земноводний, наземний↔льодовий, 

донний↔водноповерховий) буде зумовлювати швидке руйнування 

техногенного покриву. Тому в проектуванні таких ЛТчС необхідно основну 

увагу приділяти стійкості технічного блоку до складних природних умов на 

узбережжях морів, приполярних районах або на дні океанів; 

− розробка єдиної схеми оптимізації та раціонального використання 

ЛТчС має здійснюватися двома шляхами: відновлення та заповідання. Серед 

антропогенних ландшафтів України збереглися багато ЛТчС, які ще можна 

врятувати від повного руйнування. Це колишні «водяні» млини, цукроварні, 

малі гідроелектростанції, палаци та ландшафтні парки тощо. Залучивши до цієї 

справи відповідні історичні дані та архівні матеріали, такі ЛТчС треба 

відшукати і повернути їх до стадії ЛІС. Відновлення функціонування 

технічного блоку та встановлення над ним контролю забезпечить їх оптимальну 

взаємодію з природною складовою системи. Якщо ж відбудова ЛТчС не є 

можливою, то їм варто надавати статус об’єктів історико-культурного 

призначення. У місцях значної концентрації ЛТчС на стадії ВАЛ потрібно 

створювати тимчасові охоронні території. Через певний час тут можна буде 

заново сформувати ландшафтно-технічні системи, котрі (як і колись) 

приноситимуть користь народному господарству [293; 303]. 

Запропоновані проблеми не розкривають повний спектр сучасних 

наукових інтересів інженерного ландшафтознавства. Потребують 

удосконалення теоретично-методологічні засади дослідження ЛТчС. Необхідна 

розробка єдиного термінологічного апарату, який однаково буде сприйматися 

інженерами та ландшафтознавцями. Перед дослідниками є завдання знайти 

«золоту середину» у проектуванні та формуванні ЛТчС. Хто у майбутньому 

візьме на себе відповідальність за функціонування таких систем? Техніки чи 

географи? Відповідь проста – проектування ЛТчС можливе лише при тісному 

співробітництві інженерів-техніків з ландшафтознавцями. При цьому 

проектувальники мають мати ґрунтовну природничу підготовку, а 

ландшафтознавці – володіти знаннями технічних дисциплін. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Інженерне ландшафтознавство продовжує залишатися порівняно 

«молодим» науковим напрямом. Збільшення ландшафтно-технічних систем у 

структурній організації антропогенних ландшафтів зумовлює його розвиток і 

звертає на нього увагу сучасних науковців. Це не означає, що категорія «власне 

антропогенних ландшафтів» з часом зникне і антропогенне ландшафтознавство 

втратить свою наукову популярність. У недалекому майбутньому обидва 

напрями будуть розвиватися паралельно і взаємодоповнювати один одного. 

2. Ландшафтна техносфера прогресує у розмірах. Це засвідчує її 

проникнення у всі земні оболонки та вихід техноречовини за межі Сонячної 

системи. Зважаючи на зростаючий техногенез, ландшафтна сфера набуде ознак 

і властивостей технізованої оболонки у глобальному масштабі. Уже зараз 

першочерговим завданням географів і ландшафтознавців має бути 

конструктивне регулювання такої трансформації. Якщо у людства немає 

можливості сформувати ноосферу В. І. Вернадського, то чому б не створити 

передумови для повноцінного функціонування ландшафтної техносфери? Для 

цього при проектуванні структури ЛТчС варто враховувати принцип «золотої 

середини» [140] із фіксованим співвідношенням складових: 32% техноречовини 

до 68% геокомпонентів. У блоці управління будь-якої ЛТчС обов’язковою 

умовою має бути наявність інженера-ландшафтознавця, який має «жорстко» 

контролювати зазначене співвідношення.  

3. У запропонованому дослідженні наведено вісім перспективних 

наукових проблем, якими займається інженерне ландшафтознавство. Насправді 

це лише мала частка значного кола інтересів, що зумовлені взаємодією природи 

і техніки. У контексті викладу цього матеріалу зроблено спробу дати відповіді 

на окремі з них. Попереду – робота над новими і розв’язання вже наявних 

наукових проблем. Дослідження майбутніх інженерів-ландшафтознавців 

сприятимуть конструктивному використанню природних ресурсів і 

регулюванню взаємовідносин суспільства і природи. 
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РОЗДІЛ 3 

 РІЧКОВІ ДОЛИНИ ЯК СПЕЦИФІЧНІ УТВОРЕННЯ  

ЛАНДШАФТНОЇ СФЕРИ 

 

3.1. Роль річок і річкових долин у ландшафтній сфері та житті людини 

 

Річкові долини займають особливе місце у функціонуванні ландшафтної 

сфери Землі. Упродовж багатьох мільйонів років вони формували сучасний 

образ ландшафтів планети. Річки як активна складова долин перетинають усі 

без виключення географічні пояси та природні зони. Їх специфічною 

особливістю є глобальне поширення. Незважаючи на складні кліматичні умови, 

річкові потоки протікають навіть за межами полярних кіл. Періодично 

зникаючи під час посушливих сезонів у тропіках і субтропіках, річки 

відновлюються і продовжують функціонувати в ролі одного з основних 

екзогенних чинників трансформації наземного варіанту ландшафтної сфери.  

На земній поверхні нараховується кілька мільярдів річок, з яких 

територією Україні протікають 63 119 водотоків загальною довжиною понад 

206 тис. км [381]. Ці річки формують своєрідну «кровоносну систему», що є 

джерелом живлення материкових ландшафтів. Загалом для усіх річок властива 

яскраво виражена протилежність (парадоксальність) ознак. Так, під поняттям 

«річка» розуміють як постійні водотоки, так і сезонні (кріки, ваді, арройо). 

Параметри річок – довжина, площа басейну, середньорічний стік води – мають 

значний діапазон, який коливається в широких межах (табл. 3.1). Під час 

льодоставу вода у річищі може перебувати одночасно в двох агрегатних станах: 

рідкому та твердому. Наповненість річища водою сприяє росту рослин і 

навпаки довготривала повінь або паводок пригнічують розвиток долинно-

річкової флори. Для річок характерна контрастність двох абсолютно різних 

середовищ «вода – суша», що є причиною виникнення геоекотонів локального 

рангу. Триєдина функція (ерозія, транспортування і акумуляція) водного потоку 

зумовлює здатність річки одночасно руйнувати та формувати ландшафти [308]. 
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Таблиця 3.1 

Порівняльні дані розмірів однієї з малих і найбільших річок світу 
№ 

з/п 
Назва річки Довжина, км 

Площа басейну, 

км2 

Середньорічний стік 

води, м3/с 

1. Вільшанка13 100 1 260 0,56 

2. Південний Буг 806 63 700 108 

3. Дніпро 2 201 504 300 1 670 

4. Ніл 6 853 3 400 000 2 830 

5. Амазонка14 6 992 7 050 000 209 000 

 

Намагаючись виробити повздовжній профіль й досягнути базису ерозії, 

водний потік формує річище, заплаву, схили та надзаплавні тераси. У 

залежності від геологічного віку, тектонічної структури регіону, особливостей 

клімату території варіюється кількість і характеристики зазначених частин 

долини. Перебуваючи у постійному контакті та взаємодіючи між собою через 

парагенетичні взаємозв’язки, вони об’єднуються між собою в єдиний і 

нерозривний комплекс – долинно-річковий ландшафт (ДРЛ). На основі 

узагальненого аналізу будови та регіональної приналежності річкових долин 

було розроблено універсальну формулу (3.1) [279], яка відображає особливості 

структури ДРЛ: 

 

Р + хЗ + уС + zТ = ДРЛ,     (3.1) 

х, y, z   N 

де Р – річище;  

З – заплава;  

С – схил;  

Т – надзаплавна тераса;  

х, y, z – кількість структурних елементів долини, яка залежить від природних умов; 

ДРЛ – долинно-річковий ландшафт; 

N – натуральне число. 

У випадку відсутності заплави підставляємо З = 0; схилів – С = 0; надзаплавних 

терас – Т = 0. Значення «1» відповідним структурним елементам ДРЛ присвоюємо у 

випадку їх наявності (річища – Р = 1, заплав З = 1, схилів – С = 1, надзаплавних терас – 

Т = 1). 

 

Попри мізерний об’єм річкових вод, який становить лише 0,0002% [100] 

від загального обсягу гідросфери, річки відіграють важливу роль в процесах 

 
13 Вільшанка – права притока Дніпра. 
14 За даними Національного центру досліджень Бразилії Амазонка вважається найдовшою річкою світу. 
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масо- та енергообміну. Замикаючи великий колообіг води, вони є своєрідним 

каналами потоків речовини, енергії та інформації у горизонтальному та 

вертикальному відношеннях. Щороку на сушу випадає 71 см опадів, з яких 

випаровується 47 см, а з річковим стоком виноситься 24 см в океани [45, с. 10]. 

Транспортуючи воду з материків, річки пов’язують між собою усі варіанти 

ландшафтної сфери в єдине ціле. Проходячи через пласти гірських порід, 

наземні води річок формують підземний стік і тим самим забезпечують зв’язок 

надземних і підземних ландшафтів. 

Значення річок для живих організмів важко переоцінити. Уже сама вода є 

місцем проживання для багатьох тварин і рослин. Прісна річкова вода живить 

біоту, яка населяє долину. Впадаючи в моря та океани, річки виносять туди 

масу поживних речовин, завдяки яким підтримуються місцеві ланцюги 

живлення. Найбільша різноманітність біогеоценозів є характерною саме для 

річкових долин. Особливо яскраво це спостерігається у зонах аридного клімату, 

де наявність або відсутність популяцій пропорційно залежить наявності води в 

річках. Долини є своєрідними екологічними коридорами, уздовж яких 

пролягають основні шляхи міграції різноманітних рослин і тварин.  

Долини – це важливі геоекотони різного таксономічного рівня. У 

місцевому значенні перехідні межі виникають між річищем і заплавою або 

заплавою та надзаплавною терасою у формі водно-болотних територій. Це 

ареали багатьох видів аквальної флори та фауни. На регіональному рівні 

долинні геоекотони перерозподілять масо- та енергопотоки через вододіли між 

сусідніми річковими басейнами. На глобальному рівні долини забезпечують 

зв’язок між материками та океанами. Відповідно до сучасних підрахунків 

сумарний середньорічний стік становить 42,785 тис. км3/год [180]. Щороку 

річки виносять у Світовий океан від 11 до 20 млн т [446, c. 169] зруйнованого 

матеріалу. У результаті акумулятивних процесів частина алювію відкладається 

в гирлах річок. На межі контакту контрастних середовищ (вода – земля) 

формуються геоекотони у формі дельт і естуаріїв, які виокремлюються 

особливою унікальністю ландшафтного різноманіття.  
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Починаючи від палеоліту і теперішнього часу, люди намагалися селитися 

у межах річкових долин. Визначальними чинниками були: 1) наявність прісної 

води; 2) значне різноманіття біоресурсів; 3) висока родючість ґрунтів у 

заплавах; 4) можливість використання природних особливостей (миси, високі 

береги, меандри, заболочені заплави) для оборони від ворогів; 5) транспортна 

функція водного потоку тощо.  

Одними з перших районів господарського освоєння планети були долини 

Нілу, Тигру, Євфрату, Інду, Гангу, Янцзи та Хуанхе. Упродовж тисячоліть у 

них зростала кількість населення, відповідно – збільшувалася площа поселень. 

На початку ХХІ ст. найбільші міста-мільйонери зосереджені у їх долинах і 

вражають кількісними показниками. Так, найбільше (за кількістю населення) 

місто світу Шанхай розташовується у долині Янцзи і нараховує 24 256 800 осіб 

[449]. Концентрація населення у Калькутті (долина Гангу) становить 

24 252 осіб/км2 [236]. Площа м. Чунцін (долини Цзялінцзян і Янцзи) дорівнює 

82 403,00 км2 [450]. Сучасні мегалополіси приурочені до дельт Янцзи (88 млн 

осіб), Сіцзян (55 млн осіб), Нілу (41 млн осіб) [449].  

Концентрація населення у річкових долинах супроводжується їх 

інтенсивним господарським використанням і трансформацією ландшафтної 

структури. Серед основних напрямів ведення народного господарства тут 

переважають: 1) селитебний; 2) промисловий (гідроенергетичний, 

гірничопромисловий, рибопромисловий); 3) транспортний; 

4) сільськогосподарський; 5) лісогосподарський; 6) рекреаційний; 

7) белігеративний. Зазначена багатогалузевість значною мірою визначає 

специфіку структури та особливості функціонування долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем, які формуються відповідно до вказаних 

напрямів господарського освоєння. 

Упродовж тисячоліть господарська діяльність людини призводила до 

виникнення негативних процесів та явищ у річках і річкових долинах. З 

надзвичайною активністю екологічні проблеми, пов’язані з використання річок, 

почали проявлятися з середини ХХ ст. У першу чергу вони зумовлені 
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надзвичайними ситуаціями техногенного характеру. Так, у 1961 р через прорив 

дамби Бабиного яру потоком відходів виробництва було затоплено історичну 

частину Києва – Куренівку. У 1983 р. внаслідок руйнування дамби 

хвостосховища на Стебниківському калійному комбінаті (Львівська обл.) у 

річище Дністра потрапило понад 5 млн м3 калійних солей. Через аварію у 

1986 р. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС радіонукліди 

акумулювалися у донних відкладах Дніпра та Прип’яті. У 2000 р. витік 

концентрату ціанідів з токсичних відвалів поблизу румунського м. Бая-Маре 

(Румунія) потрапив у р. Сомеш, а потім через Тису до Дунаю. Це призвело до 

значного забруднення річкової води та масової загибелі риби. Наслідки цих 

аварій спостерігаються на території Правобережної України до цього часу. 

Незважаючи на таке потужне антропогенне навантаження, у річкових 

долинах проявляється одна особливість, яку Ф. М. Мільков назвав «долинним 

парадоксом: висока концентрація населення та інтенсивне господарське 

використання поєднується саме тут з гарною збереженістю (у порівнянні з 

вододілами) натуральних урочищ, які містять елементи рідкісної реліктової 

флори і фауни. Причиною цього є ландшафтне різноманіття річкових долин, 

наявність урочищ, незручних для господарського використання, давні традиції 

з охорони долинних (водоохоронних) лісів» [345]. Досвід польових досліджень 

доповнює цей перелік ще одним критерієм – високою здатністю річкових долин 

до самовідновлення. При сприятливих умовах окремі трансформовані людиною 

урочища річищ і заплав можуть набувати ознак натуральних ландшафтів (хоча 

за ґенезою назавжди залишаться антропогенними). 

 

3.2. Долинно-річкові ландшафти: структурна організація, проблематика 

виділення, термінології і типології 

 

Функціонування своєрідних за будовою долинно-річкових ландшафтів у 

ландшафтній сфері Землі зумовлює виникнення низки дискусій серед 

представників багатьох географічних наук. Динамічність водного потоку, 
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різноманіття аквальних урочищ і фацій, особливості варіантів зазначених 

ландшафтів, контрастність середовищ, надзвичайна інтенсивність обмінних 

процесів зараз привертають увагу не лише гідрологів [325; 389; 510–513; 524], 

геоморфологів [49; 50; 104; 476; 527; 528] та екологів [114; 275; 545], а й 

ландшафтознавців [135–137; 146; 149; 152; 174; 343; 345; 354; 361–363; 539–

540]. Розглядаючи особливості ландшафтів долин і річок, науковці 

характеризують їх регіональні відмінності та специфіку, однак ніхто не 

намагається обґрунтувати їх виокремлення. Описуючи ландшафтну структуру 

тієї чи іншої долини ми вживаємо поняття «річковий ландшафт», але не даємо 

його конкретного визначення. Незважаючи на те, що клас долинно-річкових 

ландшафтів був виділений ще в другій половині ХХ ст. [348], він до цього часу 

не знайшов свого однозначного місця в класифікації ландшафтів планети. 

Недостатня розробка цього питання, складність проведення польових 

досліджень, різноплановість поглядів на об’єкт дослідження вимагає 

детального розгляду проблеми річкових ландшафтів. Зауваження 

Ф. М. Мількова про те, що: «Необхідний дійсно комплексний, цілісний погляд на 

річкову долину, при якому природні ландшафти, міста та села, сади, поля і 

дороги складають єдиний ансамбль. Річкові долини за тією роллю, яку вони 

відіграють в структурі наземних ландшафтів і в житті людини, заслуговують 

на те, щоб про них було створене особливе вчення» [354, с. 25] залишається 

актуальним й зараз. 

З погляду ландшафтознавства «долинно-річковий ландшафт» – це 

складний парагенетичний ландшафтний комплекс, який складається з річища, 

заплави, надзаплавних терас і схилів, що сформувалися упродовж тривалого 

часу у результаті ерозійно-тектонічної діяльності. ДРЛ є частиною 

басейнового парадинамічного ландшафтного комплексу (рис. 3.1), яку він 

утворює разом з вододільним ЛК. Взаємодія між ними відбувається через 

парадинамічні зв’язки, що проявляються у гравітаційному впливі вододілів на 

низинні річкові ландшафти, міграціях тварин, перенесенні повітряних мас, 

господарській діяльності людей тощо. У свою чергу, долинно-річковим 
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ландшафтам притаманні повздовжні та поперечні парагенетичні взаємозв’язки 

з переважаючою тенденцією до перенесення речовини, енергії та інформації від 

корінних схилів до річища й витоків до гирла [343].  

У таксономічному відношенні до складу долинно-річкового 

парагенетичного ландшафтного комплексу (ПГЛК) входять 4 ряди: 

1) русловий, 2) заплавний, 3) надзаплавно-терасовий, 4) схиловий. Кожен з них 

має свою специфічну будову та особливості функціонування, які зумовлюють 

розвиток долинно-річкового ландшафту загалом [279]. 

 

 
Рис. 3.1. Типовий басейновий парадинамічний ландшафтний комплекс 

Правобережної України 

 
1 – корінні породи (граніти та гнейси); 2 – сучасні алювіальні відклади; 3 – 

флювіогляціальні піски й супіски; 4 – лесоподібні та покривні суглинки; 5 – поверхневі води 

(річка); 6 – заплавні лучні ґрунти; 7 – заболочені ґрунти й торфянники; 8 – дерново-середньо- 

та сильно-підзолисті ґрунти; 9 – ясно-сірі й сірі лісові ґрунти; 10 – чорноземи опідзолені; 

11 – перезволожені чорноземи (мочари); 12 – різнотравно-злакові луки; 13 – вербняки; 14 – 

чорновільшанники; 15 – агрофітоценози; 16 – сосново-ялинові ліси; 17 – сосново-

широколисті ліси; 18 – байрачні ліси; 19 – широколисті (грабово-дубові) ліси; 20 – 

парадинамічні зв’язки. 

 

Запропонована таксономічна система типологічних структур (рис. 3.2) 

ґрунтується на басейновому підході. Таксони найвищого рангу – відділи – це 

материки та океани. Головний вододіл планети поділяє континенти на два 

основні басейни: Атлантично-Арктичний і Тихоокеансько-Індійський, 

сформовані наземним і земноводним варіантами15. 

 
15 Льодовий варіант ландшафтної сфери представлений як на материках, так і в океанах. 
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Рис. 3.2. Таксономічна система типологічних структур  

долинно-річкових ландшафтів 
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У свою чергу, Світовий океан також є басейном глобального рівня, який 

утворений водним та донним варіантами. Можливість поверхневого стоку з 

території материків у океани дає змогу виділити 2 порядки: річкових басейнів і 

безстічних областей. Відповідно до особливостей будови водозбірної площі в 

басейнах виокремлюються 2 класи: долинно-річковий і вододільний. За 

характером рельєфу клас долинно-річкових ландшафтів поділяється на 3 

підкласи: гірський, гірсько-рівнинний і рівнинний. Типи і підтипи ДРЛ 

виокремлюються на основі приуроченості до відповідних географічних поясів 

та натуральних смуг. Види визначаються геолого-геоморфологічною 

структурою річкових долин. 

Гірські долинно-річкові ландшафти характеризуються вузькістю і 

глибоким урізом у земну поверхню. Такі долини приурочені до гірських країн. 

Прокладаючи шлях між хребтами та плато, гірські річки формують ущелини та 

каньйони. Так, глибина Великого Каньйону становить до 1800 м, ширина на 

рівні плато – 6,4 до 29 км, на рівні днища – 1857 м, загальна протяжність – 

446 км [611]. У таких долинах наявні 2 крутих або повністю прямовисних схили 

та річище, часто відсутні або нечітко виражені заплава та надзаплавні тераси. 

Схили таких долин утворюються, в основному, зі стійких до ерозії гірських 

порід. У гірських областях, складених горизонтально залягаючими шарами 

різної щільності, для схилів характерний ступінчастий рельєф. Річищам 

притаманна висока швидкість течії води, переважання глибинної ерозії над 

бічною та наявність урочищ порогів і водоспадів. Умовно структура ландшафту 

гірської долини відображена у формулі 3.2: 

 

Р + хЗ + 2С + zТ = ДРЛ    (3.2) 

Гірські ДРЛ характеризується найбільшою інтенсивністю парагенетичних 

взаємозв’язків. Нерівномірне падіння поздовжнього профілю русла, значні кути 

нахилу схилів, високогірний клімат зумовлюють постійну активність потоків 

речовини, енергії та інформації. Це проявляється у пришвидшеній ерозійно-

транспортній діяльності водного потоку, частих осипах і обвалах схилів, 

своєрідності тваринного і рослинного світу тощо. 
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Гірсько-рівнинні ДРЛ поєднують характеристики рівнинних і гірських 

долин. Як правило річки, які формують такі долини, беруть початок у горах, а 

потім прокладають шлях рівнинами. Типовим прикладом цього підкласу ДРЛ є 

долина Дністра (3.3), яка розпочинається у Карпатах. Упродовж 50 км верхньої 

течії це гірська долина, а у середній та нижній – рівнинна. У межах Подільської 

височини річище Дністра активно меандрує, заплава двобічна, схили 

асиметричні, кількість надзаплавних терас сягає 13 [601].  

 

Р + З + 2С + 13Т = ДРЛДністра    (3.3) 

 

Рівнинні долинно-річкові ландшафти сформовані з усіх типів 

географічних поясів, які в свою чергу диференціюються на зональні підтипи 

(лісовий, лісостеповий, степовий тощо). Один зональний підтип відрізняється 

від іншого водним режимом річки, особливостями морфоскульптури долини, 

ґрунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Зональні підтипи рівнинних 

ДРЛ містять морфологічні види: 1) нерозвинуті долини без чітко вираженої 

диференціації та структурні елементи; 2) інверсійні долини з річищами, які 

знаходяться вище рівня заплав та відгороджені від них береговими валами; 

3) молоді V-подібні долини не мають розвинутої заплави та надзаплавних терас; 

4) зрілі неповні долини з широкою заплавою та серією надзаплавних терас, але 

без корінних схилів; 5) зрілі повні долини, які мають розвинуте річище, заплаву, 

надзаплавні тераси, крутий і пологий корінні схили [350]. У цьому відношенні 

типовим зразком зрілої повної долини є Південний Буг, що виражається 

формулою 3.4: 

Р + З + 2С + 7Т = ДРЛПівденного Бугу    (3.4) 

 

Річкові ландшафти. Проблематика виділення річкових ландшафтів 

полягає в тому, що вони знаходяться на межі контакту наземного та 

земноводного варіантів ландшафтної сфери. Ф. М. Мільков характеризував 

річкові ландшафти (земноводний варіант) як структурні частини долинно-
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річкових (наземний). У класифікації наземного варіанту він виокремлював клас 

річкових ландшафтів і зазначав, що: «… сама річка, її руслові води належать 

до земноводного варіанту» [350, с. 219]. На його думку: «Русла (річища, О. Л.) 

річок складають особливий клас річкових ландшафтів, які утворюють разом з 

озерними, літоральними та мілководними (морськими) ландшафтами відділ 

земноводних…» [357, с. 155]. Така позиція є зрозумілою, якщо розглядати 

річковий ландшафт як нерозривну систему ландшафтних комплексів річища та 

заплави. Під час літньої та зимньої межені заплава – це складна комбінація 

контрастних середовищ літосфери та атмосфери, а під час весняної повені – 

літосфери, гідросфери в рідкому стані й атмосфери (рис. 3.3). Тому чітко 

ідентифікувати межі річкового ландшафту проблематично. Важко провести 

межі русла, води якого періодично затоплюють заплаву, так само як буває 

складно розмежувати заплаву та першу надзаплавну терасу при високій повені 

[305; 306]. 
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Рис. 3.3. Варіативність середовищ у долинно-річковому ландшафті 
Варіанти ландшафтної сфери: І – наземний; ІІ – земноводний. Середовища: 1 – 

літосфера; 2 – атмосфера; 3 – гідросфера в рідкому стані. Долинно-річкові типи місцевостей: 

4 – русловий; 5 – заплавний; 6 – надзаплавно-терасовий; 7 – схиловий. Межі: 8 – середовищ; 

9 – типів місцевостей; 10 – варіантів; 11 – періодів. Інші позначення: 12 – періодичність. 

 

При виділенні річкових ландшафтів недоречним є вживання 

Ф. М. Мільковим понять «річка» та «русло» у синонімічному значенні. Терміни 

«русло» та «річковий ландшафт» не є ідентичними. Русло, водні маси та біота – 

це лише окремі геокомпоненти річкового ландшафту, які об’єднані в ціле 

силою та енергією річкового потоку. Також не варто плутати з річковим 

З Т З С 

 

Межень 

 

Повінь 

Р 

С Т 

З Р 



124 

ландшафтом поняття «річка», вживання якого є прерогативою гідрологів. Так, 

за даними гідрологічного словника: «річка – це водний потік порівняно великих 

розмірів, як правило постійний (іноді в засушливій зоні тимчасово на окремих 

ділянках пересихаючий), що живиться стоком атмосферних опадів з свого 

водозбору та протікаючий у розробленому ним руслі» [524, с. 221]. Термін 

«річковий ландшафт» має значно ширше значення, ніж просто «річка» або 

«русло». На думку автора, річковий ландшафт – це акваторіально-

територіальний ландшафтний комплекс, який сформувався у визначених 

кліматичних умовах унаслідок діяльності постійного або сезонного водного 

потоку. 

Окремим дискусійним питанням дослідження річкових ландшафтів є 

заміна традиційного, загальновживаного та загальноприйнятого терміну 

«русло» на «річище» (староукраїнське «речище» [459, с. 292]). Складається 

враження, що в сучасній географічній літературі просто забули доцільність 

використання цього поняття. Дійсно, чому «річище», а не «русло»? Спробуємо 

розібратися в етимології цих понять. 

У поясненні В. І. Даля (1882 р.) русло – «токъ, потокъ, ручей, струя, теча, 

всякій потокъ жидкости, … по впадинѣ…|| вся ширина и длина теченья рѣки, 

не въ разливъ, а въ межень; рѣчное корыто, ложе» [675, с. 116]. У цьому ж томі 

словника при трактуванні поняття «рѣка» автор згадує й річище («рѣчище») – 

«старица, покинутое рѣкою русло, руслище, русловище» [675, с. 124]. Так само 

трактує поняття «річище» Б. Д. Грінченко (1909 р): «прежнее русло рѣки» [672, 

с. 25]. Тобто за вказаними мовознавцями, річище – це колишнє русло, в якому 

відсутній водний потік. Отже, якщо буквально узагальнити вживання терміну 

«річище» по відношенню до нашого дослідження, то воно безпосередньо 

відповідає його суті. На території України зараз немає річкової долини з 

натуральним (антропогенно не зміненим) руслом – від витоку до гирла. 

Натуральні русла українських річок затоплені ставками або водосховищами, 

спрямлені, розділені водовідвідними каналами або повністю пересохли 
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внаслідок сучасної аридизації клімату.  

За сучасними тлумачними словниками української мови, «русло» та 

«річище» – це синоніми, які позначають «заглиблення в ґрунті, по якому тече 

(або текла) річка, струмок тощо» [52, с. 1228; 211, с. 148; 224, с. 421; 460, 

с. 578–579]. В «Етимологічному словнику української мови» (2006 р.) 

зазначено, що для терміну «русло» «загальновизнаної етимології немає» [211, 

с. 148]. У російськомовному «Историко-этимологическом словаре 

современного русского языка» (1999 р.) при поясненні поняття «русло» 

вказано, що: «Укр.(аинское) русло (чаще рíчище). В других слав.(янских) 

яз.(ыках) отс.(утсвует) … В памятниках др.(евне)-рус.(ской) письменности 

отс.(утствует)» [531, с. 128]. У той же час спільне звучання з нашим «річищем» 

мають білоруське «рэчыща», словацьке «riečište», чеське «řečiště», що вказує на 

етнічне спільнослов’янське походження. У польській мові для назви найнижчої 

частини річкової долини використовують термін «koryto rzeki», у хорватській – 

«riječno korito», у сербській – «речно корито», словенській – «struge» тощо. При 

морфемному розборі слова «річище» бачимо, що корінь «річ» означає «річка, 

водний потік», а суфікс «ищ» – місцерозташування; територія, де знаходиться 

об’єкт. Відповідно річище – це територія, якою протікає річка. Тому термін 

«річище» був першопочатковим у давньослов’янській мові, але з часом (з 

поширенням російської мови) – замінений на «русло». 

Отже, якщо «річище» – це давньоукраїнське (давньослов’янське), етнічне, 

традиційне слово, яке правильно наповнює зміст і відображає форму об’єкта, 

його не лише доцільно, але й необхідно використовувати в сучасній науковій 

термінології. У тритомній «Географічній енциклопедії України» (1989–

1993 рр.) термін «річище» [256] використаний майже всюди при фізико-

географічних характеристиках річок. У навчальному посібнику В. В. Стецюка 

та І. П. Ковальчука «Основи геоморфології» (2005 р.) [476, с. 192] паралельно 

вжиті поняття «русло» й «річище». Наша спроба показати доцільність 

вживання терміну «річище» замість «русло» не є аксіомою, догмою, 

постулатом або проявом русофобії. Це лише намагання справедливо та 
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коректно ставитися до україномовної наукової термінології. При дослідженнях 

річкових ландшафтів можна використовувати як термін «русло», так і – 

«річище».  

У річковому ландшафті провідну роль відіграє водний потік, який 

визначає як його специфіку, так і більшість загальних ознак. Серед основних 

ознак річкових ландшафтів варто виокремити: 

− взаємопов’язаність геокомпонентів виникає унаслідок міграції речовини, 

енергії та інформації, що проявляється через руйнівну, транспортну й 

акумулюючу дії водного потоку. Завдяки таким процесам річковий ландшафт 

об’єднує в єдину систему водні маси, гірські породи, ґрунти та біоту, формує 

флювіальний рельєф і специфічний мікроклімат. Повздовжні зв’язки між 

аквальними ділянками формують русловий парагенетичний ландшафтний 

комплекс (ПГЛК), у якому перекати та плеса повільно рухаються вверх за 

течією. Поперечні зв’язки між ландшафтними комплексами річища та 

заплави зумовлюють виникнення руслово-заплавного ПГЛК; 

− текучість забезпечує безперервну поновлюваність вод і різноманітність 

руслових біоценозів, які утворені стійким бентосом, рухомим нектоном й 

текучим планктоном, що рухаються вниз за течією [350]; 

− непостійність рівнів та витрат води річкових ландшафтів, пов’язана з 

кліматичними умовами у відповідних природних зонах. Весняна повінь у 

річках помірного поясу змінюється літньою та зимовою межінню. У 

посушливих умовах Північної Африки та Аравії формуються ваді та уеди, 

Австралії – кріки, Середньої Азії – узбої та баканаси. У період злив вони 

перетворюються на бурхливі річкові потоки й корінно трансформують свою 

ландшафтну структуру; 

− контрастність середовищ зумовлює активний взаємообмін речовиною, 

енергією та інформацією між річищем і заплавою та виникнення водно-

берегових геоекотонів. Основою їх формування є контакт твердої речовини, 

повітря та води, берегової зони й прибережного мілководдя [305]. 

У структурі басейнового парадинамічного комплексу річковий ландшафт 
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є парагенетичною системою, яку формують дві контрастних підсистеми – 

річище та заплава. Річище – це осьовий «каркас» річкового ландшафту. 

Найелементарнішими річковими ландшафтними комплексами річища є 

перекати та плеса. 

На перекатах переважають процеси перенесення алювію різного розміру 

[325]. Зокрема в урочищах порогів з високими (до 3–4 м/с) швидкостями течії 

транспортується уламковий матеріал діаметром до 10 см. Між виходами 

кристалічних порід накопичується алювію, що з часом призводить до 

формування островів. Так, у річищі Південного Бугу (поблизу сіл Печера і 

Сокілець Вінницької обл.) упродовж 2007–2018 років площа натуральних 

острівів зросла на 5–10 м2. На межі перекатів і плес відбувається відкладання 

великоуламкового алювіального матеріалу та продовжується транспортування 

часток дрібного й середнього розмірів. На плесових ділянках з повільними (до 

0,5–1 м/с) швидкостями течії здійснюється інтенсивне відкладання матеріалу, 

намивання відкладів у прибережних частинних заплави та часткове 

перенесення дрібних часток вниз за течією [166]. 

У структурі річкових ландшафтів заплави відіграють пасивну роль. 

Формуючись у процесі ерозійно-акумулятивної діяльності річища і регулюючи 

стік води під час повені, вони «є не лише місцем акумуляції наносів річкового 

потоку, але й джерелом їх поповнення» [325, с. 237]. Руслові деформації, які 

зумовлюють меандрування річища у межах днища долини, безпосередньо 

відображаються на стані заплавних ґрунтів і рослинного покриву та є причиною 

динаміки заплавних ландшафтів. До найважливіших структурних особливостей 

заплав варто віднести вервицеподібність (чергування розширень із 

звуженнями), поперечну зональність (поділ на прируслову, центральну та 

притерасну частини) й висотну диференціацію (низька, середня, висока 

заплава) [347, с. 289]. У залежності від розмірів річки та кліматичних зон, через 

які вона протікає, в ландшафтній структурі заплав виділяються різнохарактерні 

урочища боліт, лук різного ступеня зволоження (оболоней, займищ), озер 

(стариць), заплавних лісів (левад, урем, тугаїв) тощо. Для нижньої течії 
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багатьох річок характерні урочища плавнів.  

Динамічні процеси у річищах і заплавах науковці розглядають як 

нерозривне явище, яке зумовлює функціонування складної парагенетичної 

системи «річковий ландшафт».  

Досвіду типологічної класифікації річкових ландшафтів немає. 

Складність такого поділу полягає в тому, що річки знаходяться у сфері 

дослідження багатьох наук: геології, потамології, геоморфології, гідробіології 

та ландшафтознавства, які намагаються схарактеризувати один і той самий 

об’єкт через набір тісно пов’язаних між собою геокомпонентів. Наша спроба 

виокремлення таксонів обмежується таким рядом: клас – підклас – зонально-

поясний тип – крайовий підтип – тип місцевості – тип аквальної ділянки – тип і 

вид урочища (рис. 3.4). Така класифікація не є остаточною і потребує на 

подальшу розробку. 

Незважаючи на значну антропогенізацію, у таксономічній системі 

типологічних структур річкові ландшафти відносяться до порядку натуральних. 

Клас річкових ландшафтів виступає палеоландшафтною основою для 

формування сучасних ландшафтних технічних систем (водосховищ, ставків і 

каналів). Підкласи виділені на основі зміни абсолютної висоти місцевості та 

глибини й густоти вертикального розчленування. Таких підкласів річкових 

ландшафтів три: рівнинний, гірський та проміжний – гірсько-рівнинний. У ході 

досліджень основна увагу зосереджена лише на рівнинному підкласі, два інших 

розглянуті не були. Типи річкових ландшафтів виокремлено за місцем 

розташування в межах географічних поясів та фізико-географічних зон. 

Помірний географічний пояс диференціюємо на лісовий, лісостеповий, 

степовий, напівпустельний і пустельний типи. Крайові підтипи виділені за 

проявом континентальності та характером поширення вододілів між басейнами 

річок. У межах лісостепового типу річкових ландшафтів знаходяться 

Дністерський, Південно-Бузький, Правобережно-Дніпровський та Лівобережно-

Дніпровський крайові підтипи. Типи місцевостей виокремлено за характером 

гіпсометричного розміщення у річковій долині та специфіки водного режиму  
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Рис. 3.4. Таксономічна система типологічних структур натуральних річкових ландшафтів 
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річки. Як правило, для річкових ландшафтів характерні два типи місцевостей – 

русловий та заплавний. Для руслового типу місцевостей специфічними є 

аквальні ділянки перекатів та плес. Перехід від перекатів до плесових ділянок 

добре помітний у зв’язку зі збільшенням глибин (2–3 м на 10 м відстані) та 

зменшенням швидкості течії води. Виділення типів і видів водно-річкових 

урочищ здійснюється відповідно до морфологічних характеристик дна річища 

та гранулометричного складу алювію. Виокремлення типів і видів фацій 

пропонуємо здійснювати на основі зміни складу рослинних і тваринних 

угруповань тощо. 

Надзаплавно-терасові ландшафти – це системи різновікових, 

літологічно та морфологічно різнорідних комплексів. Кількість терас різна (як 

правило, у долинах рівнинних річок їх нараховується 1–4, в напівгірських – 5–6 

і більше [347]. Долини найбільших річок планети (Амазонка, Ніл, Міссісіпі, 

Дунай) включають до 8–12 терас, Дніпро – до 7. Висота верхніх терас над 

рівнем води в річищі може досягати сотень метрів. Ширина надзаплавних терас 

варіюється від кількох десятків метрів до кількох кілометрів. На території 

України найширші тераси в долині Прип’яті (до 150 км) [391]. 

Материнські породи, які формують надзаплавні тераси, – це піски та 

лесоподібні суглинки, включаючи лес. На піщаних ґрунтах зростають соснові 

ліси, які й зумовлюють відповідну назву – «борові». До початку активного 

господарського освоєння річкових долин борові тераси «супроводжувати» 

річкові ландшафти від лісотундри до степу. Зараз соснові ліси фрагментарно 

зустрічаються на терасах Південного Бугу, Дніпра та його приток. Лесоподібні 

ґрунти підсилюють остепніння терас, а з глинисті ґрунти в лісових зонах – 

викликають їх заболочування [345]. 

У функціонуванні басейнової ПДЛК надзаплавно-терасові ландшафти 

відіграють роль своєрідного «інгібітора» в обміні речовиною, енергією та 

інформацією між плакорними і річковими ландшафтними комплексами. У їх 

межах поперечні парагенетичні зв’язки дещо ослаблені. Це зумовлено тим, що з 

річковими ландшафтами надзаплавні тераси пов’язані лише походженням. У 
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процесі розвитку вони пройшли через повеневий режим і після опускання 

річища на нижчий гіпсометричний рівень та набули ознак, характерних 

вододілам. 

Схилові ландшафти володіють яскраво вираженими взаємно 

спрямованими системоутворюючими потоками речовини, енергії та інформації 

[458]. Ф. М. Мільков і О. В. Бережной у межах схилових ландшафтів виділяють 

4 мікрозони, які разом формують ПГДК: А – привододільна, В – прибровочна 

(верхньосхилова), С – середньосхилова, D – нижньосхилова (підніжна) [27; 

458]. Загалом у річкових долинах можуть бути розвинуті 2 типи схилів: круті та 

пологі. У північній півкулі круті схили приурочені до правобережжя річок. Для 

них характерна наявність розвинутих яружно-балкових систем, високих 

незадернованих урвищ та виходів кристалічних порід. Через такі парагенетичні 

ландшафтні комплекси здійснюється активний взаємозв’язок між річищем та 

вододілом. У значній мірі це зумовлено кутом нахилу схилу до площини днища 

долини, що призводить до прискорення транспортування делювію. Особливою 

унікальністю володіють урочища «стінки» в долині Дністра, каньойоноподібні 

схили Південного Бугу (Мигія), Гірського Тікича (Буки), Інгулу (Софіївка) 

тощо. Пологі схили формують поступові переходи від надзаплавних терас до 

плакорів [345].  

Долинно-річкові ландшафти – унікальні комплекси в складній мозаїці 

ландшафтної сфери. Поступово й невпинно ландшафтні комплекси річкових 

долин знищуються внаслідок господарської діяльності людини і 

трансформуються у долинно-річкові ландшафтно-технічні системи: 

водосховища, ставки, канали, мости, гідроелектростанції, «водяні» млини тощо. 

Зараз на території Правобережної України залишилося мало річкових долин, 

які ще зберігають ознаки натурального генезису. Тому комплексне вивчення 

долинно-річкових ландшафтів зумовлено, в першу чергу, природоохоронною 

метою і направлено на раціональне використання природних ресурсів. 
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3.3. Зональність і структура натуральних долинно-річкових ландшафтів 

Правобережної України 

 

Річкові долини «наскрізно» перетинають усі антропогенні зони 

Правобережної України. Усі вони мають ознаки широтної зональності й 

відображають (у більшій або меншій мірі) специфіку природних ландшафтів 

вододілів. М. А. Солнцев зазначав, що «у природі не може бути ні «зональних», 

ні «інтразональних» фацій, урочищ, місцевостей, ландшафтів і будь-яких інших 

категорій ПТК. Усі вони обов’язково зональні, тобто несуть на собі 

невиправний відбиток свого зонального походження» [464, с. 25]. 

Складність у розумінні прояву зональності у річкових долинах виникає 

внаслідок їх різнохарактерного генезису, структури та динамічності водного 

потоку. При цьому варто враховувати їх властивості, запропоновані 

Ф. М. Мільковим [345]. Так, у річищах і заплавах чітко виражена 

полізональність. Тут формуються однотипні ландшафти, які зустрічаються у 

багатьох зонах. Це доводять інженерно-геологічні дослідження Б. Г. Єськова у 

річищі Дніпра [210]. Механічний склад алювію, його якість та інженерні 

властивості мають чіткі зональні відмінності від витоку до гирла. За сучасними 

даними О. Б. Аверєчкіна, стік річкових наносів як активний руслоформуючий 

чинник також підпорядковується закону географічної зональності, виявляючи 

зв’язок з інтенсивністю процесів вивітрювання. Зональні особливості стоку 

зважених наносів доводяться залежністю середньорічної каламутності річок від 

широти місцевості [3]. Русла річок – це натуральні канали розселення флори і 

фауни [362]. Для гідрофільних рослин характерне поширення насіння вниз за 

течією (гідрохорія). Тварини здатні мігрувати уздовж річищ і заплав в обох 

напрямах. Саме тут пролягають основні шляхи міграції перелітних птахів.  

Круті долинно-річкові схили та надзаплавні тераси належать до 

паразональних ландшафтних комплексів, які здатні формуватися у кількох 

суміжних природних зонах. Так, у минулому (7–8 тис. тому) соснові ліси 

поширювалися надзаплавними терасами з півночі на південь України. Степові 
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луки продовжують «рухатися» у протилежному напрямі уздовж схилових типів 

місцевостей й зараз. Тому на крутих схилах річкових долин лісополя можна 

зустріти типові степові види: ковилу волосисту (Stipa capillata), шавлію 

сухостепову (Salvia tesquicola), типчак (Festuca valesiaca), тархун (Artemisia 

dracunculus L.) тощо. 

У сукупності усі структурні частини долини утворюють складний 

природно-територіальний комплекс – долинно-річковий ландшафт, який 

взаємодоповнює характеристику вододілів природних зон16 (рис. 3.5).  

Незважаючи на значний ступінь антропогенізації території 

Правобережної України, сучасні долини частково здатні відображати 

попередній стан структури ландшафтів. На початку ХХІ ст. у межах регіону 

дослідження було виявлено незначну кількість урочищ, які мають натуральне 

походження. Більшість з них є характерними для долин малих річок17. Це 

зумовлено низкою причин: 1) менші морфометричні характеристики долин (у 

порівнянні з великими), а відповідно мала (до 0,5–1 га) площа урочищ, які 

швидше трансформуються внаслідок антропогенного чинника; 2) наявність 

меншої різноманітності долинно-річкових урочищ; 3) давність господарського 

освоєння долин малих річок (водно-річкові урочища розпочали змінювати ще з 

ІХ ст.); 4) зростаюча інтенсивність сучасного антропогенного навантаження 

(особливо у результаті рекреаційної діяльності) [310]. 

У долинах річок найбільше натуральних урочищ збереглося на ділянках 

між верхніми та нижніми б’єфами ставків і водосховищ. Специфічний режим і 

високий рівень залягання ґрунтових вод зумовлюють функціонування 

натуральних ландшафтних комплексів у заплавах. Корінної трансформації не 

зазнали круті (>15°) схили з виходами кристалічних порід Українського щита. 

Внаслідок значної антропогенізованості рельєфу на надзаплавних терасах 

урочищ натурального походження виявлено не було. 
 

16 На думку Г. І. Денисика, замість поняття «природна зона» варто використовувати термін «натуральна 

смуга» – відносно велика ділянка поверхні планети, де переважає який-небудь один, (рідше – два) характерні 

для неї типи ландшафту [151]. На території Правобережної України виокремлюються 4 натуральні смуги: 

мішаних хвойно-широколистих лісів, широколистих лісів, лісостепу і степу. Зараз натуральні смуги 

переформовані в антропогенні зони: лісопасовищну, лісопольову і польову. 
17 Згідно статті 79 «Водного кодексу України» до малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. км2 [65]. 
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Рис. 3.5. Долинно-річкові ландшафти Правобережної України на схемі фізико-

географічного районування [333; 381] з урахуванням басейнового підходу 
 

Натуральні ландшафти. І. Мішані хвойно-широколисті лісові ландшафти: 1 – 
піщані тераси, горбисто-хвилясті, з дерново-слабкопідзолистими піщаними ґрунтами, 
переважно під борами; 2 – піщані тераси, плоско-хвилясто та горбисті, з дерново-слабко- й 
середньопідзолистими піщаними ґрунтами, під острівними борами та суборами, з низинними 
болотами. ІІ. Широколисті лісові ландшафти: 3 – високі дністерські тераси з чорноземами 
опідзоленими та темно-сірими лісовими ґрунтами, острівними дібровами; 4 – високі 
дністерські тераси, розчленовані долинами, врізаними у палеозойські відклади, з сірими і 
темно-сірими опідзоленими лісовими ґрунтами, чорноземами глибокими, грабовими 
дібровами. ІІІ. Лісостепові ландшафти: 5 – високі дністерські тераси, розчленовані 
долинами, врізаними до кристалічних порід, з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, 
острівними дубово-грабовими дібровами; 6 – піщані тераси з дерново-підзолистими 
ґрунтами, з грабовими суборами. ІV. Степові ландшафти: 7 – піщані тераси з дерновими 
ґрунтами у поєднанні з лучними солонцюватими, з остепненими борами і суборами; 8 – 
лесові тераси, з чорноземами південними малогумусними у комплексі зі солонцюватими, у 
минулому під типчаково-ковиловою рослинністю. Річкові ландшафти рівнин: 9 – річища, 
сформовані аквальними ділянками перекатів і плес; 10 – лісові та лучно-болотні заплави; 
11 – лісові, лучно-остепнені та солонцюваті заплави; 12 – плавні, лучно-степові 
солонцювато-солончакуваті заплави. 

Антропогенні ландшафти: 13 – міські селитебні ЛТчС; 14 – водосховищні ЛТчС. 
Межі: 15 – природних зон (натуральних смуг); 16 – басейнових зон; 17 – річкових 

басейнів; 18 – регіону досліджень. 
Інші позначки: 19 – мішані ліси; 20 – лісостеп; 21 – степ; 22 – озера та лимани.  
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Загалом, долинно-річкові ландшафти натурального походження 

зосереджені у межах руслового, заплавного та схилового типів місцевостей 

(рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Модель формування домінуючих ландшафтів  

у структурі типової річкової долини Правобережної України 

 
1 – корінні породи (граніти та гнейси); 2 – сучасні алювіальні відклади; 3 – 

флювіогляціальні піски й супіски; 4 – лесоподібні та покривні суглинки; 5 – поверхневі води 

(річка); 6 – заплавні лучні ґрунти; 7 – заболочені ґрунти й торфянники; 8 – дерново-середньо- 

та сильно-підзолисті ґрунти; 9 – ясно-сірі й сірі лісові ґрунти; 10 – різнотравно-злакові луки; 

11 – вербняки; 12 – чорновільшанники; 13 – широколисті (грабово-дубові) ліси; 14 – 

агрофітоценози; 15 – сосново-ялинові ліси; 17 – опосередкований вплив антропогенного 

чинника; 18 – посилений вплив антропогенного чинника; 19 – типи місцевостей (І – 

русловий, ІІ – заплавний, ІІІ – надзаплавно-терасовий, ІV – схиловий, V – плакорний); 20 – 

домінуючі ландшафти (Н – натуральні; А – антропогенні; Н+А – умовно-натуральні). 

 

Русловий тип місцевостей. Відповідно до законів Л. Фарга [680] у межах 

річищ є закономірною зміна двох типів аквальних ділянок – перекатів і плес 

(рис. 3.7). Вони відрізняються глибиною та швидкістю течії, гранулометричним 

складом алювію та особливостями рослинного та тваринного світу. У руслах 

річок межі між плесовими та перекатними ділянками визначаються перепадами 

глибин 1–2 м на 10 м відстані18, зниженням швидкості течії, зміною 

літологічного складу порід річища, а також чергуванням ареалів надводного і 

підводного біорізноманіття. 

 
18 На великих річках довжина перекатів і плес досягає кількох кілометрів. 
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Рис. 3.7. Сучасна (2015 р.) ландшафтна структура долини річки Ятрань 

 
Натуральні ландшафти. Руслові. Перекати. Урочища: 1 – центральне річище з 

глибиною 0,5-1 м і швидкістю течії більше 1-1,5 м/с; 2 – мілководний рукав з глибиною до 

0,5 м і швидкістю течії більше 0,5-1 м/с; 3 – острів площею 0,46 га з нерівною поверхнею, 

зарослий різноманітною кущовою та деревною рослинністю на заплавних суглинках. Плеса. 

Урочища: 4 – центральне глибоководдя з глибиною 1,5 м і швидкістю течії 0,2–0,3 м/с; 5 – 

прибережні відмілини з глибинами до 0,5 м і швидкістю течії 0,1–0,2 м/с. Заплавні. 

Урочища: 6 – мікрогорбкуваті суглинисті поверхні з вологими луками із лучно-злаковою 

рослинністю на лучних ґрунтах. Схилові. Урочища: 7 – круті (70–80°) гранітні схили, 

частково заросші мохами та лишайниками 

Натурально-антропогенні ландшафти. Заплавні. Урочища: 8 – мікрогорбкуваті 

суглинисті поверхні з заростями вербняків на лучних ґрунтах. Схилові. Урочища: 9 – балка 

із різноманітною кущовою та лучно-злаковою рослинністю на сірих ґрунтах. 

Водогосподарські ландшафти. Ставково-заплавні. Урочища: 10 – рівні поверхні з 

надмірно зволоженими луками із осоково-різнотравною рослинністю на замулених 

відкладах. 

Сільськогосподарські ландшафти. Садові. Заплавні. Урочища: 11 – вирівняні 

суглинисті поверхні із «здичавілими» яблуневими садками на лучних ґрунтах. Лучно-

пасовищні. Схилові. Урочища: 12 – круті (25–30°) схили із різноманітною кущовою та 

лучно-злаковою рослинністю на сірих опідзолених ґрунтах під випас; 13 – терасовані круті 

(25–30°) схили із різноманітною кущовою та лучно-злаковою рослинністю на сірих 

опідзолених ґрунтах під випас. Польові. Плакорні. Урочища: 14 – вирівняні суглинисті 

поверхні під польовими сівозмінами на чорноземах типових. 

Лісові антропогенні ландшафти. Лісокультурні. Схилові. Урочища: 15 – 

терасовані круті (25–30°) схили з насадженнями білої акації на сірих опідзолених ґрунтах; 

16 – терасовані слабкопокаті (3–5°) схили з насадженнями білої акації та дуба звичайного на 

чорноземах типових. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 17 – руслового та заплавного; 18 – 

руслового та схилового; 19 – заплавного та схилового; 20 – схилового та плакорного. 

Антропогенних: 21 – ставково-заплавного. Аквальних ділянок: 22 – перекатів і плес. 

Урочищ: 23 – натуральних; 24 – антропогенних. 

Інші позначення: 25 – напрям течії. 
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Перекати приурочені до ділянок річищ з порівняно малою кривизною та 

похилом (до 2°). Для цих ділянок характерні малі глибини, висока швидкість 

течії та тверде суглинисте або галькове дно. Саме на перекатах відбувається 

активне перенесення алювію. У структурі перекатів виділено три типи 

натуральних урочищ. 

1. Урочища центрального річища мають глибини від 0,5 до 1,5 м, 

швидкість течії більше 1 м/с. Днище урочища сформоване твердими 

суглинистими відкладами, інколи встелене галькою. Унаслідок швидкого 

перенесення алювіального матеріалу вода непрозора та скаламучена. Для 

урочища характерні хижі види риб – окунь звичайний, судак звичайний, щука 

звичайна тощо. 

2. Урочища мілководних рукавів формуються між корінним берегом та 

заплавним островом. Довжина урочищ не перевищує 100–200 метрів, ширина – 

1–2 м, глибини – до 1 м, швидкість течії не більше 0,5 м/с. Тут зростає кушир 

занурений, рдест плаваючий, ряска мала. Під час межені рукави пересихають 

або замулюються. Урочища стають ареалами карася сріблястого, коропа 

звичайного, плітки звичайної.  

3. Острови розташовуються лише на ділянках перекатів. В основному 

вони мають витягнуту та овальну форму. Їх виникнення пов’язане з повенями 

або паводками, внаслідок яких відбулося відділення частини заплави. Площі 

островів від 0,1 до 1 га, висота над рівнем води – 0,5–1,5 м. Основа урочищ 

складена заплавними суглинками, галькою та піщано-глинистими наносами. 

Острови заростають рудеральними кущовою та деревною рослинністю, 

домінуючими видами серед яких є вільха чорна, верба ламка, верба козяча, 

шипшина собача, бруслина європейська. У прибережних заростях осоки та 

очерету часто гніздяться курочки водяні та дикі качки, на деревах роблять 

гнізда лелеки. 

Плеса приурочені до випуклих (С-подібних) сторін річкових заворотів. 

Це глибоководні ділянки, які чергуються з перекатами. Для них характерні: 

повна відсутність або повільна швидкість поверхневої течії (0,2–0,3 м/с), 
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глибини більше 1,5 м, мулисте дно й неоднорідність водної товщі щодо 

температурного режиму та біологічному різноманіття. У структурі плес 

виділено два типи водно-річкових урочищ. 

1. Урочища центрального глибоководдя займають частину річища з 

глибинами понад 1,5-2 м. Відносно рівні ділянки тут чергуються з глибокими 

ямами. Днища урочищ складені суглинками, піском або галькою, часто 

замулені. Товщина алювіальних відкладів досягає 0,5–0,7 м. Поверхнева 

швидкість течії 0,2–0,3 м/с. У теплу пору року вода прогрівається до 16°С на 

глибину до 0,7 м, придонні шари залишаються значно прохолоднішими. Такі 

урочища бідні на рослинні угрупування, поблизу берегів іноді зростають 

глечики жовті (Nuphar lutea (L.) Smith.), аїр звичайний (Acorus calamus L.), 

очерет звичайний (Phragmites austalis (Cav.) Trin. ex Steud.) та різні види осок 

(Carex). Для урочищ є характерними карась, короп, в’юн, сом. У ввігнутих 

обривистих берегах часто роблять нори видра річкова, ондатра, рак річковий. 

2. Урочища прибережних відмілин витягнуті уздовж випуклих берегів. 

Вони сформовані мулистим або піщаним алювієм. Ширина таких відмілин 2–

5 м, максимальна глибина – до 0,5 м, швидкість течії 0,1–0,2 м/с. 

температурний режим стабільний, улітку вода прогрівається на всю товщу до 

21°С. Рослинний майже покрив відсутній.  

Заплавний тип місцевостей. Морфологічно у заплавах річок 

Правобережної України виділяються три рівні. Низька заплава відділена від 

річища крутим береговим схилом вистою 0,5–1 м. Середня заплава виражена 

фрагментарно у днищі долини і дещо припіднята (0,6–0,8 м) над попереднім 

рівнем. Притерасна заплава розташовується біля підніжжя надзаплавної тераси 

або схилу і представляє вузьку, витягнуту смугу шириною 8–16 м. Найбільш 

типовими для району досліджень є низькі заплави, для яких характерне високе 

залягання ґрунтових вод і формування урочищ лук різного ступеня зволоження. 

Тут виділено три типи натуральних урочищ. 

1. Урочища вологих лук зустрічаються у центральній частині низької 

заплави. Тут переважають лучно-болотні ґрунти, з рівнем залягання ґрунтових 
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вод до 30–35 см. Поверхня урочищ вирівняна, з окремими ускладненнями 

мікропідвищень і западин. У рослинному покриві домінує лучно-злакова 

рослинність: хвощ польовий (Equisetum arvense L.), хвощ лучний 

(E. pratense L.), лисохвіст лучний (Alopecurus pratensis L.), костриця овеча 

(Festuca ovina L.), костриця лучна (F. pratensis Huds.), тимофіївка лучна 

(Phleum pratense L.), пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), щучник 

дернистий (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.). Зустрічаються різні види осок.  

2. Урочища надмірно зволожених лук характеризуються рівнем підпору 

ґрунтових вод до 15–30 см, які не виходять на поверхню. Луки приурочені до 

припіднятих ділянок низької заплави. У рослинному покриві переважають 

осоки. Серед домінантних видів виділяються осока побережна (Carex riparia 

Curt.), осока гостроподібна (C. acufiformis Ehrh.), осока чорна (C. nigra (L.) 

Reichard.), аїр звичайний (Acorus calamus L.), комиш лісовий (Scirpus 

sylvaticus L.), калюжниця болотна (Caltha palustris L.), паслін солодко-гіркий 

(Solanum dulcamara L.). 

3. Урочища заболочених зволожених лук знаходяться у передтерасній 

частині низької заплави. Ґрунтові води виходять на денну поверхню. Тут 

типовими є болотні ґрунти. Поверхня урочищ нерівна, заболочена та 

ускладнена мікро- та мезопідвищеннями та западинами. У рослинному покриві 

переважають очеретяно-осокові асоціації. Це ареали вужів звичайних (Natrix 

natrix L.) і багаточисельних представників родини жаб (Ranidae Rafinesque). 

На окремих прируслових або притерасних ділянках заплав зростають 

вільшняки та вербняки. Однак оскільки зазначені урочища сформувалися 

внаслідок опосередкованої дії антропогенного чинника, то відносяться до 

натурально-антропогенних ландшафтів [299]. 

Схиловий тип місцевостей. За літологічними особливостями у долинах 

річок Поділля найчастіше зустрічаються 2 варіанти схилових місцевостей: 

суглинистий, кристалічно-суглинистий. Вони вирізняються крутизною схилу 

(пологі, слабкопохилі, похилі, відносно-стрімкі), формою схилу 

(слабкоувігнуті, прямі, слабкоопуклі), положенням на схилі 
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(верхньоприбровочні, середньо- та нижньосхилові). Схилові місцевості 

включають вузькі смуги корінних схилів річкових долин різної крутизни та 

ступеня розчленування ерозійно-балковою мережею. Схили сформовані 

кристалічними породами (в основному гранітоїдного комплексу – кристалічні 

сланці, гнейси, чарнокіти, амфіболіти, вінницити, магматіти) та четвертинними 

суглинками, рідше глинами та пісками [126; 127]. Зараз на слабко-похилих, 

похилих сформувалися польові ландшафти. На крутих і відносно стрімких 

схилах, які не були порушені кар’єрними розробками, збереглися натуральні 

ландшафти. У їх структурі виокремлено 4 типи урочищ. 

1. Урочища крутих (70–80°) гранітних схилів, які межують з річищем. Як 

правило, це правосторонні схили, які підмиваються течією річки (внаслідок 

сили Коріоліса). На кристалічних породах майже відсутній шар ґрунту. Тут 

зростають мохи та лишайники. Такі урочища є ареалами для ящірки прудкої та 

вужа звичайного. Іноді зустрічається гадюка степова, яка зараз є рідкісною для 

лісопольової зони. 

2. Урочища сухих лук сформувалися на крутих (>15°) схилах з виходами 

кристалічних порід. Луки займають центральну частину схилу. Поверхня 

урочищ слабкоопукла. На дерново-підзолистих і лучних суглинистих ґрунтах 

сформувалася лучно-злакова рослинність. Домінуючими видами є костриця, 

пирій повзучий, мишій сизий, горошок мишачий, в’язіль барвистий, дзвоники 

персиколисті тощо. 

3. Урочища грабово-дубових лісів на крутих (>15°) схилах з виходами 

кристалічних порід. Ліси сформувалися на опуклих частинах схилів з різною 

експозицією. На ясно-сірих і сірих лісових ґрунтах зростають дуб звичайний 

(Quercus robur L.), граб звичайний (Carpinus betulus L.), в’яз гладкий (Ulmus 

laevis). Трав’яниста рослинність скель під покривом лісу є характерною для 

лісопольової зони. Серед основних видів зустрічаються копитняк європейський, 

кропива дводомна, підмаренник чіпкий, безщитник жіночий, щитник 

чоловічий.  

4. Урочища «стінки» характерні для Дністра та його приток. Крутизна 
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схилів тут змінюється від 20 до 70°, а висота – понад 150 м. Вони сформовані 

пісковиками, глинистими сланцями і лесоподібними суглинками Як правило, на 

«стінках» частково відсутня рослинність. Фрагментарно тут поширені осиково-

грабові та дубово-грабові ліси з домішками кущів шипшини, терену, дикої 

яблуні й груші. Багато чисельні яри та балки «розрізають» схили від верхньої 

бровки до підніжжя. Типовими є природні відслонення – уступи і карнизи 

[139]. 

Натуральні долинно-річкові ландшафти Правобережної України в умовах 

повсюдного, всебічного антропогенного навантаження потребують 

раціонального використання та охорони. Серед низки існуючих напрямів їх 

збереження найбільш дієвим є заповідання, яке включає створення нових 

природоохоронних об’єктів, розширення площі існуючих заповідних територій 

за рахунок буферних зон і впровадження варіантів оптимізації долинно-

річкових ландшафтно-технічних систем (підрозділ 7.2). 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Зазнаючи тривалого антропогенного навантаження, річки та річкові 

долини характеризуються парадоксальним поєднанням територій з високою 

концентрацією населення та збереженістю натуральних долинно-річкових 

урочищ. Така особливість може стати визначальним критерієм при 

майбутньому проектуванні ландшафтно-технічних систем у межах річкових 

долин. Розробка проектів формування ДЛТчС має ґрунтуватися у першу чергу 

на підтримці екологічної стабільності навколишнього середовища і лише 

потім – на принесенні користі народному господарству.  

2. Незважаючи на те, що річки і річкові долини не є об’єктами 

дослідження інженерного ландшафтознавства, вивчення ДЛТчС варто 

розпочинати з їх покомпонентного аналізу. Це здійснюється за допомогою 

принципів та методів суміжних географічних наук і напрямів (рис. 3.8). 

Врахування індивідуальних особливостей річок і річкових долин як сукупності 



142 

окремих геокомпонентів (вода, рельєф, гірські породи) допомагає більш повно 

зрозуміти структуру певної долинно-річкової ландшафтно-технічної системи.  

 

 
Рис. 3.8. Місце річок і річкових долин при застосуванні покомпонентного 

аналізу у дослідженні долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

 

3. Долинно-річкові ландшафти – це складні парагенетичні ландшафтні 

комплекси, які займають особливе місце у структурній організації ландшафтної 

сфери Землі. Їх дослідження залишається поза увагою ландшафтознавців і 

потребує детального наукового аналізу. Запропонована система типологічних 

структур долинно-річкових і річкових ландшафтів є важливим етапом у 

розробці таксономії порядку натуральних ландшафтів. Це дає змогу у 

подальшому ідентифікувати місце долинно-річкових ЛТчС у окремих відділах 

(варіантах) ландшафтної сфери. 

4. Долинно-річкові ландшафти підпорядковуються закону широтної 

зональності. Незважаючи на значну антропогенізацію, зараз у межах руслового, 

заплавного та схилового типів місцевостей ще зберігаються натуральні типи і 

види урочищ. Реалізація розроблених автором варіантів оптимізації ДЛТчС 

сприятиме запобіганню корінної трансформації натуральних долинно-річкових 

ландшафтів Правобережної України. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ  

ДОЛИННО-РІЧКОВИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 

4.1. Освоєння ландшафтів долин планети та розвиток долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем 

 

Трансформація долинно-річкових ландшафтів Землі внаслідок 

антропогенного впливу проходила у залежності від ступеня розвитку 

цивілізацій, які населяли долини річок. Проаналізувавши різноманітні архівні, 

літературні, картографічні та статистичні дані, в історії господарського 

освоєння долинно-річкових ландшафтів світу варто виокремити відмінні за 

тривалістю часові етапи. Критеріями їх виділення були найбільш важливі події 

глобального масштабу, які залежали від науково-технічного прогресу людства. 

Узагальнюючи дані, звернено увагу на господарську діяльність народів частин 

світу, яка призводила до корінних змін окремих геокомпонентів ландшафтів 

річок або зумовлювала формування долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем [294]. 

Етап опосередкованого впливу на долинно-річкові ландшафти (приблизно 

до 6 тис. до н.е.). На початкових етапах становлення первіснообщинного ладу 

вплив людини на долинно-річкові ландшафти був опосередкованим і ніяким 

чином не призводив до їх трансформації. Стоянки первісних людей приурочені 

до річкових долин, що зумовлено наявністю води, можливістю захисту від 

хижих тварин і забезпечення біоресурсами, придатними для харчування. 

Місцями таких поселень були руслові острови, заплави, надзаплавні тераси та 

пологі схили долин. На думку американських палеонтологів Р. Гані та Н. Гані, 

останній спільний предок людини та шимпанзе (Ardipithecus ramidus) мешкав у 

заплавах річок приблизно 4,4 млн р. до н. е. [598]. У долині річки Омо (Африка) 

було зафіксовано стоянку первісних людей, яка датується 2,3 млн р. до н. е. 

[178]. У заплаві річки Хопер (басейн Дону) археологами знайдено низку мезо- 
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(12–7 тис. р. до н.е.) та неолітичних стоянок (10 – початок 3 тис. р. до н.е.) 

[485]. 

Етап зміни долинно-річкових ландшафтів давніми цивілізаціями Азії та 

Америки (6 тис. до н.е. – кінець 1 тис. до н.е.). Першими суттєво 

трансформувати долинно-річкові ландшафти розпочали мешканці давньої 

Месопотамії (6 тис. до н.е.). Проживання в посушливих умовах пустель Азії 

зумовило прокладання від річищ Тигру та Євфрату складних систем 

меліоративних каналів. Шумери осушували заболочені заплави, на території 

яких потім будували будинки та створювали поля. Від річок до полів вони 

підводили зрошувальні канали. За допомогою гребель регулювали рівень води 

та захищали насадження від повеней і паводків. Ось як характеризує Геродот 

господарство Вавилонії: «вавилоняни поливають посіви ручним способом і 

водочерпалками. Це тому, вся Вавилонія, як і Єгипет, перерізана каналами, а 

найбільший канал можна переїхати на поромі, він орієнтований на ту частину 

неба, де сонце сходить взимку і, починаючись від Євфрату, закінчується в 

іншій річці, в Тигрі, на березі якої побудовано місто Нін» [97, с. 70]. Значення 

для життя вавилонян первісних ландшафтно-інженерних систем відображено у 

низці законів правителя Хамурапі (1793–1750 рр. до н. е.): «53. Якщо хтось 

полінується укріпити свою греблю, і внаслідок того, що гребля не була ним 

укріплена, в його греблі відбудеться прорив, і водою буде затоплена польова 

ділянка, то той, в греблі якого відбувся прорив, повинен відшкодувати 

знищений ним хліб. 54. Якщо він не в стані відшкодувати хліб, то продають 

його майно за гроші, та (їх) ділять між собою господарі польових ділянок, хліб 

яких затоплений водою. 55. Якщо хто-небудь, відкриваючи свою водойму для 

зрошення, з необережності, допустить, що водою буде затоплене сусіднє поле, 

то він зобов’язаний відміряти хліба відповідно до приросту в свого сусіда. 56. 

Якщо хто-небудь випустить воду, (і) водою буде затоплене оброблене поле 

його сусіда, то він повинен відміряти йому десять курру19 хліба за кожен гур20» 

 
19 Курру – одинця об’єму в Месопотамії. 1 курру дорівнює 252,6 л. 
20 Гур – одиниця площі в Месопотамії. 1 гур дорівнює 6,35 га. 
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[661, с. 28–29]. 

Ще 5 тис. років назад на річці Оронт (Ель-Асі) використовували «норії» – 

вертикальні водопідіймальні колеса, які оберталися внаслідок руху води. Лопаті 

норій, якими слугували лотки або глечики, при обертанні набирали воду та 

виливали її у відвідні жолоби, котрими вода подавалася на зрошення. До цього 

часу сірійську Хаму називають «містом норій», де ці унікальні системи 

продовжують функціонувати. 

Населенні пункти, які формувалися у днищах долин великих річок, часто 

ставали центрами зародження нових народностей. У заплаві Нілу виникла 

давньоєгипетська цивілізація (4 тис. р. до н. е. – 4 тис. р. н. е.). Міста Хартум, 

Асуан, Луксор (Фіви), Каїр, Гіза, Олександрія, які були засновані на початкових 

етапах розвитку Давнього Єгипту, функціонують до теперішнього часу. На 

родючих ґрунтах заплави Нілу єгиптяни вирощували сільськогосподарські 

культури. Для цього вони використовувати як природні явища (у повінь 

відбувалося накопичення алювію), так і меліорацію (у межень поля зрошували 

за допомогою каналів). Фараони Середнього царства (2040–1640 рр. до н. е.) 

важливе значення надавали створенню іригаційних систем. При ХІІ династії у 

районі Фаюмського оазису21 було збудоване унікальне водосховище – Мерідове 

«озеро»22. Це дозволяло єгиптянам регулювати подачу води до полів. Вода з 

Нілу текла до водосховища, з якого потім через системи каналів вона 

направлялася до зрошувальних територій [431].  

У 3–2 тисячоліттях до н.е. в долині Інду існувала Індійська (Хараппська) 

цивілізація. Населені пункти розташовувались у заплавах і були обгороджені 

високими стінами, які захищали не лише від ворогів, а й від паводків. Особливо 

ретельно укріплювали стіну з боку річки [9]. З метою захисту від щорічних 

високих (до 5–8 м) повеней будівлі будували на цегляних платформах 10-

метрової висоти. Розкопки стародавніх міст Мохенджо-Даро та Хараппи 

 
21 Фаюмський оазис – оазис на південний захід від Каїру (Єгипет), відокремлений від долини Нілу пасмом 

пагорбів Лівійської пустелі. 
22 Тут і далі зазначений термін є умовним, оскільки на думку автора «озеро» – це водойма, яка має натуральне 

походження. Мерідове озеро сформувалося внаслідок корінних змін натуральних ландшафтів і було 

водосховищем. 
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доводять, що всіма вулицями були прокладені арики, якими до будинків 

подавалась вода. Розкопаний у м. Лотхалі канал довжиною 2,5 км вказує на 

розвиток іригаційної системи землеробства [535] 

Для забезпечення транспортного сполучення північної та південної 

частини Китаю у VI ст. до н. е. розпочали будівництво Великого каналу 

(китайською Юньхе – транспортна річка). Зараз це найдовша долинно-річкова 

ландшафтно-технічна система світу (1794 км). Канал з’єднує річкові системи 

Хуанхе та Янцзи. Його прокладання здійснювали окремими ділянками й 

завершили лише в XIII ст. Під час будівництва використовували відрізки 

натуральних річищ річок Байхе, Вайхе та Сишуй та окремі озера [51]. 

Розташування басейну Хуанхе у зоні мусонного клімату зумовлювало часті 

літні паводки. У межах Північно-Китайської рівнини, де річище Хуанхе 

знаходиться на 3–10 м вище рівня заплави, китайці насипали дамби уздовж 

берегів для захисту населених пунктів і полів від затоплень. За 4 тис. років 

господарського використання річки відбулося 7 масштабних переміщень 

річища в лесових відкладах рівнини та майже 1600 проривів дамб [521]. 

Етап формування ДЛТчС у Європі та Америці (XIX ст. до н.е. – Х cт. 

н.е.). На відміну від тогочасних держав Сходу країни Західної Європи були 

недостатньо розвинутими у технічному відношенні. Окремі технології 

водозабезпечення та використання енергії водного потоку європейці 

запозичили в мешканців Азії. Прагнучи задовольнити потреби міст у прісній 

воді, римляни будували акведуки – мости на високих опорах, якими вода 

транспортувалася через глибокі яри, ущелини, долини від річок до місць 

призначення. Канали на акведуках мали прямокутний переріз шириною 1–1,7 м 

[5], для арочних опор використовували місцеві гірські породи. Найвідомішою 

ДЛТчС, яка збереглася дотепер є акведук Пон-дю-Гар (з франц. «Міст через 

Гар»). Він був прокладений у XIX ст. до н.е. через долини річки Гардон 

(територія сучасної Франції). Акведук має три поверхи, його загальна довжина 

275 м, а висота над рівнем води – 55 м [187]. Важливою подією, яка в 

подальшому зумовила розвиток окремого класу долинно-річкових ландшафтно-
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технічних систем, стало винайдення «водяних» млинів23. На думку 

французького історика Жака Ле Гоффа, перші млини, які використовували 

кінетичну енергію водного потоку, з’явилися у ІІ ст. до н.е. в Іллірії24, а на 

території Малої Азії з І ст. до н.е. [317, с. 238]. Римський архітектор Марк 

Вітрувій Полліон характеризує у своїх працях [59] технічні пристрої для забору 

річкової води та перемелення зерна за допомогою «водяного» колеса, які 

активно використовували в Римській імперії з ІІ ст. до н.е. У 340 р. «водяний» 

млин почав функціонувати на р. Мозелі (лівій притоці Рейну). У VI ст. такі 

млини використовувати в Діжоні (Франція), а у VIІІ ст. – в Англії [241]. 

Захоплюючи нові території, римляни удосконалювали господарство 

окупованих країн Європи. Низка гребель на річках Піренейського півострова, 

які збудували римські солдати на початку І тисячоліття, функціонують до цього 

часу [571]. З початку ІІ ст. у південній частині острова Великобританія почали 

використовувати зрошувальні канали. Приблизно у 120 р. було збудовано 

судноплавний канал Фоссдайк [606], який зараз вважають одним з найдавніших 

в Англії. 

Незалежно від цивілізацій Євразії та Африки формування долинно-

річкових ландшафтно-технічних систем відбувалося на території інших 

континентів. Так, приблизно з 200 р. до н.е. давні майя споруджували 

іригаційні системи. Уже на той час функціонував канал шириною 90 метрів та 

довжиною 11 км, який з’єднував місто Ецна (півострів Юкатан) з річкою 

Чампотон. На північ від центру населеного пункту було збудовано сім каналів, 

що підводили воду до різних за величиною резервуарів, найбільший з яких міг 

вмістити 120 млн м3 води [373]. 

На початку нашої ери американські індіанці також суттєво змінювали 

долинно-річкові ландшафти, формуючи різнотипові ландшафтно-інженерні 

системи. Попередники інків – представники культури Моче (І–VIIІ століття), 

трансформували посушливі долини північного узбережжя сучасного Перу 

 
23 Термін «водяний млин» є недоречним, оскільки вказує на матеріал з якого збудована інженерно-технічна 

споруда. Правильно вживати поняття «млин, який використовує енергію водного потоку» або «млин на річці». 
24 Іллірія – країна в західній частині Балканського півострова, яка існувала у ІV – ІІ століттях до н.е.  
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розгалуженою мережею зрошувальних каналів. Так, викопаний ними, канал Ла 

Кумбре має довжину більше 113 кілометрів і функціонує зараз. За аналогією з 

римлянами, там, де на шляху каналів траплялися глибокі ущелини, індіанці 

будували акведуки на високих опорах з сирцевої цегли [245]. У VII–X століттях 

у системі землеробства ацтеки використовували специфічні ландшафтно-

інженерні системи – чінампи. На заболочених територіях поблизу озера 

Тескоко (Центральна Америка) індіанці будували системи меліоративних 

каналів, між якими формували острівці. Кожна чінампа була закріплена на 

палях, обгороджена тином і мала вузьку прямокутну форму. Найменші ділянки 

мали розміри – 1,5 м на 15 м, однак в основному їх параметри становили до 

100 м у довжину й 4–10 м завширшки. Всередину таких огорож насипали 

метровий шар намулу, добавляли шар осоки та очерету та висаджували 

сільськогосподарські рослини [496]. 

Етап поширення ДЛТчС на території усієї Європи (ХІ cт. – ХV ст.). У 

1057 р. в Ломбардії25 був збудований перший зрошувальний канал Ветталія. З 

іригаційною метою долину річки По трансформували системою каналів, 

водовідвідних рівчаків з дамбами, шлюзами та водоспускними й 

водопідйомними механізмами. Найдовший канал Навільо-Гранде (1177 р.) мав 

довжину 50 км. Крім зрошування його використовували для судноплавства 

[673, с. 181]. 

У ХІІ ст. з розвитком господарства й торгівлі між містами в країнах 

Європи виникла необхідність у шляхах сполучення. Для переїзду 

транспортними засобами глибоких річкових долин будували мости на міцних 

кам’яних опорах. У 1135 р. в Регенсбурзі розпочали будівництво мосту через 

Дунай, яке тривало 11 років. 16 мостових арок розташували на кам’яних 

островах, які звузили річище та зумовили пришвидшення течії. Підсилену 

енергію водного потоку використали для роботи млина нижче за течію від 

регенсбурського мосту. У 1146 р. збудували мости через Майн (Вюрцбург); у 

1172 р. – через Влтаву (Прага); у 1188 р. – через Рону (Авіньйон); у 1209 р. – 

 
25 Ломбардія – регіон Римської імперії з столицею у Мілані. 
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через Темзу (Лондон); у 1260 р. – через Ельбу (Дрезден) [434]. Зважаючи на 

якісно виконані інженерно-технічні роботи, такі опорні ДЛТчС могли 

функціонувати упродовж століть. 

Інтенсивне використання млинів на європейських річках відбувалося 

упродовж Х–ХІV століть. У 1086 р. в Тренті та Северні було зареєстровано 

5624 млини [241, с. 31]. Як правило, їх будували монахи, прокладаючи 

водовідвідні канали від річища до будівлі з розмелюючими механізмами. Ось 

як у ХІІІ ст. французький монах описує зміни долинно-річкового ландшафту: 

«Один з рукавів (річки) Об26, протікаючи через чисельні майстерні абатства, 

знайшов собі всюди благословення за ті послуги, які він надає (обителі). Річка 

береться тут за велику роботу; і якщо не вся цілком, то принаймні вона не 

залишається бездіяльною. Річище, вигини якого розрізають долину навпіл, було 

прорите не природою, а вправністю монахів. І таким чином річка віддає 

обителі половину самої себе, неначе вітаючи монахів та вибачаючись, що не 

з’явилася до них вся повністю, оскільки не змогла знайти канал, достатньо 

широкий, щоб себе вмістити» [317, с. 269]. Для подачі води на колеса млинів 

крім водовідвідних каналів часто використовували греблі, які перегороджували 

річища та затоплювали заплави. У ХІ ст. площа ставків була незначною (до 

кількох гектарів), однак з часом їх розміри збільшувалися і трансформація 

руслового та заплавного типів місцевостей на ставково-заплавний проходила 

інтенсивніше. 

Починаючи з ХІ ст., «водяні» млини використовували не лише для 

виробництва борошна, а в інших галузях господарства, що призвело до їх 

масового поширення на річках Європи. На думку А. Лукаса [621] важливу роль 

у розвитку млинарства відіграла Середньовічна Франція (табл. 4.1), річкова 

мережа якої суттєво змінювалася внаслідок будівництва гідротехнічних споруд. 

У ХІІ–ХІV століттях на території Західної Європи відбувалися феодальні 

війни, які зумовлювали будівництво міст-фортець. У якості захисту 

використовували водовідвідні канали або річища, які півколом оточували 

 
26 Об – річка у Франції, ліва притока Сени. 
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укріпленні поселення Німеччини, Франції, Англії. Унікальні ДЛТчС 

сформувалися на річках Франції, де будували укріплені млини-замки з 

високими кам’яними стінами, бійницями та ровами. Низка таких млинів, які у 

зазначений час були інженерно-технічними спорудами, продовжують 

функціонувати зараз як белігеративні ландшафтно-техногенні системи на 

річках Луара, Лот, Дропт. 

Таблиця 4.1 

Перша поява різноманітних промислових млинів  

у Середньовічній Європі (770–1443 роки). За [621] 
№ 

з/п 
Тип млина Рік появи Країна 

1. Млин-пивоварня 770 Франція 

2. Млин-сукновальня 1080 Франція 

3. Млин для обробки шкіри 1134 Франція 

4. Млин-кузня 1200 Англія, Франція 

5. Млин для точіння 1203 Франція 

6. Млин для обробки льону 1209 Франція 

7. Млин-папірня 1238, 1273 Іспанія 

8. Млин для роздування міхів 1269, 1283 Середньовічна Угорщина, Франція 

9. Млин-лісопильня 1300 Франція 

10. Млин для дроблення руди 1317 Німеччина 

11. Млин-домна 1384 Франція 

12. Млин для розрізання заліза 1443 Франція 

 

Починаючи з ХІІІ ст., мешканці Голландії та Німеччини формували 

системи протипаводкових дамб на узбережжі Північного моря та пригирлових 

ділянках річок. На таких низовинах формувалися польдери – обгороджені 

дамбами осушені території колишнього моря, заплав або боліт, з яких 

надлишок води відкачували за допомогою вітряків. Зважаючи на 

недосконалість структури та матеріалів, такі дамби часто руйнувалися під час 

штормів і паводків. Так, у 1287 р. під «повені Святої Люсії» внаслідок прориву 

дамби загинуло до 80 тис. осіб. 

З ХV ст. на річках Росії будували «єзи» – дерев’яні конструкції, за 

допомогою яких здійснювали вилов риби. Ось, як описують сучасники єзи на 

р. Шексні (басейн Волги): «A в том езу было 30 козлов. А в тот ез выходило 

лесу большого на треть на козлы и на переклады, и навалу 80 дерев 8-ми сажен, 

да на осляди 50 дерев 12-ти сажен, да на грузила, и на суковатики, и на вилы 
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среднего лесу 50 дерев 6-ти сажен. Да на том езу клетка, а выходило в нее на 

треть 20 бревен 2-х сажен, да на ворота клали на лето по одной сеже27. А 

мелкого лесу на засов на треть 50 жердей. А на пором выходило большого лесу 

2 колоды 12-ти сажен» [461, с. 14].  

У ХV ст. «водяні» млини були масово поширені на річках Східної 

Європи. Найчастіше їх будували на рівнинних річках з річищами шириною 20–

50 м та падінням не менше 20 см на км. Млини розташовували на плавних 

річкових вигинах; в гирлах струмків або ділянках з двома рукавами, 

розділеними заплавних островом або маленьким осередком. На меандрах 

млини будували біля початку перекату між річковими вигинами, на 

розгалужених ділянках річища – нижче за течією від вузла галуження. За 

даними Є. Ю. Колбовського, на річках басейну Волги функціонували каскади – 

до 8 млинів, які були приурочені до порівняно коротких відрізків долин із 

значним похилом – там, де річка переходила з одного висотного рівня на інший 

[262]. 

Етап посилення антропогенного навантаження на долинно-річкові 

ландшафти Європи та Америки (ХVІ ст. – перша половина ХVІІІ ст.). 

Починаючи з ХVІ ст., з метою кращого транспортного сполучення між 

Атлантичним океаном та прибережними містами Європи прокладають 

судноплавні канали. Так, у 1566 р. в Англії завершили будівництво каналу 

Екзетер в обхід греблі на річці Eкзe. Зазначена ДЛТчС мала такі параметри: 

довжина – 2850 м, ширина – 5 м, глибина – 1 м [583]. У подальшому глибину 

каналу збільшили до 4 м.  

У 1613 р. в Амстердамі, який розташовувався у гирлі р. Амстел, 

розпочали будівництво радіально-концентричної системи каналів (грахтів). У 

місті прокопали 4 напівконцентричних канали (Сингелграхт, Геренграхт, 

Кейзерсграхт і Принсенграхт), які з’єднувалися радіальними. Завдяки роботі 

каналів здійснювалося транспортне сполучення міста з морем. Канал 

 
27 Сежа – рибальська снасть, яку використовують на багатьох річках Північної та Південної Росії. Отримала 

свою назву від сидіння, що влаштовується біля цієї конструкції. 
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Принсенграхт виконував оборонну та водно-регулювальну функції. За весь час 

функціонування такої системи через канали було прокладено більше 1,5 тис. 

аркових мостів, а в днищах насипано близько 90 островів [636]. 

Дефіцит чистої води у великих населених пунктах ХVII ст. зумовлював 

пошук нових шляхів її поповнення. У 1613 р. до Лондона був підведений канал, 

який назвали Новою Річкою (з англ. New River) [644]. На той час канал 

забезпечував місто свіжою водою з річки Лі (притока Темзи). Зараз Нову річку 

використовують з рекреаційною метою. 

У 1701–1722 роках на території Російської імперії тривали роботи з 

будівництва Вишневолоцької водної системи [109]. Це дало змогу з’єднати 

р. Тверцю (басейн Волги) й Балтійське море та забезпечити їх транспортне 

сполучення через р. Мста і комплекс судноплавних каналів, прокладених через 

вододіли та схили. У 1719 р. в долинах річок Шліна та Цна було збудоване 

Вишневолоцьке водосховище, яке регулювало сезонний стік води до Волги й 

Балтійського моря. 

Упродовж ХVІ ст. – до половини ХVІІІ ст. відбувалася активна 

колонізація європейцями території Америки. Поблизу річок формувалися перші 

поселення, а разом з ними – нові долинно-річкові ландшафтно-технічні 

системи. З розвитком сільського господарства та деревообробної промисловості 

поселенці почали використовувати «водяні» млини на річках Північної 

Америки. У ХVІІІ ст. суттєво збільшилася кількість ставків на східному 

узбережжі материка. Греблі поступово зарегульовували річковий стік, оскільки 

річки трансформувалися у каскади ставків на відстані 2,5–5 км [643] один від 

одного. 

Етап активного розвитку ДЛТчС світу (друга половина ХVІІІ ст. – 70-ті 

роки ХІХ ст.). Використання річок у якості транспортних магістралей зумовило 

проведення робіт, які передбачали зміну будови їх річищ. У 1799 р. в 

Російській імперії розпочалося будівництво Маріїнської водної системи, 

головною складовою якої був Витегорський канал. Це дало змогу з’єднати 

річку Волгу з Балтійським морем. У ХХ ст. систему реконструювали і назвали 
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Волго-Балтійським водним шляхом ім. В. І. Леніна. 

У першій половині ХІХ ст. уряди розвинутих держав Західної Європи 

розпочали формувати офіційні організації, які займалися регулюванням 

здійснення меліорацій різного характеру. З цією метою фермерам, які 

використовували угіддя у заболочених заплавах, зонах припливів та відпливів, 

посушливих територіях, надавали кредити. Прийнятий у 1833 р. в Англії, акт 

дозволяв особливій комісії не лише займатися ремонтуванням гідротехнічних 

споруд, а й будувати нові на узбережжях морів, річок та їх приток. У 1848 р. в 

Німеччині видали закон про влаштування гребель, за яким уряд надавав 

роботодавцям інженерів для складання проектів та виконання будівельних 

робіт. У 1856 р. в Франції був відкритий кредит у 200 млн франків для 

землевласників, які займалися меліораційними роботами. У 1873 р. під час 

північної експедиції в межах Санкт-Петербурзької, Псковської, Новгородської, 

Вологодської, Олонецької, Ярославської, Ліфляндської та Курляндської 

губерній за рахунок російського уряду осушено 73 115 десятин (≈ 66 924 га, 

О. Л.) боліт. До 1882 р. уряд Італії за державні кошти здійснював осушення 

заболочених територій (зокрема Маремми28), які були непридатними для 

сільськогосподарської діяльності й слугували осередками поширення різних 

хвороб [667]. 

У другій половині ХІХ ст. була впроваджена система заходів покращення 

судноплавного стану річок – регулювання або виправлення. За А. Таненбаумом, 

суть цієї системи полягала «въ укрѣпленіи береговъ, для предупрежденія ихъ 

подмыва, въ уничтоженіи извилинъ посредствомъ прорѣзовъ или прокоповъ и, 

наконецъ, въ съуженіи русла посредствомъ водостѣснительныхъ сооруженій, 

съ цѣлью собрать разбросанную массу воды въ одномъ руслѣ, при чемъ 

усилившееся теченіе разрабатываетъ болѣе глубокій ходъ» [674, с. 477]. З 

метою підвищення вантажопідйомності суден у руслах річок знищували 

пороги, острови, прибережні відмілини, зарості рослин тощо. Упродовж 70-90-х 

 
28 Маремма (італ. Maremma) – географічна область в італійській області Тоскана, смуга низовинних, раніше 

заболочених ділянок на західному узбережжі Апеннінського півострова. 
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років ХІХ ст. регулювання систематично використовували на річках Віслі, 

Одері, Везері, Рейні та Немані. Це дало змогу збільшити глибину русел під час 

межені з 0,8 до 3 м. На території Російської імперії було трансформовано 

річища Прип’яті (поблизу Чорнобиля), Дніпра (біля Києва та Кременчука), 

Дону, Десни, Сожі, Дністра й Волги (у Нижньому Новгороді) [674]. 

У 1859–1869 рр. тривали роботи з будівництва грандіозного (для ХІХ ст.) 

проекту – Суецького каналу, який з’єднав Середземне та Червоне моря і умовно 

розділив Африку та Євразію. Канал спрямували уздовж найбільш зниженої та 

найвужчої частини Суецького перешийка. Для постачання зони каналу 

річковою водою з Нілу був прокладений ще один канал Ісмаїлія. З метою 

покращення пропускної здатності каналу його початкові параметри були 

збільшені. Зараз його загальна довжина становить 193,3 км, ширина до 225 м і 

глибина 24 м [577]. 

Етап корінних змін долинно-річкових ландшафтів світу (80-ті роки 

ХІХ ст. – 40-ві роки ХХ ст.). Кінець ХІХ ст. став початком нового етапу 

освоєння долинно-річкових ландшафтів. Використання енергії водного потоку 

для виробництва електрики зумовило активний розвиток гідроенергетики. 

Спочатку для будівництва ГЕС використовували малі річки, на яких будували 

ставки або відводили канали. Однак із зростанням потреб суспільства 

ускладнювалися технічні характеристики гідровузлів, а відповідно це 

призводило до корінних змін ландшафтів долин великих річок. У 1878 р. в 

англійському маєтку Крейгсайд (графство Нортумберленд) розпочала роботу 

перша у світі гідроелектростанція (ГЕС). Така ГЕС діяла завдяки напору води, 

яка подавалася з водосховища, що було збудоване на притоці річки Коке. У 

1881 р. запрацювала ГЕС на водовідвідному каналі від річки Ніагари поблизу 

Ніагарського водоспаду (США).  

На початку ХХ ст. відбулося подія планетарного масштабу – сполучення 

Атлантичного та Тихого океанів через судноплавний канал на перешийку між 

Північною і Південною Америкою. Будівництво Панамського каналу [392] 

тривало з 1904 р. по 1920 р. Він складається з двох водосховищ, з’єднаних 
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каналами та поглибленими річищами місцевих річок, і має загальну 

протяжність 81,6 км.  

У 1919–1932 рр. в Нідерландах тривали роботи з перекриття дамбою 

Афслютдейк (довжиною 30 км) мілководної затоки Зьойдерзе, в яку впадає 

р. Ейссел. Після закінчення будівництва затока перетворилася в «озеро» 

Ейсселмер (площею 1100 км2), яке поступово опріснилося. Частина затоки була 

осушена шляхом відкачування води, а на її території сформували польдери 

Вірінгермер, Нордостполдер, Східний та Південний Флеволанд. Більша частина 

польдерів знаходиться нижче рівня моря, їх території використовуються під 

селитебну забудову та сільське господарство. Надлишок ґрунтових вод з полів 

відкачують за допомогою дренажних систем. 

У 1920 р. в радянській Росії було розроблено план ГОЕРЛО [402], за яким 

передбачалося електрифікувати всю територію держави. За 15 років 

інтенсивного виконання плану на річках Євразії було збудовано низку 

потужних гідроелектростанцій з водосховищами. До початку 1936 р. введено в 

дію Дніпровську ГЕС на р. Дніпро, Волховську ГЕС на р. Волхов, 

Нижньосвірську ГЕС на р. Свір, Гізельдонську ГЕС на р. Гізельдон, Земо-

Авчальську ГЕС на р. Кура, Ріонську ГЕС на р. Ріоні. Паралельно з 

гідроелектростанціями здійснювали будівництво Волго-Донського каналу, який 

з’єднав басейни Волги та Дону. У 1933 р. був відкритий Біломорсько-

Балтійський канал загальною довжиною 227 км [25]. Цей канал забезпечив 

транспортне сполучення Балтійського моря та Онежського озера через систему 

шлюзів, збудованих на річках, озерах, вододілах і схилах Карелії.  

У 1936 р. закінчилося будівництво греблі Гувера, яка сформувала в 

Чорному каньйоні річки Колорадо водосховище Мід об’ємом 35 км3. Висота 

бетонної арочної греблі становить 221 м, ширина – 201 м та довжина – 379 м 

[592]. Внаслідок будівництва гідроспоруди вода майже не потрапляла до 

нижньої течії Колорадо. Це призвело до осушення дельти річки та утворення 

солоного озера лиманного типу [632]. У 1942 р. на річці Колумбія ввели в дію 

гідроелектростанцію Гранд-Кулі, яка сформувала водосховище імені Франкліна 
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Рузвельта. Будівництво водосховища зумовило затоплення днища долини 

площею 320 км2. 

Етап глобальної трансформації долинно-річкових ландшафтів (друга 

половина ХХ ст. – кінець ХХ ст.). Друга половина ХХ ст. характеризується 

екстенсивними методами використання водних ресурсів. У першу чергу це 

пов’язано з закінченням Другої світової війни, різким зростанням населення на 

планеті та початком науково-технічної революції. Важливу роль у 

трансформації долинно-річкових ландшафтів Євразії відіграла соціально-

економічна ситуація в колишньому СРСР. Так, у 1948–1953 рр. тривала 

програма «Сталінського плану перетворення природи» [470], у ході реалізації 

якого в зонах степу, напівпустель і пустель Євразії було збудовано 

багатокілометрову мережу зрошувальних каналів та близько 10 тис. ставків і 4 

тис. водосховищ.  

Поряд з позитивним ефектом проведених робіт спостерігалися негативні 

наслідки трансформації натуральних ландшафтів. У 50-х роках ХХ ст. з метою 

зрошення польових угідь бавовни збільшили кількість водовідвідних каналів з 

Амудар’ї та Сирдар’ї. Це призвело до дефіциту потрапляння прісної води, 

різкого зниження рівня Аральського моря та осушення його більшої площі. Так, 

у 1960 р. глибина моря становила 53 м, у 2002 р. – 31 м [99]. Станом на 2010 р. 

площа Аралу була – 13,9 км2 (20,1% від початкової) [265]. Зважаючи на значні 

потреби води для зрошення полів Середньої Азії, у 60–80-х роках ХХ ст. в 

СРСР розробляли проект «Повороту сибірських річок». За цим проектом було 

сплановано здійснити перерозподіл стоку річок Іртиш, Об та їх приток між 

басейнами Північного Льодовитого океану та Аральського моря. Результатом 

стало введення в дію зрошувально-обводнюваного каналу Іртиш–Караганда. У 

1986 р. від проекту відмовилися через можливі катастрофічні наслідки для 

природи. 

У 1950–1997 рр. в гирлі Рейну нідерландці здійснювали виконання 

проекту «Дельта» («Deltawerken») [641]. З метою запобігання затоплення 

прибережних територій Північного моря, в естуаріях та на берегах річок Рейн, 
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Маас і Шельда було збудовано 2,4 тис. км основних та 14080 км допоміжних 

дамб і більше 300 гідротехнічних споруд. Поряд з захисним значенням проект 

має позитивне екологічне значення. У штиль через дамби відбувається вільний 

водообмін між річками та морем, що дозволяє стабілізувати розвиток локальної 

екосистеми. 

У 1960–1971 рр. тривало будівництво Асуанської греблі в долині Нілу 

(Африка). Висота греблі – 111 м, довжина – 3,8 км, ширина в основі – 980 м, по 

гребеню – 40 м. Сформоване водосховище (озеро Насера) затопило значну 

площу долини – 5250 км2. Довжина водойми – 500 км; ширина – від 9 до 40 км; 

середня глибина – 30 м [10, с. 14]. Попри всі позитивні ефекти такої 

трансформації (запобігання повеней, паводків і засух, стабілізація 

водозабезпечення полів, розвиток рибних господарств, забезпечення 

електроенергією), вплив водосховища має низку негативних екологічних 

наслідків. У верхньому б’єфі були затоплені нільські катаракти29; акумуляція 

алювію перед греблею зумовлює постійне підвищення рівня водосховища; 

сільськогоспоподарські угіддя дельти втрачають родючість внаслідок 

непоступання намулу, зменшується видовий та чисельний склад фауни 

Середземного моря через ненадходження поживних речовин з річки. 

У 1961–1965 рр. в Гані (Африка) при будівництві ГЕС Акособмо 

сформувалося «озеро» Вольта – найбільше за площею (8502 км2) водосховище 

у світі. Внаслідок затоплення долини річки було знищено 470 населених 

пунктів та переселено 78 тис. чоловік [615]. Низка антропогенних островів, які 

виникли у водосховищі після затоплення долини Вольти, місцеве населення 

зараз використовує з селитебною метою.  

У 1984 р. було введено в дію перші турбіни гідроелектростанції Ітайпу на 

річці Парана (Бразилія, Парагвай). Гребля сформувала водосховище довжиною 

170 км, площею 1350 км² та об’ємом 29 км³. Розташування Ітайпу в тропічному 

поясі та нерівномірне випадання опадів зумовлює зміну площі водосховища від 

459 до 1561 км² [629]. Для створення водосховища було знищено каскади 

 
29 Катаракти – порожисті ділянки з твердих пісковиків у річищі Нілу між Асуаном та Хартумом. 
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порогів та водоспад Гуайра (Сеті-Кедас), які раніше розташовувалися на 140 км 

вище за течією від греблі. 

У 50-х роках ХХ ст. в пустелі Сахара (територія Лівії) під час 

геологорозвідувальних робіт було виявлено значні запаси підземних вод. У 

1984 р. розпочалася розробка проекту унікальної зрошувальної системи під 

назвою «Велика рукотворна річка» (англ. Great Man-Made River). Через 

свердловини прісну воду видобувають з Нубійського водоносного горизонту 

(глибина близько 500 м) і транспортують до водосховищ через мережу 

акведуків і трубопроводів, які формуються з секцій довжиною 7 м та діаметром 

4 м. Так, у 1989 р. водою було забезпечене місто Аджабія, у 1991 р. – Бенгазі, у 

1996 р. – Тріполі, у 2007 р. – Гарьян [602]. 

У другій половині ХХ ст. на планеті різко збільшилася кількість 

водосховищ та каналів, розміри яких у сотні разів перевищували попередні 

долинно-річкові ЛТчС. Будівництво каскадів гідроенергетичних ДЛТчС на 

річках Євразії, Африки, Північної та Південної Америки зумовило глобальну 

зарегульованість річкового стоку, а прокладання магістральних каналів – його 

перерозподіл. Кінець ХХ ст. характеризується повним перетворенням 

руслового, заплавного та ставко-заплавного типів місцевостей на заплавно-

водосховищний та руслово-канальний.  

Етап формування сучасних ДЛТчС планети (початок ХХІ ст.). Початок 

нового тисячоліття характеризується будівництвом нових інженерно-технічних 

споруд, які мають гігантські розміри. Переважна більшість з цих споруд лише 

знаходяться на початкових стадіях переходу до категорії ландшафтно-

інженерних систем. Пройшло ще мало часу для того щоб відбулося 

налагодження і стабілізація масо- та енергопотоків між ними та навколишніми 

ландшафтами.  

З 1994 по 2012 роки тривало будівництво найпотужнішої у світі 

гідроелектростанції «Три ущелини» («Санься») на р. Янцзи (Китай). Унаслідок 

затоплення днища долини сформувалося водосховище площею 1045 км2. У ході 

будівельних робіт було виведено з користування 27820 га 
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сільськогосподарських угідь, переселено 1,3 млн осіб та затоплено міста 

Ваньсянь та Ушань. Перекриття долини греблею (висота 185 м, довжина 

2309 м) перешкоджає перенесенню алювію у нижню течію річки та може 

призвести до зменшення стійкості прибережних районів до паводків. 

Затоплення ареалів окремих біологічних видів та зміна водного режиму річки 

зумовить вимирання низки представників родини осетрових (Acipenser), 

китайського річкового дельфіна (Lipotes vexillifer) та журавля білого (Grus 

leucogeranus). 

З весни 2012 р. на річці Ангарі розпочалося наповнення Богучанського 

водосховища для забезпечення роботи однойменної ГЕС. За попередніми 

даними площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні 208,0 м 

складе 2326 км2, а повний об’єм – 58,2 км3. Максимальна глибина водосховища 

досягне 75 м, середня – 25 м, що дозволить відносити його до класу «глибоких» 

[548]. Будівництво ГЕС і подальша її експлуатація створить значний та 

різносторонній вплив на суміжні ландшафти. У результаті заповнення 

водосховища порушується структура натуральних ландшафтів з втратою 

заплавних і долинних ареалів та сформується водойма зі специфічним 

гідрологічним режимом, вплив якої буде відчутний на 7–10 км. 

У 2004 р. відбулося відкриття найвищого в світі віадуку Мійо, який було 

прокладено через долину річки Тарн (Франція). Міст утримують 7 опор, 

загальна довжина становить 2460 м, висота найдовшої опори 343 м [614]. 

Технічні параметри мостів, збудованих у ХХІ ст., характеризуються значними 

показниками довжини: міст Янло через Янцзи – 2725 м, міст через Ріу-Неґру – 

3595 м, міст Жуньян через Янцзи – 7210 м, міст Хуанпу через Чжуцзян – 7016 

м. Поступово такі інженерно-технічні споруди починають переформуватися на 

ДЛТчС з відповідними розмірами та встановлювати з прилеглими 

ландшафтами стійкі зв’язки на багатокілометрові відстані. 

У ХХІ ст. заплановані нові проекти, реалізація яких раніше була 

неможливою через недосконалість інженерно-технічного забезпечення. Так, у 

1997 р. в Єгипті розпочалася розробка проекту «Нова Долина». Це було 
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пов’язано з тим, що внаслідок повеней рівень озера Насера піднявся і його води 

затопили низовину Тошка, сформувавши чотири антропогенних водойми. З 

2000 р. між цими та водосховищем Насера прокладають канал Тошка, яким 

насосна станція постачатиме воду в пустельні райони для зрошення 

сільськогосподарських угідь площею 2161 км2 [642]. До 2020 р. канал планують 

завершити, таким чином сформувавши «Нову Долину» Нілу. 

У 2002 р. в Китаї розпочали реалізацію Південь-Північ водно-

транспортного проекту (неофіційна назва «Поворот китайських річок»), метою 

якого є спрямування частини стоку Янцзи до басейнів Хуанхе та Хайхе. 

Заплановано будівництво трьох каналів (Східного, Центрального та Західного) 

загальною довжиною 1300 км [593]. Прокладання каналів через вододіли 

потребує спорудження системи гребель, підземних тунелів та трубопроводів. 

Суттєвою проблемою виконання цього проекту є забруднення води в дельті 

Янцзи. 

На кінець 2014 р. був запланований початок будівництва 

Нікарагуанського каналу (ісп. Gran Canal Interoceanico por Nicaragua) через 

річище Сан-Хуан та озеро Нікарагуа. Однак через масові протести місцевого 

населення будівництво було затримане до 2019 року. У перспективі цей проект 

має стати альтернативою Панамському каналу та сполучатиме Карибське море і 

Тихий океан. 

Упродовж тисячоліть долинно-річкові ландшафтно-технічні системи 

еволюціонували: зароджувались, розвивались, руйнувалися та відтворювалися. 

Історико-географічний аналіз дає змогу детально розглянути процес 

функціонування ДЛТчС у часовому діапазоні. Такий підхід до процесу 

пізнання антропогенних ландшафтів дозволяє сприймати долинно-річкові 

ландшафтно-технічні системи як своєрідні «польові лабораторії», де можна 

отримати готову відповідь на певну наукову проблему. Проаналізувавши хід 

формування цих систем у глобальному масштабі, можна передбачити їх 

локальний розвиток і запобігти попереднім прорахункам, які призвели до 

екологічної нестабільності. 
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4.2. Формування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

Правобережної України 

 

У залежності від особливостей господарської діяльності та соціально-

економічних проблем держав, які займали сучасну територію Правобережної 

України в різні вікові періоди, процес формування долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем варто диференціювати на низку етапів. 

Основними критеріями виокремлення таких часових проміжків була активізація 

господарської діяльності у межах річкових долин. Відповідно до цього аспекту 

етапи отримали назви [304].  

Етап початкового освоєння долинно-річкових ландшафтів 

Правобережної України (1 млн р. до н.е. – кінець І тис. н.е.). Перші люди 

почали селитися на Правобережній України в добу раннього палеоліту 

(ашельська епоха) – більше 1 млн років тому. Крем’яні знаряддя праці ашельців 

були виявлені у долинах Дністра (с. Лука-Врубловецька30 Хмельницької обл.) і 

Свинолужки (с. Городище Житомирської обл.) [12]. Наприкінці мезоліту (VІІ 

тис. до н. е.) давні люди навчилися ловити рибу вудкою та займалися річковим 

збиральництвом [272]. Їх поселення були приурочені до заплав і перших терас, 

а також узбережь озер. Низка мезо- та неолітичних стоянок виявлені на 

островах Дніпра – Кізлевому, Сурському, Шулаєва, Лоханському [230]. У VII–

VI тис. до н. е. на території сучасних лісостепу та степу України в межиріччі 

Південного Бугу і Дністра сформувалася Буго-Дністерська культура [87]. У 

межах долин цих річок поселення були знайдені на островах і перших 

надзаплавних терасах [12]. У подальшому Буго-Дністерська культура здійснила 

суттєвий вплив на формування Дніпро-Донецької неолітичної культури (VІІ–V 

тис. до н. е.) [488], поселення якої знаходять на Правобережній Україні в 

долинах Дніпра, Прип’яті, Случі, Тетерева та Росі. Представники цих культур 

активно займалися сільським господарством, серед якого важливе місце 

займало рибальство. У цей час антропогенний вплив на долинно-річкові 

 
30 У 1984 р. с. Лука-Врубловецька було затоплено Дністерським водосховищем. 



162 

ландшафти був опосередкованим і корінно не змінював структуру 

геокомпонентів. 

З поширенням на території Правобережної України племен культур 

Лінійно-стрічкової кераміки (VІ–V тис. до н. е.) та Трипілля (V–ІV тис. до н. е.) 

активізувалося видобування корисних копалин. Для отримання глини 

розкопували обривисті схили річкових долин, ярів і балок. У місці впадіння 

р. Студениці в Дністер виявлено печери-штольні, де трипільці добували 

кремінь [43]. У ІІ – на початку І тис. до н.е. в зонах мішаних лісів і лісостепу 

розпочали видобування болотних руд (лімоніту). Як правило цей процес 

здійснювали в озерах, болотах та надмірно зволожених заплавах. Для обробки 

заліза було потрібне паливо, в якості якого використовували місцеві деревні 

породи. У подальшому це призвело до часткового знищення лісів і зниження 

рівня ґрунтових вод. Використання залізних засобів праці сприяло розвитку 

землеробства та ремесел. Починаючи з VIII ст. до н.е., у долинах формуються 

стаціонарні поселення. Так, на території сучасного Києва та біля села Підгірці 

(Київська обл.) було виявлено залишки неукріплених сельбищ датовані VI–

IV ст. до н.е., жителі яких використовували заплави Дніпра та його приток як 

пасовища [231]. У розселенні давніх слов’ян важливу роль відігравали річки, 

оскільки використовувалися як шляхи сполучення. Значна залісненість 

території сприяла високому заляганню рівня ґрунтових вод і заболоченості. 

Завдяки цьому річки характеризувалися більшою повноводністю, що 

спрощувало транспортування. Під час весняних повеней можна було легко 

подолати порожисті ділянки Дністра та Дніпра [655]. Про доставку сировини та 

засоби пересування свідчать залишки суден на дні річок або боліт. Так, у 

1937 р. в Південному Бузі (с. Сабатинівка Кіровоградської обл.) було виявлено 

човен-однодеревку довжиною 6 м 81 см [318, с. 51]. 

Етап формування перших ДЛТчС Правобережної України (ІХ ст. – 

XIV ст.). Розселяючись на території Правобережної України, давньослов’янські 

племена засновували нові поселення, які локалізували в межах меандрів, у 

місцях злиття річок, на схилах і надзаплавних терасах. Особливості рельєфу 
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долино-річкових ландшафтів слугували природними перепонами на шляхах 

підступу ворогів до фортифікаційних споруд. У заболочених заплавах насипали 

оборонні вали, прокладали рови та обводнювальні канали тощо. Починаючи з 

ІХ століття, у долині р. Дніпро сформувалися укріплені поселення Любеч, 

Вишгород, Київ, Витичів, Заруб, Канів; р. Уж – Іскоростень31 (суч. Коростень); 

р. Гучва – Волинь; р. Луква – Галич; р. Дністер – Хотин; Стара Ушиця; 

р. Смотрич – Кам’янець (суч. Кам’янець-Подільський); р. Південний Буг – 

Чорний Городок (сучасний Чорний Острів), Плоскирів (сучасний 

Хмельницький), Меджибіж, Летичів, Хмільник, Вінниця, Брацлав. 

Особливу роль у зміні долинно-річкових ландшафтів Правобережної 

України відіграли млини на річках. Перші млини з’явилися в Київській Русі у 

Х–ХІ століттях в Галицькому, Волинському та Київському князівствах, які вели 

торгівлю з країнами Західної Європи [445]. Про це свідчать топоніми місцевих 

географічних об’єктів (Мельники, Мельниця, Млинівка) і згадки в літописах. 

На той час млини будували в долинах малих річок, які були більш доступні для 

господарського освоєння. Для підпору та подачі води на колесо млина річище 

та заплаву перегороджували греблею («гатили»). Ставки, які затоплювали 

заплави, використовували для риборозведення. На цьому етапі розпочалася 

зміна заплавного типу місцевостей на ставково-заплавний. 

Річища трансформувалися у результаті прокладання мостів, які до ХІІ ст. 

були наплавними. У якості будівельного матеріалу використовували місцеві 

породи дерев. Спорудження мостів, особливо через широкі річки, було важкою 

справою і відмічалося літописцями як важлива подія. У «Повісті минулих літ» 

автор зазначає, що коли у 1014 р. Володимир Великий мав йти з Києва на війну 

з Новгородом, то видав наказ: «Розчищайте шляхи та мостіть мости» [404, 

с. 89]. «У тому ж році (1115 р., О.Л.) (Володимир) (Мономах, О.Л.) побудував 

(наплавний, О.Л.) міст через Дніпро» [404, с. 179]. Про високу оплату праці та 

пошану до майстрів, які будували гідротехнічні споруди, згадується у «Руській 

Правді»: «43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу 

 
31 Назви населених пунктів вживаються відповідно до зазначеного етапу. 



164 

ногату32, а от каждого устоя моста по ногате; если же ветхий мост починить 

несколькими дочками (дошками, О.Л.), 3-мя, 4-мя или 5-ю, то также» [418]. У 

межах міст змінювали узбережжя річок. Так, у 1199 р. збудували набережну та 

укріпили берег Дніпра кам’яною кладкою біля Видубицького монастиря у 

Києві [370].  

У XIII–XIV століттях тривала війна слов’ян з монголо-татарами. Це 

перешкоджало розвитку господарства на річках Київської Русі. Однак 

незважаючи на це, млинарство розвивалося локально (на території монастирів). 

В окремих архівних документах про функціонування млинів на річках 

згадувалося у Галицькій, Волинській та Київській єпархіях [445]. У дарчу 

грамоту 1292 р. галицького князя Лева Даниловича Спаському монастирю 

внесено «водяні» млини [37]. 17 березня 1375 р. подільський князь Олександр 

Коріатович подарував Смотрицько-Домініканському монастирю млин і суміжні 

території (суч. Кам’янець-Подільський) з умовою, щоб ченці ремонтували 

міські укріплення та платили данину татарам [651].  

Етап активного розвитку ДЛТчС Правобережної України (ХV ст. – 

перша половина ХVII ст.). У ХV–ХVI століттях в долинах річок зон мішаних 

лісів і лісостепу активно формуються нові населені пункти. Зважаючи на 

постійну загрозу нападу кримських татар, важливе значення мало будівництво 

оборонних споруд. Тогочасна польсько-литовська влада стимулювала 

створення нових поселень шляхом надання їм Магдебургського права, 

звільнення від податків, влаштуванням ярмарків та дозволом торгівлі 

алкогольними напоями. У грамотах, виданих Сигізмудом ІІІ (1566–1632 рр.), 

такі привілеї «жалувані» «Чигрину, Горохову, Уланову, Сальницѣ, Вербовцу, 

Барку, Крылову, Лысянкѣ, Копайгороду» [652, с. 36]. Основною умовою було 

будівництво біля міста фортеці та постійна підтримка її оборонної здатності: 

укріплення стін, ровів, валів, гребель тощо. До ремонтних робіт залучали все 

місцеве населення: «Кгды ся што въ (Канівському, О. Л.) замку, або мосту отъ 

ветру сказить, дошки поопадывають, або глина отъ стены отъвалить, або гора 

 
32 Ногата – грошова одиниця Київської Русі. 
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рисоватися почнетъ, то повинни оправовати тутошние мещане, земяне и 

подданные ихъ и церъковные вси» [653, с. 94–95]. Поблизу поселень будували 

дерев’яні або кам’яні фортеці, які розташовували поряд із селитебною 

забудовою, враховуючи стратегічно важливу локалізацію – руслові острови 

(Вінниця), високі надзаплавні тераси або схили (Брацлав), меандри річища 

(Кам’янець-Подільський), місця злиття річок (Меджибіж, Буша). У другій 

половині ХVІ ст. на островах Хортиця та Томаківка (суч. Марганець) в річищі 

Дніпра знаходилися козацькі фортеці. У польських історичних джерелах 

згадується «namocniejszy zamek» [677, с. 1359] на Томаківці, який перешкоджав 

нападам татар на Україну. У подальшому укріплене поселення сформувалося 

на острові Базавлук. 

У цей час долини великих річок України ще не трансформовані 

водоймами, за виключенням Південного Бугу. На «Спеціальному і докладному 

плані України разом з належними до неї воєводствами, округами та 

провінціями» (1650 р.) французького інженера-картографа Ґійома Левассера де 

Боплана [406] показано багато ставків у річищах середніх та малих річок. Часто 

ставки були складовою частиною фортифікаційних споруд, які оточували 

поселення. Укріплені населені пункти з ставками зображені на таких річках, як 

Південний Буг (Плоскирів33, Хмільник, Вінниця); Вовк (Летичів, Деражня); Рів 

(Бар, Межирів, Браїлів); Савранка (Чечельник); Мурафа (Мурафа, Чернівці34). 

Значні за розмірами стави та мости згадуються на правих притоках Дніпра 

польським істориком Станіславом Освєнцімом, який у 1643 р. мандрував 

тогочасними «містечками-слободами». У його мемуарах зазначено, що став 

поблизу Сміли «дуже могутній і великий, на дві милі заливаючий, ново 

засаджений»; біля Медведівки – «мости великі і довгі на річці Тясмині і 

болотах, довкола нього розлитих будовані» [439, с. 283].  

У ХV–ХVІ століттях на території, яка знаходилися під владою Великого 

князівства Литовського, поширилася фільваркова система господарства. Це 

 
33 Плоскирів (Проскурів) – стара назва м. Хмельницький. 
34 Чернівці – містечко у Вінницькій області. 
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зумовило швидкий розвиток ставкового рибальства та млинарства на річках. 

Так, за даними В. А. Косаківського: « … у Вінницькому повіті, у зв’язку з 

інтенсивним освоєнням річок, міщани м. Вінниці вже тримали стави на схід від 

міста (Калітин став) у радіусі близько 20–25 км. У близьких околицях міста 

кожне місце міщанської «пасіки» було використано під став. В описі «пасік» 

брацлавських міщан (1545 р.) згадується і став спускний … Спускали ставки 

через кожних три роки. Після спуску дно іноді перекопували. Малі ставки 

закладали на рудах, болотах, витоках малих річок. Тут найчастіше розводили 

мальків. Вирощували коропів, линів, карасів тощо» [264, с. 188]. Місцеве 

населення зобов’язували підтримувати належний стан ставкових гребель. В 

описі Вінницького замку від 1552 р. зазначається: «А на Венницы греблю 

мещане гродскіе робятъ вси, а въ Мезякови на Згари гать гатятъ мезяковцы. В 

ставах при млынахъ тыхъ рыбы ловити вольно тымъ, которые греблю и гати 

тамъ робятъ» [653, с. 603]. 

Про важливість і значення господарських об’єктів, розташованих у межах 

річкових долин, свідчать архівні документи ХVІ ст. Майже в кожному з них 

описуються: «боры, лесы, сеножатми, ставы, з мълыны, и зъ их вымелъками, з 

реками, и з речками, з бобровыми гоны» [654, с. 226] або «с озеры и сажавками, 

з ставы, ставищамы, з рудами и въсякими водами» [654, с. 238]. Значні 

прибутки, які давали гідротехнічні споруди, зумовлювали їх постійне 

будівництво й поширення на річках Правобережної України. В описі 

Чорнобильського замку від 1552 р. згадуються єзи та зазначається про 

стягнення податку за риболовлю: «… а теперъ, хтоколвекъ езъ на Припети 

держитъ, повиненъ дати с него на замокъ рыбу тридцатую» [653, с. 589]. На той 

час було поширене так зване «мостове» та «гребельне» мито, яке стягувалося з 

транспортних засобів, які переїжджали через міст або греблю. Так, у листі-

клопотанні від 11 листопада 1557 р. до польського короля йдеться про 

підвищення мита для підтримки оптимального стану дороги з Волощини до 

Львова: «від будь-якого великого воза, … навантаженого товаром, частину з 

половини кварти від ваги товару, а від воза, запряженого кіньми, – один гріш, 
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так само і від навантаженого і запряженого воза двома кіньми півгроша, а від 

будь-якого тяглого коня та призначеного для продажу вола по чотири динари, а 

від дрібної худоби – по три динари…» [277, с. 888]. При цьому спеціальною 

комісією було підраховано, що «на землях Васичина мостів через річку Свірж 

та її рукави до двохсот; насипів – шістсот вісімдесят та … місця, що на великій 

віддалі встелені зарослями та ожинниками, по-іншому гаті» [277, с. 887]. 

Люстрація Житомирського староства від 23 лютого 1622 р. засвідчує, що сума 

доходів від млинів і мостів на р. Тетерів становила 500 злотих [653, с. 330]. У 

1631 р. ставки в долині р. Згар (с. Великий Літин) давали доходу 3330 

польських злотих, у долині р. Случ (с. Старокостянтинів) – 4000, а в долині 

р. Серет (м. Тернопіль) – 16–24 тис. щорічно [682].  

З ХVІ ст. розпочало активно розвиватися млинарство на річках. У 1569 р. 

в долинах річок Руського воєводства діяло близько 2 тисяч млинів [105]. 

Удосконалення конструкції «водяних» млинів зумовило їх використання у 

різних галузях народного господарства: зернообробці (традиційні млини), 

виробництві сукна (фолюші, валила) та паперу (папірні), деревообробці 

(тартаки) тощо. Так, у 40-х роках ХVІ ст. на притоці Західного Бугу розпочала 

працювати папірня у Буську. До 1648 р. подібне підприємство діяло на притоці 

р. Тетерів у Радомишлі [336]. У залізнообробній промисловості («рудницькій 

справі») також впроваджувалося застосування «водяного» колеса [489]. У 

другій половині ХVІ ст. – першій половині ХVІІ ст. на «руднях» широко 

використовувалася енергія водного потоку. На Правобережній Україні такі 

підприємства зосереджувалися на Волині у долинах річок, багатих родовищами 

болотних руд і лісами. 

Етап регіональної розбудови ДЛТчС Правобережної України (друга 

половина ХVII ст. – кінець ХVIIІ ст.). У другій половині ХVІІ ст. південна 

частина Правобережної України залишалася незаселеною через небезпеку 

нападу кримських татар. Виключенням були поселення та сторожові пости 

українських козаків. На островах і півостровах Дніпра та приток функціонували 

козацькі фортеці (січі), які представляли собою містечка з складними 
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системами військових інженерно-технічних споруд. Під час бойових дій січі 

руйнувалися і козаки формували нові поселення у важких для штурму локаціях 

річкових долин. Такі белігеративні ДЛТчС функціонували на острові 

Чортомлик (1652–1709 рр.), гирлі р. Кам’янки (1709–1711 рр., 1730–1734 рр.), 

півострові р. Підпільної (1734–1775 рр.). 

Козаки здійснювали повноцінну господарську діяльність у долинах річок. 

Особливою унікальністю вирізнявся козацький рибний промисел, де 

використовувалися «гарди» – оригінальні інженерно-технічні споруди в 

річищах для вилову риби. Гарди будували у межах урочищ порогів з високою 

швидкістю течії та малими глибинами. За Д. І. Яворницьким, гардом «звали 

ypoчищe, пpи якoмy зaпopoжцi з весни зaклaдaли мiж вeликими кaменями, щo 

бyли в Бузi, та oстpoвoм мaлi кaменi й зaгaчyвaли всю piкy, зyпиняючи її з бoкiв 

i пoклавши нa днo її тини» [562, с. 285]. Поблизу гардів організовували 

поселення – «рибні заводи», де упродовж року проживало до 500 чоловік. У 

ХVIIІ ст. в межиріччі Південного Бугу та Дністра функціонувало 34 таких 

заводи [33].  

На великих річках України набули поширення наплавні млини. Так, у 

статистичних документах 1684 р. такі системи згадуються на Дніпрі: «Подъ 

Кіевомъ, на берегу р. Днѣпра» устроена мельница «на двух бойдакахъ» [669, 

с. 581]. У XVIIІ ст. кількість наплавних млинів збільшується: «Въ прошломъ 

столѣтіи существовали еще въ Кіевѣ на берегу Днѣпра такія же пловучія 

мельниці, устраиваемія на двухъ «дубахъ» (байдаркахъ или баржахъ), какія до 

настоящаго времени встрѣчаются во многихї мѣстахъ по нижнему теченію 

р. Днѣпра преимущественно на правомъ берегу его. Въ 1745 году такихъ 

мельницъ на кіевскомъ берегу было около тридцати…» [650, с. 131]. 

У другій половині XVIII ст. збільшується кількість поселень у степу 

Правобережної України. В умовах посушливого клімату та дефіциту води 

сільські жителі перегороджували балки греблями для того, щоб затримати талі 

снігові води. На таких примітивних ставках працювали млини, які 
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використовували посезонно під час весняних повеней [196]. До кінця XVIII ст. 

були засновані міста-фортеці у межах таких річкових долин, як Південний 

Буг – Олександрівка (1774 р.), Нова Одеса (1776 р.), Миколаїв (1789 р.), 

Вознесенськ (1795 р.); Інгулець – Новоолександрівка (1784 р.), Широке 

(1787 р.), Дніпро – Херсон (1778 р.), Нововоронцовка (1795 р.). Як будівельний 

матеріал для інженерно-технічних споруд використовували місцеві граніти та 

вапняки, які видобували в схилах. Початково формуючись як белігеративні 

ДЛТчС, зазначені населені пункти поступово еволюціонували в селитебні 

ландшафти. 

Етап технічного удосконалення ДЛТчС Правобережної України (кінець 

ХVIIІ ст. – початок ХХ ст.). Кінець XVIII ст. – початок ХІХ ст. 

характеризується поширенням в Україні капіталістичних відносин, розвитком 

промисловості й торгівлі. У містах і селах споруджували резиденції тогочасної 

руської та польської знаті, представники якої намагалися впроваджувати у 

будівництво модний та новий (на той час) архітектурний стиль – класицизм. 

Долини річок використовувати як основу для створення садово-паркових 

ландшафтів. Залучені до цієї роботи провідні західноєвропейські інженери 

будували унікальні пейзажні композиції, враховуючи специфіку місцевих 

природних умов. Як правило ансамблі парків концентрували навколо річок 

басейнів Дніпра, Дністра та Південного Бугу, русла та заплави яких 

трансформували каскадом ставків. Схили та надзаплавні тераси засаджували 

екзотичними видами рослин і забудовували різноманітними інженерно-

технічними спорудами (доріжками, терасами, павільйонами). Функціонування 

таких систем вимагало постійного контролю, тому їх технічний блок завжди 

підтримувався в оптимальному стані. До оригінальних садово-паркових ДЛТчС 

того часу належать парки в Умані, Корсунь-Шевченківському, Синиці 

(Черкаська обл.); Білій Церкві (Київської обл.); Тульчині, Немирові (Вінницька 

обл.) тощо. 

У ХІХ ст. майже в кожному населеному пункті Правобережної України 

функціонували млини на таких річках, як Дніпро (у межах Катеринославської 
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губернії – до 100) [657, c. 50], Стир (7 постійних та 70 наплавних) [658, c. 36], 

Случ (64) [658, c. 42], Уборть – 8 [658, c. 45], Уж (15) [658, c. 45], Дністер і 

Південний Буг з притоками – 1025 [670]. Вже на той час днища долин були 

перетворені на каскади ставів: «Мельницъ на р. Горинѣ до 64-хъ. Долина реки, 

до г. Заславля, большею частію узка и отъ частыхъ запруд, образуетъ много 

ставовъ обильныхъ рыбою…» [658, c. 40]. «Долина р. Случъ, вѣ начальномъ 

теченіи, до м. Любаря, имѣетъ много запрудъ и ставовъ, доставляющихъ 

жителямъ рыбную ловлю и пользу для водяныхъ мельницъ [658, c. 42]. 

З ХІХ ст., у річищах Правобережної України збільшується кількість 

паромних переправ і мостів. За даними статистичних збірників: «Чрезъ 

Днѣстръ существуетъ много постоянныхъ переправъ … Казенныхъ же 

переправъ, содержимыхъ на откупѣ и въ должной исправности пять … 

постоянныя и исправныя переправы находятся: у сел. Дарабаны, Вороновицѣ 

на торговой дорогѣ изъ Бричанъ въ Каменецъ, Непоротовой въ Калюсъ, одну 

изъ важныхъ пристаней Каменецъ-Подольской губерніи; у дер. Мерешевки въ 

г. Могилевъ; у сел. Касауцъ противъ Ямполя; у сел. Устье въ Нов. 

Дубоссары…» [659, с. 39]. У 1863 р. на Південному Бузі діяли 37 паромних 

переправ, 12 гребель і 10 мостів [656, с. 327]. Необхідність транспортного 

зв’язку між Російською імперією, Західною Європою та Чорним морем 

зумовила будівництво нових залізничних доріг та вдосконалення конструкції 

мостів на великих річках, які до цього часу були наплавними. У 1853 р. 

розпочав роботу перший капітальний Миколаївський ланцюговий міст через 

Дніпро в Києві. Це був кам’яний арковий міст довжиною – 777,5 м та 

шириною – 16 м [316]. У 1867 р. в Голті (суч. Первомайськ Миколаївської обл.) 

був введений в дію залізнодорожний міст (відрізок Балта – Овідіополь) через 

Південний Буг.  

До середини ХІХ ст. болота Полісся залишалися практично 

недоторканими, їх трансформація мала локальний характер. Ось як у 1850 р. 

характеризували цю територію військові топографи: «… эта часть (Волинської, 
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О. Л.) губернiи … представляетъ цѣлое, сплошное, болотное пространство, 

покрытое лѣсомъ. По мѣрѣ приближенія къ сѣверной границѣ (къ серединѣ 

Полѣсья) непроходимость болотъ увеличивается. По причинѣ малаго склоненія 

мѣстности и обширности болотѣ, онѣ не могутъ быть осушены никакими 

искусственными средствами. … Есть большія пространства, въ которыхъ почти 

нѣтъ сообщеній между сосѣдними деревнями» [658, с. 47–48]. Однак, уже в 

1873 р. у Російській імперії розпочалися масштабні роботи з осушення боліт. 

На території Полісся між містами Брест-Литовський, Могильов та Київ до кінця 

1893 р. «было проведено 3731 в. (3 980 км, О. Л.) каналовъ, …, построено 438 

деревянныхъ мостов и 17 полушлюзовъ для задержания воды во время засухи; 

около 320 тыс. дес. (349 600 га, О. Л.) болот, прежде недоступныхъ, 

превращены въ луга, около 470 тыс. дес. (513 475 га, О. Л.) мокрыхъ зарослей и 

лѣсов, подгнивавшихъ от постояннаго затопленія, получили правильный ростъ 

и стали ближе къ сплавнымъ путямъ; около 570 тыс. дес. (622 725 га, О. Л.) 

хорошихъ лѣсов прорѣзаны сплавными каналами; около 105 тыс. дес. 

(114 712,5 га, О.Л.) земли превращены в въ хорошія пахотныя угодья и около 

1095 тыс. дес. (1 196 287,5 га, О.Л.) поставлены въ лучшія чѣм прежде условія 

эксплуатаціи [667, с. 37]. 

Активний розвиток судноплавства також змінював долинно-річкові 

ландшафти. Прокладаючи складні системи каналів та шлюзів через європейські 

вододіли, вдалося поєднати між собою басейни різних річок. Так, Березинська 

водна система (1797–1805 рр.) з’єднала басейни Дніпра та Західної Двіни, а 

Дніпровсько-Бузький канал (1775–1848 рр.) – басейни Дніпра та Вісли. І хоча 

зазначені канали не розташовуються на території України, однак значно 

вплинули на перерозподіл річкового стоку. Поєднання басейнів річок 

Балтійського та Чорного морів зумовило міграції тварин і формування нових 

ареалів видів рибної фауни нетипових для Правобережної України. Так, у 

XVIII ст. з Балтики через Віслу і Західний Буг до Шацьких озер мігрував вугор 

європейський (Anguilla anguilla).  
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У військово-статистичних збірниках ХІХ ст. постійно акцентовано увагу 

на важливості транспортного сполучення річками та природні перепони у 

вигляді порогів. Тому, починаючи з 1833 р., на порогах Дніпра розпочали 

роботи з будівництва судноплавних каналів. У 1837 р. такий канал (довжиною 

1080 м) збудували в обхід Старокайдацького порогу [657]. У 1843 р. формують 

обвідні канали поблизу Сурського, Лоханського, Звонецького та 

Ненаситницького порогів, а з 1844 р. – Вільного [660]. У середині ХІХ ст. 

урядом Російської імперії було виділено 400 тис. рублів на розчистку річища 

Дністра. У 1889 р. подільський дослідник В. К. Гульдман зазначав: «нынѣ 

ассигнованная сумма уже исчерпана, хотя работы по очисткѣ еще вполнѣ не 

окончены. Пока удалось сдѣлать слѣдующее: очистить отъ подводныхъ камней 

рѣку на протяженіи отъ Хотина до Могилева и по мѣрѣ надобности углубить ея 

русло, затѣм отъ Могилева до Выхватинецъ за Рыбницей – въ Балтскомъ уѣздѣ, 

очистить на протяженiи 206-ти верстъ рѣку отъ мелей, и, наконецъ, что самое 

главное, уничтожть извѣстные Ямпольскіе пороги…» [670, с. 14]. 

У ХІХ ст. в річищі Дністра сформувалися унікальні ДЛТчС – «затавки» 

[137]. Ділянки річки, де відбувалося інтенсивне підмивання берегів, 

відгороджували дамбою (шириною 2–3 м), а потім розділяли 

перпендикулярними до берега кам’яними перегородками. Утворені басейни 

прямокутної форми називали «затавками». Такі оригінальні інженерно-технічні 

споруди використовували для розведення риби, обробки конопель, прання 

білизни тощо. Часто це призводило до значного забруднення води у річках. В 

архівному циркулярі від 11 серпня 1990 р. по Подільській губернії зазначається, 

що «крестьяне селъ, расположенныхъ по течению рѣкъ, имѣютъ обыкновеніе 

мочить въ послѣднихъ коноплю, чѣм въ высшей степени загрязняютъ воду, 

которая, вслѣдствіе этого, дѣлается совершенно негодною для питья людей и 

скота» [676, с. 1]. Зараз заставки – це ландшафтно-техногенні системи, які 

збереглися лише у річищі Дністра в межах сіл Онут, Василів, Дорошівці 



173 

Чернівецької області.  

Етап дестабілізації розвитку ДЛТчС Правобережної України (10-ті 

роки ХХ ст. – кінець 1944 р.). Війни та соціально-економічні проблеми на 

території Правобережної України у першій половині ХХ ст. негативно 

позначилися на формуванні долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. 

У ході бойових дій інженерно-технічні спороди руйнувалися, навіть не 

перейшовши до категорії «ландшафтно-інженерних систем». Лише часовий 

проміжок35 від 1920 р. до 1941 р. характеризується певною стабілізацією 

розвитку та функціонуванням ДЛТчС. 

Після Першої світової та громадянської війн розпочалася відновлення 

народного господарства. З 1920 р. був введений в дію плану ГОЕРЛО, який 

передбачав забезпечення електроенергією населених пунктів України. 

Будівництво гідроелектростанцій здійснювалося у долинах Південного Бугу – 

Сабарівська та Первомайська ГЕС (1924 р.), Сутиська і Тиврівська ГЕС 

(1927 р.); Синюхи – Новоархангельська ГЕС (1927 р.); Інгульця – 

Великоолександрівська ГЕС (1928 р.). З 1927 р. по 1932 р. у нижній течії Дніпра 

споруджували найпотужнішу на той час Дніпровську ГЕС. Перекриття річища 

греблею зумовило затоплення водосховищем порожистої ділянки між містами 

Дніпропетровськ та Запоріжжя. Крім того долини річок (як правило середніх та 

малих) забудовували колгоспними малопотужними гідроелектростанціями, для 

функціонування яких формували невеликі водосховища або дериваційні 

канали. Часто будівлі та обладнання колишніх «водяних» млинів 

переоблаштовували для нових потреб. Малі ГЕС працювали на Гірському 

Тікичі (Буки), на Рові (Браїлів), на Згарі (Літин), на Росі (Корсунь-

Шевченківський) тощо. У 1924 р. загалом в Україні діяло 84 малих ГЕС, а до 

кінця 20-х років ХХ ст. їх було вже 150 [384]. 

У ході індустріалізації 20–30 рр. ХХ ст. зростають площі промислових 

міст в долинах Дніпра, Південного Бугу та їх приток. Розвиток важкої індустрії 

 
35 Зазначений часовий проміжок обмежується закінченням більшовицького перевороту і початком Другої 

світової війни на території Правобережної України. 
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вимагав збільшення видобування корисних копалин. Це призвело до активізації 

розвитку гірничопромислових ДЛТчС. У долинах річок, приурочених до 

Українського щита, формуються нові кар’єри та шахти. Так, долина Саксагані, 

яка протікає у межах Криворізького залізорудного басейну, була корінно 

змінена гірничопромисловими ландшафтами ще в першій половині ХХ ст. 

У 30-х ХХ ст. в долинах степових річок Правобережної України 

формуються сільськогосподарські ДЛТчС. Для зрошення рисових полів у 

заплавах прокладали канали від повноводних річок. Такі польові системи 

обмежовували захисними дамбами через загрозу затоплення під час паводків і 

весняних повеней. 

Зросла роль белігеративних ДЛТчС. Передбачаючи можливість нападу 

Німеччини, уряд СРСР у кінці 1920-х рр. розпочав будівництво «лінії 

Сталіна» – системи фортифікаційних укріплень від Карельського перешийка до 

Чорного моря. На території Правобережної України були сформовані 

Коростенський, Київський, Новоград-Волинський, Летичівський та Могилів-

Ямпільський укріплені райони. Як природні перепони для наступу 

використовували природні перепони – долини річок. Так, Могилів-Подільський 

укріплений район формували оборонні інженерно-технічні споруди, які 

будували на лівих схилах і надзаплавних терасах Дністра. У період часу з 1941 

по 1944 роки переважна більшість селитебних ДЛТчС була зруйнована. 

Стратегічно важливі об’єкти в долинах річок, до яких належали 

гідроелектростанції, греблі, мости, знищувалися. Так, у 1941 р., під час відступу 

радянських військ, підірвано греблю Дніпровської ГЕС і низку мостів через 

Дніпро. Внаслідок цього води спущеного водосховища затопили низку 

населених пунктів нижче за течією. Усі класи антропогенних ландшафтів 

трансформуються у белігеративні, площа техногенного покриву в ДЛТчС 

значно скоротилася.  

Етап відновлення ДЛТчС і корінної трансформації долинно-річкових 

ландшафтів Правобережної України (середина 40-вих років ХХ ст. – 80-ті 

роки ХХ ст.). З кінця 1944 р. (закінчення окупації) розпочинається відбудова 
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народного господарства Правобережної України. На місці зруйнованих ДЛТчС 

відновлюють інженерно-технічні споруди. У першу чергу це стосувалося 

селитебних і дорожніх класів антропогенних ландшафтів. На річках 

реконструюють і вводять в дію млини та малі гідроелектростанції. Так, на 

р. Синюха запрацювала Новоархангельска ГЕС (1945 р.), на р. Гірський Тікич – 

Буцька ГЕС (1945 р.) і Тальнівська ГЕС (1946 р.), на р. Південний Бугу – 

Мигійська ГЕС (1949 р.). Загалом у 1948 р. в Україні діяло 3337 гідроустановок, 

з них – 2922 «водяних» млини та 600–800 сільськогосподарських малих ГЕС 

[239]. 

У ході «Сталінського плану перетворення природи» (1948–1953 рр.) на 

території Української РСР було заплановано будівництво 15 960 ставків та 

водоймищ [470, с. 39]. Великі сподівання покладалися на зрошувальні поля з 

тимчасовими водовідвідними каналами на території з площею 40 тис. гектарів 

[470, с. 54]. Цим ж планом передбачався початок спорудження Каховської 

гідроелектростанції на Дніпрі. У 1953 р. роботи з реалізації плану були 

призупинені, кілька тисяч збудованих ставків втратили блок контролю і 

поступово перейшли до категорії «власне антропогенних ландшафтів». 

У другій половині ХХ століття на Правобережній Україні відбулися 

широкомасштабні заходи щодо проведення осушувальної меліорації зон 

мішаних хвойно-широколистих лісів і лісостепу. За цей період було побудовано 

1130 систем [393]. Меліоративні роботи здійснювали у заболочених заплавах 

річок басейнів Дніпра, Дністра та Південного Бугу. Так, було введено в дію 

Верхньоприп’ятську (25,1 тис. га), Ірпінську (8,2 тис. га) та Кишинську 

(3,5 тис. га) осушувально-зволожувальні системи. У ході такої меліорації 

тривало будівництво нових каналів, дамб, знищення стариць та боліт, 

спрямлення річищ. Осушені заплави річок використовувати для вирощування 

сільськогосподарських культур та добування покладів торфу. 

У степовій зоні Правобережної України з недостатньою забезпеченістю 

водними ресурсами здійснювали зрошувальну меліорацію. У другій половині 

ХХ ст. тут було збудовано низку потужних зрошувальних систем, які 
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використовували воду Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу та їх приток. 

Серед таких ДЛТчС виокремлюються Інгулецька (1963 р.), Південно-Бузька 

(1975 р.), Татарбунарська (1975 р.), Дунай-Дністровська (1987 р.) зрошувальні 

системи. У 1957–1961 рр. для водопостачання посушливих регіонів було 

прокладено канал Дніпро–Кривий Ріг довжиною 41,3 км. 

Створення нових інженерно-технічних споруд вимагало значної кількості 

будівельних матеріалів. У 50–60-х роках ХХ ст. в долинах річок збільшується 

кількість розробок корисних копалин. На «законсервованих» кар’єрах 

відновлюють видобувні роботи. Потреби в корисних копалинах зумовлюють 

будівництво нових шахт і гірничо-збагачувальних комбінатів, поблизу яких 

зростають площі промислово-селитебних ландшафтів. Так, у долині Дніпра 

видобували поклади марганцю (Марганець), Південного Бугу гранітів 

(Гнівань), графіту (Завалля), Саксагані – залізних руд (Кривий Ріг), Кільтіні – 

уранових руд (Смоліне) тощо. 

З 50-х років ХХ ст. у річищах найбільших річок Правобережної України 

будували каскади потужних гідроелектростанцій з водосховищами. До кінця 

1980-тих років днища річкових долин Дніпра, Дністра та Південного Бугу було 

частково або повністю зарегульовані русловими водосховищами. Долинно-

річкові ландшафти Дніпра були трансформовані Каховським (2155 км²), 

Кременчуцьким (2252 км²), Київським (922 км²), Дніпродзержинським (567 

км²), Канівським (675 км²) водосховищами. У зв’язку з масштабним підняттям 

рівня води в долині Дніпра було затоплено низку населених пунктів. 

Селитебний клас ДЛТчС змінився на водогосподарський. До середини 60-тих 

років ХХ ст. на Південному Бузі діяло 16 водосховищ, найбільше з яких 

Ладижинське (площа водного дзеркала 20,8 км²). У 1981 р. річище Дністра 

затопило Дністровське водосховище (142 км²). Формування гідроенергетичних 

ДЛТчС корінно змінило долинно-річкові ландшафти, оскільки натуральні 

урочища заплав, надзаплавних терас та корінних схилів долин опинилися під 

водою. Забудова днищ долин гідроелектростанціями, греблями та каскадами 

водосховищ призвела до зникнення популяцій різних видів риби, які 



177 

піднімалися на нерест з лиманів Чорного моря. Збільшення кількості потужних 

електростанцій зумовила закриття та демонтаж малих ГЕС.  

З 1970-х років на Правобережній Україні розвивається атомна енергетика. 

Забезпечуючи стабільну роботу реакторів, поблизу електростанцій будують 

водойми-охолоджувачі. Так, у долині р. Прип’ять розпочала діяти 

Чорнобильська АЕС (з 1977 р.), у долині р. Стир – Рівненська АЕС (з 1980 р.), у 

долині р. Південний Буг – Південноукраїнська АЕС (з 1982 р.), у долині 

р. Гнилий Ріг – Хмельницька АЕС (з 1987 р.). Аварія на Чорнобильській АЕС 

(26.04.1986 р.) призвела до радіоактивного забруднення району дослідження і 

формування 30-ти кілометрової екологічно небезпечної зони.  

Етап формування сучасних ДЛТчС Правобережної України (90-ті роки 

ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Наприкінці ХХ ст. освоєння долинно-річкових 

ландшафтів Правобережної України призупиняється. Формування нових 

держав на основі колишнього СРСР супроводжувалося занепадом народного 

господарства, а отже перехід більшості ДЛТчС до категорій «ландшафтно-

техногенних систем» і «власне антропогенних ландшафтів». Переважна 

більшість ландшафтно-технічних систем у долинах середніх і малих річках 

втратили блок управління. Це стосується селитебних, дорожніх та 

водогосподарських ландшафтів лісостепу.  

Значні екологічні проблеми виникли на території зони мішаних хвойно-

широколистих лісів, де сформувалися водогосподарські, гірничопромислові та 

сільськогосподарські ландшафти. Польові ДЛТчС у межах заплав поліських 

річок поступово самознищуються. Нераціональне осушення територій та 

слабкий блок управління в ДЛТчС зумовили деградацію систем. Площа 

меліорованих ділянок Полісся в 1 млн га потребує на рекультивацію. У 2010-х 

роках на території Рівненької та Житомирської областей активізувалося 

незаконне видобування бурштину-сирцю. Гірничопромислові розробки 

ведуться відкритим способом з використанням водяних помп шляхом 

вимивання породи з товщі ґрунту (до 10 м глибини) [8, с. 5]. Тому, зараз у 

долинах поліських річок постійно збільшуються площі нового типу місцевостей 
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котлованно-бурштинових пустирів. Екологічна криза торкнулася також 

степової зони, де здійснювали зрошувальну меліорацію. Недосконалість 

дренажних систем та їх контролю стала причиною засолення ґрунтів і 

забруднення прибережних ділянок Чорного моря. 

У 1990-х роках більшість гірничопромислових ДЛТчС локального 

характеру перейшли до категорії «власне антропогенних ландшафтів». 

Припинення розробок торфу у заплавах приток Дніпра та Південного Бугу 

призвело до формування значних площ ландшафтних «бедлендів». На таких 

територіях важко проводити рекультивацію, через що упродовж багатьох років 

вони відносяться до безгосподарських земель. Кар’єрні розробки схилів на 

надзаплавних терас, де здійснювали видобування каолінів, пісків, гранітів та 

гнейсів, поступово наповнилися підземними водами і перетворилися 

антропогенні озера або водно-болотні угіддя. У долинах лівих приток Дністра, 

де підземним способом розробляли поклади ракушняків, розвинулися похідні 

процеси та явища. Руйнування покинутих штолень зумовили утворення 

воронок та значне просідання ґрунтів на плакорах. У долині Саксагані 

сформувалася масштабна за площею Криворізька ландшафтно-технічна 

система, яка поєднує у собі гірничопромисловий та селитебний класи 

ландшафтів. Для цієї території стали характерними терикони та затоплені 

кар’єри.  

Початок ХХІ ст. характеризується певною стабілізацією розвитку 

водогосподарського класу ДЛТчС. Як правило контроль над технічним блоком 

ДЛТчС відновлюється і системи підтримуються в оптимальному стані лише на 

великих річках, які мають більший гідроенергетичний потенціал – Дніпро, 

Дністер, Південний Буг тощо. У межах долин малих річок ДЛТчС перебувають 

на стадії «руйнування». Так, у долині Південного Бугу в Южноукраїнську 

запрацювали Олександрівська ГЕС (1999 р.) та Ташлицька ГАЕС (2006 р.), які 

підтримують роботу Пiвденноукраϊнського атомного енергетичного комплексу. 

У 2000 р. запустили Дністровську ГЕС-2, а в 2009 р. – перші гідроагрегати 

Дністровської ГАЕС. Разом із Дубоссарською ГЕС (Молдова) зараз у долині 
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Дністра сформувався каскад із трьох руслових водосховищ. З появою «зеленого 

тарифу» у 2000-х роках поступово здійснюють реконструкцію малих ГЕС.  

З 2000-х років розпочинається оптимізація окремих ДЛТчС та 

будівництво нових ІТС. У 2003–2004 рр. проводилися роботи по реконструкції 

автомагістралі М 05 на відрізку шляху від Києва до Одеси. У результаті через 

долини приток Дніпра та Південного Бугу було прокладено низку нових мостів, 

шляхопроводів та автомобільних розв’язок. З метою покращення руху 

автотранспорту знівельовано відносні висоти між поверхнями вододілів та 

днищ річкових долин. З 2008 по 2009 року тривав ремонт Коржівського млина, 

який розташовується в долині Ятрані. Зараз це єдиний млин у басейні 

Південного Бугу, який працює завдяки енергії текучої води. У вересні 2011 р. 

закінчилося будівництво унікальної інженерно-технічної споруди в річищі 

Південного Бугу біля о. Кемпа – фонтану «Roshen». На цьому етапі розвитку ці 

вказані споруди перебувають на початкових стадіях переходу від стадії 

«зародження» до функціонування ДЛТчС. 

На початку ХХІ ст. дещо активізувалася робота влади України у сфері 

створення нових природно-заповідних об’єктів, які розташовуються у межах 

долинно-річкових ландшафтів. З 2000 р. розпочала діяти «Загальнодержавна 

програма формування національної екологічної мережі України», за якою 

річкові долини Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу та Західного Бугу 

розглядаються як коридори для сполучення екологічних ядер і забезпечення 

природних зв’язків зонального характеру. Однак проблема охорони як 

натуральних долинно-річкових ландшафтів, так і ДЛТчС залишається 

актуальною й зараз [304]. 

У порівняні з освоєнням долинно-річкових ландшафтів планети, на 

території Правобережної України ДЛТчС розпочали формуватися набагато 

пізніше. Від часу виникнення месопотамської цивілізації до консолідації 

давньослов’янських племен пройшло майже 7 тис. років. Накопичений за цей 

час досвід будівництва інженерно-технічних споруд використовувався 

мешканцями річкових долин Дніпра, Дністра та Південного Бугу з ІХ ст. 
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Загалом процес становлення і функціонування долинно-річкових ЛТчС регіону 

досліджень триває вже понад 1200 років. Незважаючи на значну часову 

різницю у формуванні ДЛТчС планети і Правобережної України, в другій 

половині ХХ століття етапи їх розвитку майже співпадають. Це зумовлено 

закінченням Другої світової війни, глобальним науково-технічним прогресом та 

інтернаціоналізацією. 

 

4.3. Сучасні гідроніми Правобережної України та топонімічне значення 

долинно-річкових ландшафтно-технічних систем  

 

Топоніми постійно знаходяться у полі зору картографів, соціо- і фізико-

географів, істориків та етнографів. Не винятком є й ландшафтознавці, які 

вивчають просторово-часові зміни окремих ландшафтів. У контексті 

дослідження долинно-річкових ландшафтно-технічних систем знання 

географічних назв має виняткове значення. Серед основних аспектів вивчення 

топонімів виокремлюються: 1) історичний аналіз географічних назв встановлює 

першопричину трансформації ландшафтів, яка вказує на те, хто і з якою метою 

здійснював господарський вплив на річкові долини; 2) етимологічний аналіз 

гідронімів допомагає краще зрозуміти первинну (правильну) назву 

географічного об’єкта та розкрити значення природних ресурсів у житті людей 

будь-якого регіону планети. Упродовж тисячоліть представники різних 

цивілізацій, змінюючи для своїх потреб долинно-річкові ландшафти, називали 

водойми ресурсами своєї мови. За цей час топоніми настільки вкорінилися у 

повсякденне життя, що зараз ми сприймаємо їх, навіть не задумуючись над 

смисловим наповненням. Тим не менш, до цього часу є окремі географічні 

назви, які потребують нагальної заміни, оскільки трактуються неправильно або 

некоректно; 3) просторовий аналіз ойконімів у межах природних зон дає змогу 

прослідкувати процес трансформації долинно-річкових ландшафтів упродовж 

певного проміжку часу та сприяє виявленню закономірностей колишнього 

поширення ДЛТчС («водяних» млинів, мостів, ставків, копанок) на значних 
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територіях [169]. 

Серед річок Правобережної України найбільше дискусій пов’язано з 

гідронімами у басейнах Південного Бугу та Дністра. Це традиційні назви, які 

давно увійшли до топонімічних словників і визнані усіма географами світу. Але 

чи це дійсно так? Проаналізуємо основні топоніми, котрі примушують 

замислитися над логічністю їх сучасного вживання у науковій та науково-

популярній літературі. 

Південний Буг – одна з найбільших річок Правобережної України. 

Складний історичний процес господарського освоєння його басейну знайшов 

своє відображення у численних назвах урочищ, місцевостей, поселень, приток і, 

врешті-решт, й самого Південного Бугу. В Україні важко знайти ще одну річку, 

яка б мала стільки назв, скільки їх мав Південний Буг. 

Першу, письмово зафіксовану, назву річка отримали ще у V ст. до н. е. У 

книзі «Історія греко-перських війн» Геродот назвав її Гіпанісом. Пізніше в 

творах античних географів та істориків Південний Буг іменується інакше: 

Богоссола (готський історик Іордан і географ Равенський VІ−VII ст. н. е.), Богої 

(візантійський імператор Константин Багрянородний – X ст.). Така корінна 

заміна назви річки лише на перший погляд здається незрозумілою. Насправді, 

античні, а потім і пізніші мандрівники, посли, купці поступово детальніше 

пізнавали Побужжя й у своїх нотатках, описах, усних повідомленнях почали 

використовувати місцеві назви природних об’єктів, зокрема й річок. Мабуть, 

назва Богої, Бог була корінною для Південного Бугу. Про це свідчить і переклад 

його першої грецької назви «Гіпаніс». «Гі» або «Ге» – земля; «пан», «паніс» – 

бог родючості; річка, що протікає родючою (божою) землею – Бог, Біг. Під 

такою назвою річку згадують у давньоруських літописах. «Михалко же… иде 

борзо по них̑. и сгони ихъ за рѣкою Бо҃мь. с Берендѣи. и с Торкы (1377 р., 

ПСРЛ, І, 1962. Лавр. лет., 362–363)» [212, с. 20] або «И бѣша сѣдяще Улицѣ по 

Днѣпру вънизъ, и посемъ приидоша межи Богъ и Днѣстръ (ХІІІ ст. НЛСХС, 7–

8)» [212, с. 20]. На картах XV–XVII століть річка має назви Bog, Boh, Bohus. У 

середньовіччі в загальновідомому «Описі України...» Ґ.Л. де Боплана (1650 р.) 
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теж зустрічається назва Bog (рис. 4.1). В офіційних документах XV–

XIX століть – здебільшого Богъ, Бугъ. Були й винятки:   у ХІV–ХVI століттях 

турки називали Південний Буг – Aksu («Біла вода») [564, с. 274]. Їх війська та 

окремі групи переправлялись через річку на порожистих ділянках, де вода 

піниться й різко виділяється білим кольором між порогами. 

 

  
А Б 

Рис. 4.1. Річка Південний Буг на стародавніх картах 

 
А – фрагмент карти (1650 р.) Ґ. Л. де Боплана (орієнтація мапи з півночі на південь); 

Б – фрагмент російської карти-триверстівки (друга половина ХІХ століття). 

 

Сучасну назву річка отримала випадково. Проводячи на початку XX ст. 

детальні геологічні дослідження Правобережної України, В. Д. Ласкарєв [665] 

звернув увагу на наявність двох річок з однаковими (як йому здалося) 

назвами – Буг. Західна річка (ліва прит. Нарева, басейн Вісли) й справді звалася 

Бугом, південна – Богом. Проте В. Д. Ласкарєв не помітив різниці й, щоб можна 

було в подальшому розрізняти річки, наніс їх на карту як Західний та 

Південний Буг. Зрозуміло також, що слова «Буг» і «Бог» не є синонімами. 

Першим найбільш переконливим поясненням назви Буг (Західний) 

запропонував польський лінгвіст Я. Розвадовський. Його підтримали 

топонімісти В. Ніконов, Е. Мурзаєв, Л. Масенко та інші. Вони вважали, що 

гідронім Буг, Бог, як і слов’янське «багно», давньогерманське «баг» (джерело), 

кельтське «бег» походить від індоєвропейського кореня зі значенням «вода», 

«мочари», «джерело». Корінь «буга» в російській географічній термінології 
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означає: «низовинні річкові береги, що поросли верболозом, осокорняком; на 

всій цій смузі вода утворює яри і хилить всю рослинність за течією». У Латвії 

«бугою» називають багнисте місце біля річки; в Болгарії – сиру, грузьку 

низовину. Саме таке пояснення назви найбільш відповідає природі та «образу» 

річки Західний Буг. Від витоків і до гирла вона тихоплинна, має широку 

долину, низькі береги, сильно заболочену, зарослу верболозом заплаву. 

Південний Буг тільки частково заболочений у верхів’ї та пригирловій частині. 

Справжня назва річки не Буг і не Південний Буг, а – Бог, Біг. На початку 

ХХІ ст. Південний Буг мало чим нагадує описану Геродотом річку. Через 

здійснення меліорації в заплаві верхньої течії від міста Хмельницького до 

містечка Меджибожа натуральне річище трансформоване в 4 прямолінійних 

канали. Зараз місцеве населення цю ділянку Південного Бугу називає «Нова 

річка» [451]. 

Назви окремих приток Богу також викликають певний сумнів. Так, ліва 

притока Бужок отримала назву за аналогією з сучасним «Південний Буг». Хоча 

правильно вживати «Божок» – зменшувальне від «Бог». Це й доводить 

колишня назва населеного пункту «Межибоже» («між Богами»), яке 

розташовується у місці їх злиття. Ще одна притока – Десна, яка зливається з 

Богом поблизу містечка Стрижавка Вінницької обл. Насправді ця річка має 

іншу назву «Десенка», яку варто й використовувати. Справжня Десна – це ліва 

притока Дніпра. У топонімічних словниках притоки Соб і Собок часто 

називають «Сіб» та «Сібок». Топонім походить від українського «соб» 

(«цоб») – команди для коней або волів, яких чумаки скеровували праворуч, 

огинаючи ліві вигини річищ. Права притока Богу – річка Рів також має іншу 

назву «Ров». Для чого українській географії цей русизм? Для таких річок 

доречним є вживання одного етимологічно обґрунтованого топоніму, який 

вербально ідентифікує походження назви.  

Часто перед науковцями постає питання: як правильно – Побужжя, 

Надбужжя чи Прибужжя? Ці терміни однакові чи мають різні значення? 

Насправді ж жоден з топонімів не є вірним. Адже, якщо дотримуватися 
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погляду, що справжня назва річки Бог, то у наведених словах потрібно замінити 

корінь «буж» на «бож» («біж»). І це історично виправданий факт: уперше назва 

«Побожжя» згадується у Галицько-Волинському літописі (за Іпатіїївським 

списком) 1257 року. Побожжя входило тоді до складу Галицько-Волинського 

князівства. Цю назву зустрічаємо в польських грамотах і документах упродовж 

XV–XVII століть. В історичних документах XVIII ст. Побужжя згадується як 

місце перебування Бузького козацького війська, яке охороняло кордони 

російської імперій по Дністру. У літературних географічних і картографічних 

джерелах термін «Побужжя» почали активно використовувати з кінця XIX – 

початку XX ст. завдяки цілеспрямованому дослідженню річки Південний Буг та 

її басейну. 

Таким чином, маємо правильні назви «Побожжя» («Побіжжя»), 

«Надбожжя» («Надбіжжя») та Прибожжя» («Прибіжжя»). У свою чергу, 

зазначені топоніми також не є ідентичними. Термін «Прибожжя» доцільно 

використовувати лише стосовно території, що безпосередньо примикає до 

річища Богу. Масштаби такої території визначити важко, але здебільшого у 

географів – це так звані прирічкові місцевості, які включають в себе заплаву, 

тераси та схили долини річки. Терміни «Надбожжя» та «Побожжя» охоплюють 

весь басейн річки, куди входять і межиріччя (плакори, вододіли) приток. Зараз 

топонім «Надбужжя» (правильно «Надбожжя») використовується мало. 

Прибожжя – це складова, центральна частина Побожжя. Просторово Побожжя 

охоплює басейн річки Бог.  

Ще одна недоречність пов’язана з гідронімом Дністер. Плутанина 

виникла, у першу чергу, з відмінним написанням і вимовою слова у різних 

мовах. Так, старогрецькою мовою річка називається «Τύρας», молдовською та 

румунською – «Nistru», російською – «Днестр». У вітчизняній географічній 

літературі регіон поблизу р. Дністер – це Придністров’я, Наддністрянщина або 

Подністер’я. З лінгвістичного погляду використання таких назв є 

невиправданим для україномовної наукової термінології. В основі кожного з 

наведених термінів знаходиться частина слова «дністр-», що співзвучне з 
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російськими «Днестр» та «Приднестровье». У той же час, українською мовою 

річка правильно називається «Дністер». Отже, з метою запобігання русифікації 

варто вживати терміни «Придністер’я», «Наддністер’я» або «Подністер’я». 

Практику їх використання у науковій літературі вже започатковано. Так, у 

монографії [171] застосовано топонім «Середнє Придністер’я» – регіон у 

середній течії Дністра. Зважаючи на зазначений аспект, басейн Дністра 

називаємо Подністер’я, басейн Дніпра – Подніпров’я, басейн Дунаю – 

Подунайв’я тощо. 

Зазвичай у топонімах відображаються морфометричні параметри, 

геокомпонентні складові або якісні характеристики ландшафтів, у межах яких 

функціонує географічний об’єкт. Наприклад, у перекладі з англійської мови 

Ред-Рівер означає «Червона річка», Уайт-Рівер – «Біла річка»; з китайської 

Янцзи – «Довга річка» [386, с. 493], Хуанхе – «Жовта річка» [521, с. 395], 

Чжуцзян – «річка Перлів»; з авестійської Дунай – «Річка» [498, с. 553]; з 

іспанської Ріо-Гранде – «Велика річка», Ріу-Неґру – «Чорна річка»; з 

давньоіранської Дніпро – «Глибока річка» [416, с. 142], Дон – «Річка» [416, 

с. 144], з евенкійської Амур – «Велика річка» [339, с. 12]; з мови племені 

індіанців племені оджібве Міссісіпі – «Велика річка» [624] тощо. На нашу 

думку, це приклад натуральних топонімів – географічних назв, у яких жодним 

чином не йдеться про антропогенез.  

Зміни ландшафтів унаслідок господарського освоєння також 

відображалися у топоніміці. Це зумовлює виокремлення особливого виду 

топонімів, які безпосередньо пов’язані з впливом людини на природу. До 

антропогенних топонімів відносимо власні назви географічних об’єктів, які 

виникли в результаті будівництва інженерно-технічних споруд у межах 

натуральних ландшафтів та призвели до формування ландшафтно-технічних 

систем.  

В ойконімах населених пунктів, які були засновані у межах днищ 

річкових долин, присутні назви річок: Ростов-на-Дону, Комсомольськ-на-

Амурі, Стародуб-на-Клязьмі, Слов’янськ-на-Кубані, Камінь-на-Обі (Росія); 
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Франкфурт-на-Майні, Монхайм-на-Рейні (Німеччина); Усті-над-Лабем36, 

Брандіс-над-Лабем-Стара-Болеслав, Рожмберк-над-Влтавоу (Чехія); Ібс-на-

Дунаї (Австрія); Мен-сюр-Луар, Епіне-сюр-Сен, Вільнев-сюр-Лот (Франція); 

Тирасполь37 (Молдова); Білгород-Дністровський, Кам’янка-Бузька, Кам’янка-

Дніпровська (Україна). 

Виникнення нових назв часто було пов’язане з функціонуванням дамб, 

каналів, млинів, мостів і ставків на річках. Так, у XII ст. невелике поселення 

поблизу гирла р. Амстел (Нідерланди) було перейменоване на Амстердам через 

будівництво дамби (з нідер. «dam»). Дослівно «Амстердам» означає «дамба на 

річці Амстел». За аналогією отримали назви нідерландські міста Роттердам 

(Rotterdam), Східам (Schiedam), Зандам (Zaandam).  

Результатом прокладання водовідвідних каналів у заболочених 

територіях і оборонних ровів навколо фортифікаційних поселень є поширення 

назв з словами «канал» (з лат. «canalis» – труба, жолоб) і «грабен» (з нім. 

«graben» – рів, канава). Каналь (Canals) і Петі-Каналь (Petit-Canal) – 

муніципалітети у Франції; Каналс (Canals) – муніципалітет в Іспанії; Канал-

стріт (Canal Street) – низка вулиць у містах Великобританії та США); Грабен 

(Graben) – вулиця Відня; Альтер Грабен (Alter Graben), Нойер Грабен (Neuer 

Graben), Ліцентграбенштрассе (Lizentgrabenstraβe) – колишні назви вулиць 

Калінінграда; Грабен-Нойдорф (Graben-Neudorf), Грабенштетт (Grabenstätt), 

Грабенштеттен (Grabenstetten) – комуни в Німеччині. У Центральній Азії, де 

завжди відчувався дефіцит води, поширене будівництво зрошувальних 

каналів – ариків, які мають життєво важливе значення для місцевого населення. 

В Узбекистані багато ойконімів містять слово «арик» – Акарик (Оқариқ), 

Алтиарык (Олтиариқ), Бешарик (Бешариқ) і Кумарик (Қумариқ). У назвах 

власне азіатських каналів також зустрічається це слово – Янгиарик, Захарик, 

Полвонарик. 

Функціонування на річках млинів відображалося у назвах водотоків: 

 
36 Лаба (чес. Labe) – чеська назва верхньої течії річки Ельби. 
37 Назва міста Тирасполь походить від грецької назви річки Дністер – Τύρας і давн.-грец. πόλις – «місто». 
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Большая Мельніца (прит. Енісея), Мельниця (прит. Горині), Млиновка (прит. 

Брди), Мілл-Крік (з англ. «mill» – млин, «creek» – струмок, узагальнена назва 

річок у Північній Америці). Назва французького міста Мулен (з франц. 

«moulins» – млини), відомого з Х ст., походить від млинів розташованих у 

заплаві річки Альє (ліва притока Луари). Німецьке «mühlen» (млин) 

відображене у назвах деяких адміністративно-територіальних структур: 

Мюлен-Айхзен (комуна в Німеччині), Мюлен (назва багатьох районів 

Німеччини) або Мулегнс (комуна в Швейцарії). Зараз на території Чехії та 

Польщі також є багато ойконімів, пов’язаних з млинами: Шпиндлерув-Млин 

(чес. Špindlerův Mlýn), Гіллув-Млин (чес. Hillův Mlýn), Кластерски-Млин (чес. 

Klášterský Mlýn), Пусти-Млин (чес. Pustý Mlýn), Мельник (чес. Mělník), Ґміна 

Млинаже38 (пол. Gmina Młynarze), Міломлин (пол. Miłomłyn), Млин (пол. Młyn), 

Млинари (пол. Młynary) тощо.  

Будівництво мостів зазвичай відображалося у назві річки або населеного 

пункту, який знаходився біля переправи. Назва сіцілійської річки Алькантара 

перекладається як міст (з араб. «Al qantar» – міст), німецького міста 

Саарбрюкен (Saarbrücken) – «міст на річці Саар» (з нім. «brücke» – міст), а 

французького міста Понтуаз – «міст через Уазу» (з франц. «pont» – міст). У 

Середній Азії співзвучні терміни «кепрі, кепрю, керпю» означають одне слово – 

«міст». Тому ойконіми Ташкепрі (Туркменістан), Учкупрюк (Узбекистан), 

Кепрюкбаші (Киргизстан) і Керпюкенд (Азербайджан) також пов’язані з 

мостами, прокладеними через степові або пустельні річки. 

Будівництво водойм у річкових долинах зумовило виникнення 

антропогенних гідронімів, пов’язаних з ставками: Étang-sur-Arroux – 

муніципалітет у Франції (з франц. «étang» – ставок); Stagno – частина 

муніципалітету в Італії (з італ. «stagno» – ставок); Staw, Staw Kunowski, Staw 

Noakowski, Staw Ujazdowski, Staw Noakowski-Kolonia, Staw Ujazdowski-

Kolonia – низка населених пунктів у Польщі (з пол. «staw» – ставок); Rybník – 

 
38 Гміна, також ґміна (пол. gmina) – найменша адміністративна одиниця в Польщі, місто, село або група сіл і 

міст. Назва походить від нім. «gemeinde» – спільнота, громада, община. 
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назви адміністративно-територіальних структур в Чехії (з чес. «rybník» – 

ставок); Пруд – однойменні села в Білорусі та Росії, Долгопрудний – місто в 

Росії, Запрудноє – низка сіл і присілків у Росії (з рос. «пруд» – ставок). За 

географічними об’єктами закріпилися назви, які є синонімами поняття 

«ставок» – копань, копанка, саджавка, бочаг. Копанка – права притока Случі 

(Білорусь); Саджавка (Sadzawka) – частини сіл Malżyce та Włoszczowice, 

(Польща), Бочаговка – присілок в Курганській області (Росія). 

На території Правобережної України антропогенні топоніми виникали, 

починаючи з IX ст. Це було зумовлено розвитком господарства (млинарства, 

рибальства) та будівництвом оборонних споруд навколо поселень на території 

Київської Русі. Особливого поширення такі назви набули у кінці ХV ст. – 

XVI ст., коли на європейському ринку зріс попит на українську рибу [143]. 

Аналіз гідрографічної мережі регіону дослідження показує значне поширення 

назв річок, які зумовлені наслідками гідротехнічного будівництва у днищах 

долин. Більшість таких назв (антропогенних потамонімів) приурочені до 

басейну Дніпра – 24 з 41 об’єкта (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Антропогенні потамоніми Правобережної України 

№ 

з/п 
Назва річки Куди впадає 

Права (П)  

чи ліва (Л) 

притока 

Назва басейну 

Разом у 

басейні, 

шт. 

1.  Замлинки  Раків  Л 

Басейн Вісли 5 

2.  Канал Яричів Пельтів  Л 

3.  Млинівка  Капелівка  Л 

4.  Ясеницький Рів  Західний Буг П 

5.  Млинівка Білосток  П 

6.  Ставчанка  Щерек П 

Басейн 

Дністра 
8 

7.  Млинівка  Дуба П 

8.  
Саджавка 

Бистриця 

Солотвинська 
Л 

9.  Млинівка Тлумач П 

10.  Гребелька Стрипа П 

11.  Млинка  Серет Л 

12.  Потік Млинський  Збруч П 

13.  Стави  Тайна  Л 

14.  Ровець  Південний Буг П 
Басейн 

Південного 

Бугу 

4 
15.  Рів (Ров)  Південний Буг П 

16.  Ровок  Рів (Ров) Л 

17.  Фоса  Рів (Ров) Л 
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Продовження табл. 4.2 

18.  Канал Прип’ять  Дніпро  П 

Басейн 

Дніпра 
24 

19.  Став Вижівка Л 

20.  Ставок  Стохід Л 

21.  Млинок  Веселуха П 

22.  Прудник  Стир П 

23.  Рів  Стир  П 

24.  Гнилий Рів Вілія П 

25.  Місток Горинь Л 

26.  Мельниця Горинь Л 

27.  Тартак Тня П 

28.  Гать Случ П 

29.  Стави Случ Л 

30.  Плотниця  Уборть  П 

31.  Сажалка  Уж П 

32.  Моства Уж П 

33.  Рівець  Ів’янка  Л 

34.  Крутий місток Фоса (Фасівочка) П 

35.  Фоса  Роставиця П 

36.  Фоса  Роська Л 

37.  Фоса  Лютиця П 

38.  Фоса (Фасівочка)  Здвиж  П 

39.  Фоса  Ікопоть П 

40.  Фоса (канал Діжова) Вільшанка Л 

41.  Фоса (Корсунка) Рось Л 
 

Збільшення кількості долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

відображалося у народних назвах населених пунктів та їх частин. Упродовж 

століть такі топоніми закріплювалися за географічними об’єктами, входили в 

ужиток і використовуються до цього часу. Зараз майже у кожному 

українському селі можна зустріти назви кварталів або «кутків», які місцеві 

жителі здавна називають «Новий став», «Старий ставок», «За мостом», «На 

кладці», «Біля греблі», «Під дамбою», «Коло млина», «Загребля» тощо.  

У сучасних містах назви житлових районів, площ, вулиць і парків 

безпосередньо пов’язані з гідротехнічним будівництвом: Бар – вул. Плотинна; 

Великі Мости – вул. Старомостівська; Вишгород – вул. Шлюзова; Вінниця – 

вул. Набережна, Замостянський район, Набережна Roshen; Дніпро – 

вул. Ставкова; Дубно – вул. Млинарська; Житомир – «Корбутівський 

гідропарк»; Запоріжжя – вул. Гребельна; Кам’янське – залізнична станція 

«Гребля»; Київ – вул. Мостова, вул. Набережна, вул. Ставкова, станція метро 

«Гідропарк»; Кропивницький – вул. Набережна; Луцьк – вул. Ставки, Майдан 
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Братський Міст; Львів – вул. Мостова, вул. Набережна; Рівне – вул. Гребельна, 

вул. Млинівська; Тернопіль – вул. Загребельна, парк «Загребелля»; Умань – 

район Зарембової греблі; Хмельницький – вул. Ставкова. 

Проведений статистичний аналіз назв населених пунктів, пов’язаних з 

функціонуванням долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

(гідроойконімів), показує їх значне поширення на території Правобережної 

України (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Гідроойконіми Правобережної України 
№ 

з/п 
Назва області Назва району та населеного пункту 

К-ть, 

шт.  

1. Вінницька обл. 

Барський р-н: Мельники. Бершадський р-н: Ставки. 

Вінницький р-н: Широка Гребля. Гайсинський р-н: 

Млинки. Жмеринський р-н: Мельники. Калинівський р-н: 

Нова Гребля. Козятинський р-н: Широка Гребля. 

Крижопільський р-н: Висока Гребля. Немирівський р-н: 

Мельниківці. Піщанський р-н: Ставки. Хмільницький р-н: 

Широка Гребля. Шаргородський р-н: Сурогатка; 

Чечельницький р-н: Попова Гребля. 

13 

2. Волинська обл. 

Горохівський р-н: Новостав. Іваничівський р-н: Млинище. 

Камінь-Каширський р-н: Запруддя, Мельники-Мостище, 

Мостище, Ставище. Ківерцівський р-н: Ставок. 

Ковельський р-н: Мельниця. Луцький р-н: Гать. 

Любомльський р-н: Замлиння, Застав’є. Маневицький р-н: 

Замостя, Підгаття. Ратнівський р-н: Мельники-Річицькі, 

Млинове, Сільця-Млинівські. Старовижівський р-н: 

Мельники. Турійський р-н: Ставки, Ставок. Шацький р-н: 

Мельники. 

20 

3. 
Дніпропетровська 

обл. 

Верхньодніпровський р-н: Мости. Широківський р-н: 

Веселий Став, Зелений Став, Тихий Став. 
4 

4. Житомирська обл. 

Андрушівський р-н: Мостове. Баранівський р-н: Млини. 

Брусилівський р-н: Ставище. Хорошівський  р-н: Ставки. 

Ємільчинський р-н: Запруда. Житомирський р-н: 

Млинище, Ставецьке. Коростенський р-н: Ставище. 

Малинський р-н: Загребля. Овруцький р-н: Левковицький 

Млинок, Млини. Олевський р-н: Млинок. Попільнянський 

р-н: Ставище. Радомишльський р-н: Став-Слобода, 

Ставки, Стара Гребля. Пулинський р-н: Березова Гать. 

17 

5. 
Івано-

Франківська обл. 
Тлумацький р-н: Мельники, Мостище. 2 

6. Київська обл. 

Білоцерківський р-н: Бикова Гребля. Бородянський р-н: 

Нова Гребля. Васильківський р-н: Вінницькі Стави. 

Іванківський р-н: Запрудка, Старий Міст. Кагарлицький р-

н: Стави. Києво-Святошинський р-н: Гатне. Макарівський 

р-н: Мостище. Рокитнянський р-н: Запруддя. Сквирський 

р-н: Кам’яна Гребля. Ставищенський р-н: Ставище. 

Фастівський р-н: Млинок, Ставки. 

13 
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Продовження табл. 4.3 

7. 
Кіровоградська 

обл. 

Новомиргородський р-н: Мостове, Рубаний Міст. 

Новоукраїнський р-н: Кам’яний Міст. Онуфріївський р-н: 

Млинок. 

4 

8. Львівська обл. 

Бродівський р-н: Ковпин Ставок. Кам’янка-Бузький р-н: 

Зубів Міст, Новий Став. Жовківський р-н: Копанка. 

Перемишлянський р-н: Заставки-Яблунів, Мостище. 

Пустомитівський р-н: Містки, Ставчани. Радехівський р-

н: Загатка. Сокальський р-н: Великі Мости. Турківський р-

н: Мельничне. Яворівський р-н: Ставки. 

12 

9. 
Миколаївська 

обл. 

Арбузинський р-н: Новий Ставок. Баштанський р-н: 

Червоний Став. Березнегуватський р-н: Червоний Став. 

Братський р-н: Мостове. Веселинівський р-н: Ставки. 

Доманівський р-н: Акмечетські Ставки, Мостове. 

Первомайський р-н: с. Кам’яний Міст, селище Кам’яний 

Міст. 

9 

10. Одеська обл. 
Березівський р-н: Ставкове. Лиманський р-н: Ставки. 

Миколаївський р-н: Ставкове. 
3 

11. Рівненська обл. 

Березнівський р-н: Замостище. Володимирецький р-н: 

Мостище. Зарічненський р-н: Млин, Млинок. 

Здолбунівський р-н: Загребля, Замлинок, Мости. 

Костопільський р-н: Ставок. Млинівський р-н: Млинів, 

Ставище. Рівненський р-н: Ставки. Сарненський р-н: 

Мельниця. 

12 

12. 
Тернопільська 

обл. 

Бережанський р-н: Нова Гребля. Борщівський р-н: 

Мельниця-Подільська. Бучацький р-н: Млинки. 

Гусятинський р-н: Ставки, Сухостав. Заліщицький р-н: 

Ставки. Зборівський р-н: Млинівці. Кременецький р-н: 

Млинівці. Монастириський р-н: Заставці. Підгаєцький р-

н: Заставче. Теребовлянський р-н: Млиниська. 

Тернопільський р-н: Застав’є. 

12 

13. Хмельницька обл. 

Білогірський р-н: Загребля, Ставищани, Ставок. 

Волочиський р-н: Нова Гребля. Деражнянський р-н: 

Гатна. Красилівський р-н: Заставки. Новоушицький р-н: 

Ставчани. Славутський р-н: Красностав, Ставичани. 

Старосинявський р-н: Заставці. Теофіпольський р-н: 

Новоставці. Хмельницький р-н: Ставчинці. Чемеровецький 

р-н: Красноставці. 

13 

14. Черкаська обл. 

Жашківський р-н: Нова Гребля. Канівський р-н: 

Мельники. Лисянський р-н: Рубаний Міст, Шубині Стави. 

Монастирищенський р-н: Панський Міст. Смілянський р-

н: Мельниківка. Тальнівський р-н: Кобринова Гребля. 

Христинівський р-н: Гребля, Кузьмина Гребля. 

Чигиринський р-н: Мельники. 

10 

15. Чернівецька обл. 
Кіцманський р-н: Ставчани. Хотинський р-н: Млинки, 

Ставчани. 
3 
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Для кращого розуміння поширення гідроойконімів у долинах річок 

Правобережної України було розроблено карту (рис. 4.2). Її топографічною 

основою стало поєднання гідрологічного [110] і фізико-географічного 

районування України (за О. М. Мариничем та П. Г. Шищенком [333]). Це 

зумовлено тим, що формування сучасних назв населених пунктів розпочалося з 

часу, коли долинно-річкові ландшафти ще не зазнали корінної трансформації.  

Як видно з статистичних даних (табл. 4.4.–4.5), гідроойконіми у межах 

натуральних смуг мішаних хвойно-широколистих лісів, широколистих лісів і 

лісостепу і розподілилися майже рівномірно – в кожній понад 40 назв. 

Приуроченість гідроойконімів до зазначених смуг пояснюється низкою причин:  

1) значні запаси водних ресурсів (більше опадів, насиченість ґрунтів 

водами, густіша річкова мережа); 

2) стійкий геологічний фундамент для будівництва інженерно-технічних 

споруд (Волино-Подільська плита та Український щит); 

3) наявність потрібних будівельних матеріалів (дерево, камінь, пісок, 

глина); 

4) відповідна для будівництва геоморфологічна структура річкових долин 

(похил річок, виходи кристалічних порід у річищах, чергування розширень і 

звужень в заплавах); 

5) родючі ґрунти для вирощування зернових культур, які потребували 

переробки на борошно та крупи; 

6) сприятливий клімат для швидкого росту гідрофільних тварин, які 

розводили для продажу (риби та птахи); 

7) значні площі лісів, деревину яких розпилювали за рахунок енергії 

«водяного» колеса.  

У Правобережному степу України найменше гідроойконімів – 18. Тут 

природні умови не сприяли широкомасштабному освоєнню річкових долин. Це 

пояснюється значними літніми дозами сонячної радіації, меншою кількістю 

опадів і нерозгалуженою річковою мережею. 
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Таблиця 4.4 

Термінологічний розподіл гідроойконімів  

у межах натуральних смуг Правобережної України 
№ 

з/п Натуральна смуга 

Загальна  

к-ть гідро-

ойконімів 

Наявність у назвах населених пунктів термінів: 

«млин» 
«гребля» 

або «гатка» 

«став» або 

«копанка» 
«міст» 

1. Мішані хвойно-

широколисті ліси 
42 15 10 12 5 

2. Широколисті ліси 46 10 12 18 6 

3. Лісостеп 41 9 16 10 6 

4. Степ 18 1 - 11 6 

Разом  147 35 38 51 23 

 

У межах річкових басейнів найбільше гідроойконімів зосереджено в 

долинах приток Дніпра, Південного Бугу та Дністра (табл. 4.5). Топонімічно їх 

основні площі приурочені до натуральних смуг мішаних хвойно-широколистих 

лісів, широколистих лісів і лісостепу з кращими природними умовами для 

водогосподарського будівництва. Басейн Вісли займає порівняно малу 

територію Правобережної України, що зумовлює малу кількість назв населених 

пунктів (7 об’єктів). Незначні площі та степовий посушливий клімат є 

причиною практично повної відсутності гідроойконімів у басейнах річок 

Чорного моря (2 об’єкти) і Дунаю (0 об’єктів). 

Таблиця 4.5 

Термінологічний розподіл гідроойконімів  

у межах річкових басейнів Правобережної України 
№ 

з/п Басейн 

Загальна  

к-ть гідро-

ойконімів 

Наявність у назвах населених пунктів термінів: 

«млин» 
«гребля» 

або «гатка» 

«став» або 

«копанка» 
«міст» 

1. Дніпра 80 23 19 29 9 

2. Південного Бугу 32 4 11 8 9 

3. Дністра 26 6 7 10 3 

4. Вісли 7 2 1 2 2 

5. річок Чорного 

мор’я 
2 - - 2 - 

6. Дунаю - - - - - 

Разом  147 35 38 51 23 

 

Аналіз наявності у гідроойконімах назв інженерно-технічних споруд 

(табл. 4.4.–4.5) показує, що упродовж століть найважливіше значення в 

українських селах мало ставкове господарство. Термін «ставок» найчастіше 

використовується серед назв населених пунктів (51 об’єкт), пов’язаних з 
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функціонуванням долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. Не менш 

вагому роль відіграли «греблі» (38 об’єктів) та «млини» (35 об’єктів) у 

формуванні топоніміки Правобережної України. Фактично кожен з цих 

термінів свідчить про видозміни річкових долин у результаті будівництва 

водойм. Поняття «міст» вживається найменше (23 об’єкти), однак це також 

суттєвий показник, який вказує на колишні місця трансформації річищ і заплав. 

Цікаво, що часто топоніми урочищ засвідчують функціонування 

інженерно-технічних споруд, від яких зараз майже нічого не залишилося. Так, в 

околицях с. Хоменки Вінницької обл. у межах (на перший погляд 

натурального) урочища Гатка було знайдено фундамент колишнього водяного 

млина. А гранітний поріг у руслі виявився основою греблі, яка спрямовувала 

воду до дериваційного каналу. Урочище Гребельки біля с. Покутино 

Вінницької обл. доводить колишню наявність у днищі долини Мурафи ставків. 

У с. Онацьківці Хмельницької обл. місце входження річки Деревички в 

заболочене верхів’я ставка місцеві мешканці називають «Шлюз», оскільки 

раніше тут використовували систему заставок. Урочища під назвою «Млин» 

(с. Рудня Рівненської обл.), «Монашин Млин» (поблизу с. Плесецьке 

Київської обл.) або «Млинище» (с. Переброди Рівненської обл. і смт Дашів 

Вінницької обл.) вказують на наявність водяних млинів у минулому. Навіть 

топоніми заповідних урочищ («Громовий міст» (поблизу с. Поточище Івано-

Франківської обл.), «За містком» (с. Дубки Івано-Франківської обл.), 

«Мостівське» (поблизу с. Мости Рівненської обл.), сучасний стан яких 

наближений до натурального, свідчать про їх антропогенне походження. Назва 

національного природного парку «Бузький Гард» (Миколаївська обл.) також 

походить від назви рибальських конструкцій, які козаки у ХVII–ХVIIІ століттях 

споруджували на порогах Південного Бугу. 

Окремі антропогенні топоніми були запозичені з польської мови. Це й не 

дивно, оскільки Правобережна Україна до кінця XVIII cт. знаходилася під 

владою Речі Посполитої. Так, часто незначну за довжиною річку називають 

Фосою, Хвосою або Квосою. Після ретельних польових досліджень та аналізу 
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архівних джерел виявляється, що насправді це не річки, а водовідвідні канали, 

якими вода текла на колеса водяних млинів. Адже польське «fosa» (запозичене 

з лат. «fossa») означає «рів» або «канал». Назва пасовища «Кемпа» в околицях 

с. Лужок Вінницької обл. ідентифікує функціонування у минулому млина на 

річці. Топонім походить від польського «kępa» – «купа, насип, брила». 

Аналогічна назва сучасного острова у річищі Південного Бугу (м. Вінниця), 

який до будівництва фортеці був півостровом. У с. Сокілець Вінницької обл. 

частину дериваційного каналу і прилеглу територію, називають «Опустом». За 

часів функціонування млина на цьому місці регулювали подачу води за 

допомогою заставок. Топонім походить від польського «opust» – «знижка» або 

«рух вниз» [169]. 

Аналітичний огляд сучасних гідронімів не завершується цим 

дослідженням. Ще є багато топонімів, які вживаються недоречно. Їх потрібно 

ідентифікувати і замінити. Лише так можна домогтися коректності топоніміки 

на географічних картах та у повсякденному житті. З метою упорядкування 

вітчизняної топоніміки пропонуємо усім осередкам «Українського 

географічного товариства» (УГТ) здійснити ретельний моніторинг назв 

географічних об’єктів у межах своїх регіонів досліджень. Звичайно. до такої 

кропіткої роботи необхідно залучати місцевих краєзнавців, істориків і 

лінгвістів. Результати досліджень варто запропонувати розглянути на 

черговому з’їзді УГТ. Після узгодження спірних питань з трактування 

топонімів винести пропозицію Держгеокадастру про їх виправлення або заміну 

у Державному реєстрі географічних назв України. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Вивчення структури долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

варто здійснювати у просторово-часовому аспекті їх формування і шляхом 

етимологічного та лінгвістичного аналізу найбільш уживаних гідронімів 

регіону дослідження. Пізнання історичних фактів сприяє кращому розумінню 
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закономірностей і тенденцій розвитку ДЛТчС.  

2. У трансформації долинно-річкових ландшафтів планети доцільно 

виокремлювати 9 етапів. Їх початок припадає на 6-те тисячоліття до н.е. і 

триває вже понад 8 тис. років (рис. 4.3). Історичні дані засвідчують, що 

формування перших ДЛТчС відбувалося в Азії через будівництво 

водовідвідних каналів у річкових долинах Тигру та Євфрату. Процес 

формування ЛТчС і вдосконалення технічних засобів праці здійснювався з 

різною інтенсивністю у контексті розвитку основних цивілізацій планети на 

території усіх материків (окрім Антарктиди). Важливу роль в освоєнні енергії 

водного потоку відіграло винайдення «водяного» колеса (5 тис. р. до н.е.), що у 

майбутньому призвело до корінних змін долинно-річкових ландшафтів світу. 

Закінчення Другої світової війни та початок науково-технічної революції (з 

середини ХХ ст.) зумовили глобальне поширення ДЛТчС.  

3. Формування долинно-річкових ЛТчС регіону дослідження відбувалося 

у 8 різночасових проміжках: етап початкового освоєння долинно-річкових 

ландшафтів Правобережної України (1 млн р. до н.е. – кінець І тис. н.е.); етап 

формування перших ДЛТчС Правобережної України (ІХ ст. – XIV ст.); етап 

активного розвитку ДЛТчС Правобережної України (ХV ст. – перша половина 

ХVII ст.); етап регіонального розвитку ДЛТчС Правобережної України (друга 

половина ХVII ст. – кінець ХVIIІ ст.); етап технічного удосконалення ДЛТчС 

Правобережної України (кінець ХVIIІ ст. – початок ХХ ст.); етап дестабілізації 

розвитку ДЛТчС Правобережної України (10-ті роки ХХ ст. – кінець 1944 р.); 

етап відновлення ДЛТчС і корінної трансформації долинно-річкових 

ландшафтів Правобережної України (середина 40-вих років ХХ ст. – 80-ті роки 

ХХ ст.); етап формування сучасних ДЛТчС Правобережної України (90-ті роки 

ХХ ст. – початок ХХІ ст.). У порівняні з освоєнням річкових долин планети цей 

процес є менш тривалим – понад 1200 років. Незважаючи на це, етапи корінної 

трансформації долинно-річкових ландшафтів (друга половина ХХ ст. – кінець 

ХХ ст.) з обох сторін лінії часу співпадають (рис. 4.3). Лише за минулі 50 років 

більшість долинно-річкових ЛТчС регіону досліджень встигли  
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Рис. 4.3. Співвідношення етапів розвитку долинно-річкових ЛТчС світу  
та Правобережної України на лінії часу 
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пройти шлях від категорії «ІТС» до «ВАЛ». Руйнування їх структури пов’язане 

з неефективною діяльністю блоку управління. 

4. У пізнанні ЛТчС (так само як й усіх антропогенних ландшафтів 

загалом) дослідження топонімів має стати суттєвою основою для аналізу їх 

просторово-часового розвитку та сучасної структури. У перспективі кожному 

ландшафтознавцю необхідно володіти інформацією про етимологію, 

топоніміку та історію регіону досліджень. В усіх майбутніх наукових працях з 

антропогенного ландшафтознавства доцільно містити не лише розділи про 

методологію дослідження, просторово-часові зміни, структуру, динаміку та 

оптимізацію ландшафтів, а й має бути детальний аналіз назв географічних 

об’єктів.  
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РОЗДІЛ 5 

КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА  

ДОЛИННО-РІЧКОВИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

 

5.1. Класифікація і типологія долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем 

 

Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем (ДЛТчС) 

означає їх поділ на групи за однією ознакою, яка є найбільш суттєвою у 

структурі комплексу, або важливою для практичного використання [358]. Таких 

класифікацій може бути багато. Але чи будуть вони раціональними і яка з них 

найкраще підійде для практичного використання? Основна проблема поділу 

полягає у тому, що ДЛТчС є блоковими системами, які сформовані 

рівнозначними компонентами незалежно від генезису. До складу будь-якої 

ландшафтно-технічної системи входять три блоки (управління, технічний та 

природний), функціонування яких є провідним залежно від стадії розвитку 

ЛТчС. Виокремлюючи одну ознаку, яка є домінантною лише для одного блоку 

(а не для усієї системи) і лише у певний момент часу (а не упродовж всього 

функціонування), ми не в повній мірі розкриваємо роль у ЛТчС інших блоків. У 

той же час, врахування специфіки усіх трьох блоків ускладнює поділ на групи. 

Різнохарактерність підходів до сприйняття ЛТчС з позицій різних наук 

(інженерії, геології, географії, біології та геоекології) зумовлює виникнення ще 

однієї проблеми класифікації. Плутанина у термінах перешкоджає чітко 

структурувати таксономію і поділ ландшафтно-технічних систем на групи. 

Використовуючи напрацювання зазначених авторів і враховуючи 

інженерно-технічну специфіку дослідження, було узагальнено та розроблено 

такі класифікації [295]: 

1. класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

приналежністю до певного таксону фізико-географічного районування. Як 
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відомо, напрям руху річок і закладання долин залежать багатьох чинників. Цим 

пояснюється поєднання принципів широтної зональності та азональності при 

виборі структурних таксонів районування. До таких систем належать: 

- мегаДЛТчС (система у межах одного або більше географічних поясів); 

- макроДЛТчС (система у межах однієї або більше природних країн) 

- мезоДЛТчС (система у межах однієї або більше природних зон); 

- мікроДЛТчС (система у межах однієї або більше природних провінцій); 

- наноДЛТчС (система у межах одного або більше природних районів). 

2. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

приуроченістю до типів місцевостей враховує особливості природного блоку 

ЛТчС, у межах якого зосереджується головна інженерно-технічна споруда 

(ІТС). Серед таких систем виокремлюються:  

- руслові (річищні) ДЛТчС; 

- заплавні ДЛТчС; 

- схилові ДЛТчС; 

- надзаплавно-терасові ДЛТчС. 

Специфіка класифікації полягає у тому, що просторове розташування 

системи може не обмежуватися лише одним типом місцевостей. Найчастіше 

ДЛТчС займають не одну, а кілька місцевостей. Наприклад, водосховища 

затоплюють річкову долину у вертикальному та горизонтальному відношеннях, 

а отже й усі долинно-річкові типи натуральних місцевостей. Тому, відповідно 

до гіпсометричного рівня такі ДЛТчС варто групувати попарно (руслові + 

заплавні [166], заплавні + схилові; схилові + надзаплавно-терасові) (рис. 5.1). 

Запропонована класифікація є умовною, оскільки ДЛТчС можуть одночасно 

займати не лише долину річки, а й прилеглі плакорні ділянки. У такому 

випадку мова буде йти про басейнову ландшафтно-технічну систему (підрозділ 

6.5), де поєднуватимуться вододільні та долинно-річкові типи місцевостей. 

3. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

розміром водозбору, яка базується на басейновому підході: 

- великі ДЛТчС (система у басейні площею понад 50 тис. км2); 
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- середні ДЛТчС (система у басейні площею від 2 до 5 тис. км2); 

- малі ДЛТчС (система у басейні площею менше 2 тис. км2). 

 

 
Рис. 5.1. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем  

за приуроченістю до типів місцевостей 

 

4. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

функціональним призначенням інженерно-технічної споруди. Цей поділ 

враховує провідну роль активної ІТС, діяльність якої зумовила зміну фонового 

долинно-річкового ландшафту. Недоліком такого поділу є те, що зараз 

функціонує надзвичайно велика кількість різноманітних інженерно-технічних 

споруд. Така класифікація ніколи не буде повною і досконалою через постійний 

прогрес у виробництві нових типів ІТС. Крім того одні й ті ж самі споруди 

можуть одночасно виконувати кілька функцій. До таких систем відносяться:  

- житлові ДЛТчС; 

- цивільні ДЛТчС; 

- військові ДЛТчС; 

- промислові ДЛТчС; 

- сільськогосподарські ДЛТчС; 

- гідротехнічні ДЛТчС; 

- транспортні ДЛТчС. 

5. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

місцем локалізації інженерно-технічної споруди показує її просторове 

розташування у вертикальному та горизонтальному відношеннях. 

За розташуванням по вертикалі розрізнять: 
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- наземні ДЛТчС; 

- підземні ДЛТчС; 

- надводні ДЛТчС; 

- підводні ДЛТчС; 

- періодично затоплювані ДЛТчС. 

У горизонтальному відношенні диференціюють: 

- площинні ДЛТчС; 

- лінійні ДЛТчС; 

- точкові (локальні) ДЛТчС. 

6. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

основним матеріалом техногенного покриву. Такий поділ буде доречний для 

ДЛТчС лише на стадіях «зародження» та функціонування. При зникненні блоку 

контролю та переході системи до стадії «руйнування» техногенний покрив буде 

самознищуватися і поступово зникати. Відповідно до цієї ознаки розрізняють 

такі системи: 

- ДЛТчС з металевим техногенним покривом; 

- ДЛТчС з залізо-бетонним техногенним покривом; 

- ДЛТчС з бетонним техногенним покривом; 

- ДЛТчС з металевим техногенним покривом; 

- ДЛТчС з цегляним техногенним покривом; 

- ДЛТчС з кам’яним техногенним покривом; 

- ДЛТчС з дерев’яним техногенним покривом. 

7. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

тривалістю існування та ступенем саморегулювання. Важливою ознакою як 

натуральних, так і антропогенних ландшафтів є їх тривалість існування. 

Натуральні ландшафти знаходяться у безперервному розвитку, мають свій 

«вік» існування, однак зміни в них відбуваються поступово. Тому більшість 

таких ландшафтів відносяться до категорії довговічних. На відміну від 

натуральних ландшафтів, більшість ландшафтно-технічних систем не здатні до 

саморегулювання. У зв’язку з цим вони мають короткий час існування і людині 
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необхідно постійно підтримувати їх у оптимальному стані [358]. За тривалістю 

існування річкові ландшафтно-технічні системи поділяються на три групи: 

- короткочасові регульовані ДЛТчС, існування яких постійно підтримується 

спеціальними агротехнічними заходами. До них належать зрошувальні поля 

з підвідними іригаційними каналами в заплавах річок. Функціонування таких 

ДЛТчС обмежується терміном від кількох тижнів до кількох місяців. Без 

постійного водозабезпечення, ремонту технічних засобів, чистки каналів, 

поля припиняють своє існування, рослинний покрив відмирає, а ґрунт 

втрачає родючі властивості; 

- багаторічні, частково регульовані ДЛТчС функціонують від 10 років [358] і 

більше. Головною умовою існування є періодична підтримка їх ландшафтної 

структури в дієздатному стані. Прикладом цієї групи ДЛТчС є водосховища, 

ставки та канали. Якщо не застосовувати заходів проти замулення та 

заростання водно-болотною рослинністю, відбувається сукцесія і формується 

власне антропогенний річковий ландшафт. Селитебні ландшафти в межах 

руслових островів з відповідною забудовою або культурними насадженнями, 

без підтримки техногенного покриву та регулярного догляду за рослинністю, 

занепадають і змінюють свою структуру; 

- довговічні саморегульовані ДЛТчС можуть існувати тривалий час (до 

кількох століть) без втручання людини. До таких ландшафтів відносяться 

протипаводкові дамби уздовж берегів річок. Ще до середини ХХ ст., коли 

річковий стік не був так зарегульований водосховищами і повені відбувалися 

щороку, такі ДЛТчС можна було віднести до другої групи. Зараз – це вали 

значної протяжності, які укріплені залізобетонним матеріалом і зарослі 

лучно-злаковою та деревною рослинністю. До цієї ж групи належать 

унікальні мостові ландшафтно-техногенні системи в річищі Влтави (Прага, 

Чехія). Карлів міст, збудований з пісковиків у 1380 р. [596], функціонує й 

зараз, незважаючи на щорічні повені. 

8. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

ступенем господарської значимості. Для народного господарства важливе 
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значення має ефективне функціонування будь-якого ландшафтного комплексу, 

яке може приносити користь суспільству. За таким критерієм ДЛТчС 

поділяються на дві групи: 

- культурні ДЛТчС – зазвичай прямі, регульовані людиною антропогенні 

комплекси, які постійно підтримуються в оптимальному стані для виконання 

певних господарських, естетичних або інших функцій [358]. До таких 

ДЛТчС відносяться діючі гідроелектростанції, водосховища, ставки, 

зрошувальні канали тощо. Руслові острови в межах великих населених 

пунктів (Сіте у річищі Сени, Манхеттен – Гудзону, Васильєвський – Неви, 

Труханів острів – Дніпра, Кемпа – Південного Бугу), які зайняті під 

селитебною забудовою та пляжами, лісопарками й призначені для 

проживання або відпочинку – яскравий приклад культурних ДЛТчС; 

- акультурні ДЛТчС – це занедбані культурні ландшафтні комплекси. Вони 

сформувалися внаслідок втрати контролю людини над технічним блоком. До 

таких ДЛТчС відносяться спущені заболочені водосховища або ставки, 

зруйновані дамби, обмілілі та зарослі меліоративні канали тощо. На 

території України особливо багато таких акультурних ДЛТчС, як млини та 

малі гідроелектростанції. З другої половини ХХ ст., після введення в 

експлуатацію потужних гідроелектростанцій, малі ГЕС перестали 

використовувати й вони поступово занепадають. 

9. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

ступенем контролю. Контроль людини над технічним блоком ЛТчС відіграє 

вирішальну роль у її існуванні та переході з однієї категорії в іншу. Важко 

оцінити значення контролю над ЛТчС. Це можна зрозуміти лише після 

виникнення катастроф різного характеру. За контрольованістю ДЛТчС 

бувають: 

− контрольовані ДЛТчС постійно перебувають під контролем людини. Це 

діючі гідроелектростанції, зрошувальні поля, річкові фонтани тощо. 

− епізодично контрольовані ДЛТчС. Технічний блок таких систем час від часу 

перебуває під контролем для підтримки її нормального функціонування. 
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Серед таких ДЛТчС: мости, дамби, дорожні насипи у межах заплав, схилів і 

надзаплавних терас.  

− неконтрольовані ДЛТчС – системи повністю позбавлені контролю над 

технічним блоком, що призводить до саморуйнування. До таких ДЛТчС 

відносяться болота та водойми у днищах долинно-річкових кар’єрів, спущені 

водосховища, зарослі ставки тощо. 

10. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

активністю техногенного покриву: 

- активні ДЛТчС, де техногенний покрив має змінні характеристики в 

залежності від функціонального призначення (діюча ГЕС); 

- пасивні ДЛТчС, в яких характеристики техногенного покриву залишаються 

незмінними після закінчення будівництва (вулиця, яка вимощена бруківкою). 

11. Класифікація долинно-річкових ландшафтно-технічних систем за 

видом господарської діяльності (за змістом) майже відповідає аналогічній 

класифікації антропогенних ландшафтів (рис. 5.2). При такому виділенні 

ДЛТчС насамперед враховувалася наявність трьох блоків на початкових стадіях 

функціонування системи. Беручи до уваги провідну роль інженерно-технічних 

споруд в ДЛТчС, окремі класи та підкласи антропогенних ландшафтів були 

доповнені новими таксонами. У деяких випадках ЛТчС відсутні у підкласах 

антропогенних ландшафтів, що зумовлено їх геокомпонетною структурою 

[297].  

У типологічному відношенні долинно-річкові ландшафтно-технічні 

системи оптимально співвідносяться з водними антропогенними ландшафтами. 

Це пояснюється тим, що у минулому днища долин стали палеоландшафтною 

основою для формування сучасних ДЛТчС. Зараз у структурі водних 

антропогенних ландшафтів функціонує найбільша кількість блокових систем. 

На рис. 5.3 зроблено спробу поєднати їх таксономічні ієрархії, на прикладі двох 

паралельних схем, що доповнюють одна одну. Розташування таксону «група» 

на одному щаблі з таксоном «клас» зумовлено тим, що структурній організації 

будь-якого класу антропогенних ландшафтів відповідають групи ВАЛ і ЛТчС. 
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Рис. 5.2. Ландшафтно-технічні системи у структурі антропогенних ландшафтів 

 
Класи антропогенних ландшафтів. А. Сільськогосподарські ландшафти: І – польові; 

II – лучно-пасовищні; III – садові. В. Лісові атропогенні ландшафти: І – лісокультурні; II – 

похідні; III – умовно-натуральні. С. Водні антропогенні ландшафти: І – водосховища; ІІ – 

ставки; III – канали; IV – супутні. D. Промислові ландшафти: І – гірничопромислові; II – 

власне промислові. E. Селитебні ландшафти: І – міські; ІІ – містечкові; ІІІ – сільські. 

F. Дорожні ландшафти: І – шосейні; ІІ – залізничні; ІІІ – трубопровідні. G. Рекреаційні 

ландшафти: І – лікувальні; ІІ – оздоровчі; ІІІ – спортивно-пізнавальні. I. Белігеративні 

ландшафти: І – городища і вали; ІІ – воєнно-фортифікаційні комплекси; ІІІ – полігони. J. 

Сакральні ландшафти: І – політеїстичні; ІІ – монотеїстичні. K. Тафальні ландшафти: І – 

могильники; ІІ – мегаліти. 

Класи ландшафтно-технічних систем. а. Сільськогосподарські ЛТчС: І – польові: 1 – 

зрошувальні та осушувальні поля, 2 – теплиці, 3 – польдери; II – лучно-пасовищні: 1 – 

зрошувальні та осушувальні пасовища; III – садові: 1 – сади на укріплених терасах. 

b. Лісогосподарські ЛТчС: І – лісокультурні: 1 – ліси на укріплених терасах. 

с. Водогосподарські ЛТчС: І – водосховища: 1 – гідроелектростанції, 2 – власне 

водосховища; ІІ – ставки: 1 – млини, 2 – власне ставки, 3 – відстійники; 4 – копанки; III – 

канали: 1 – меліоративні канали, 2 – магістральні канали; IV – супутні: 1 – дериваційні 

гідроелектростанції та млини, 2 – дамби, 3 – акведуки, 4 – пірси, 5 – шлюзи, 6 – моли. 

d. Промислові ЛТчС: І – гірничопромислові: 1 – кар’єрно-відвальні комплекси, 2 – шахти; II – 

власне промислові: 1 – заводи та фабрики. e. Селитебні ЛТчС: І – міські: 1 – міста; ІІ – 

містечкові: 1 – містечка; ІІІ – сільські: 1 – села, 2 – хутори, 3 – ферми. f. Транспортні ЛТчС: 

І – шосейні: 1 – автомобільні дороги; ІІ – залізничні: 1 – залізничні дороги; ІІІ – 

трубопровідні: 1 – нафто- та газопроводи. g. Рекреаційні ЛТчС: І – лікувальні: 1 – санаторні 

комплекси; ІІ – оздоровчі: 1 – пляжі; ІІІ – спортивно-пізнавальні: 1 – спортивні комплекси, 

2 – стадіони. i. Белігеративні ЛТчС: І – городища: 1 – вали та рови, 2 – власне городища; ІІ – 

воєнно-фортифікаційні комплекси: 1 – фортеці, 2 – окопи, 3 – довготривалі оборонні точки, 

4 – лінії захисних споруд, 5 – війські бази; ІІІ – полігони: 1 – власне полігони. j. Сакральні 

ЛТчС: І – політеїстичні: 1 – капища та святилища; ІІ – монотеїстичні: 1 – храми. k. Тафальні 

ЛТчС: І – могильники: 1 – кургани, 2 – кладовища, 3 – власне могильники, 4 – мавзолеї, 5 – 

некрополі; ІІ – мегаліти: 1 – піраміди, 2 – дольмени, 3 – менгіри, 4 – кромлехи, 5 – трілітони, 

6 – ступи. 
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Таксон «підгрупа» виокремлений за місцем ЛТчС у вертикальному 

розчленуванні водозбірного басейну (вододільні та долинно-річкові). Підгрупа 

ДЛТчС ідентифікується з відповідним підкласом (водосховища, ставки, 

канали). При цьому запропоновано новий підклас супутніх водних 

антропогенних ландшафтів (дериваційні гідроелектростанції та млини, дамби, 

акведуки, пірси, шлюзи, моли), яким раніше не знаходилося однозначного 

місця у класифікації за змістом. Таксон «категорія» займає проміжне 

положення по відношенню до протилежної типології (між «зональними 

типами» та «типами місцевостей»). Таке поєднання не є досконалим, але чітко 

показує положення ландшафтно-технічних систем у структурі та класифікації 

антропогенних ландшафтів. 

 

 
Рис. 5.3. Поєднання таксономії  

долинно-річкових ландшафтно-технічних систем  

і водних антропогенних ландшафтів 
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Запропоновані класифікації не є остаточними й вимагають подальшого 

доопрацювання. Зважаючи на значну різноманітність і формування нових 

долинно-річкових ландшафтно-технічних систем, їх диференціація на групи у 

майбутньому буде вдосконалена та доповнена. Для цього необхідна тісна 

співпраця теоретиків і практиків, які представлятимуть інженерію, соціально-

економічну та фізичну географію. Такий зв’язок може забезпечити вивчення 

нової дисципліни «Інженерного ландшафтознавства», яку доцільно вводити до 

навчальних планів під час підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» 

інженерних і географічних спеціальностей. 

 

5.2. Особливості структури долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем Правобережної України 

 

Для долин річок Правобережної України є характерними не усі 

ландшафтно-технічні системи, які представлені у класифікації за змістом 

(рис. 5.2). Це зумовлено контрастністю середовищ (вода ↔ суша), специфікою 

господарського освоєння регіону, а також особливостями блокової структури 

ЛТчС. Тому при розгляді структури долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем варто використовувати дещо інший підхід, ніж до аналізу 

антропогенних ландшафтів у комплексі (річкова долина + вододіл).  

Основу сучасних долинно-річкових ландшафтів формують селитебні 

ДЛТчС39, між якими роль сполучних ланок відіграють водогосподарські 

долинно-річкові ландшафтно-технічні системи. Саме ці класи ЛТчС упродовж 

тисячоліть забезпечували населення будь-якого регіону житлом, продуктами і 

можливістю швидко переміщатися на значні відстані за відсутності доріг. На 

початку ХХІ ст. важко уявити річкові долини без «мережива» населених 

пунктів, прямолінійних каналів, нескінченних каскадів водосховищ і ставків, 

які оконтурюються обширними просторами полів на плакорах. Вигляд 

 
39 Ландшафтно-технічні системи, які належать до групи гуманістичних (тафальні, сакральні та рекреаційні), 

розглядаються у структурі селитебних ДЛТчС. 
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селитебно-водогосподарського каркасу долинно-річкових ландшафтів 

настільки чіткий, що прослідковується навіть з висоти польоту літака. 

Дорожні, гірничопромислові, сільськогосподарські та белігеративні 

ландшафтно-технічні системи у річкових долинах зустрічаються осередково і 

займають значно менші площі порівняно з основними. Це зумовлює їх 

виокремлення як групи осередкових ландшафтів. Фонові ландшафти 

(лісогосподарські) хоча й характерні для заплав, надзаплавних терас і схилів, у 

більшості випадків є геокомпонентними, а не блоковими системами. У 

контексті цього дослідження їх класифікація і структура детально не 

розглядалися. На певних етапах господарського освоєння осередкові та фонові 

ЛТчС відігравали важливу роль у формуванні сучасного образу річкових долин. 

Однак зараз вони лише взаємодоповнюють структуру каркасних долинно-

річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України. 

 

5.2.1. Каркасні долинно-річкові ландшафтно-технічні системи.  

До водогосподарських долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

відносяться ЛТчС, для функціонування яких у якості основного геокомпонента 

залучається вода. У річкових долинах такі блокові системи формуються на 

основі інженерно-технічних споруд, котрі призводять до утворення 

різноманітних водойм (водосховищ, ставків, копанок, каналів). У народному 

господарстві Правобережної України вони завжди мали важливе значення, 

оскільки використовувалися з метою зрошення, риборозведення, переробки 

зерна, деревообробки, водозапасання, отримання енергії, рекреації тощо [296]. 

До цього часу дискусійним залишається питання щодо класифікації 

водних антропогенних (водогосподарських) ландшафтів. Практично не 

розробленими залишаються принципи виділення їх таксономічних структур 

[142]. Більшість сучасних ландшафтознавців [82–87; 143; 174; 507] здійснюють 

диференціацію за ознакою наявності водойми (водосховища, ставка, каналу), 

яка сформувалася після трансформації річкової долини. Таку класифікацію 

(рис. 5.2, 5.3) використовують в антропогенному ландшафтознавстві, яке вже 
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стало класичним. Для інженерного ландшафтознавства ця думка є не зовсім 

вірною. Під час будівництва деяких інженерно-технічних споруд (наплавних 

млинів40, мостів, фонтанів) ніяка із названих водойм не утворюється, а лише 

змінюються окремі урочища та фації. У зв’язку з цим, при виокремленні класу 

водогосподарських ЛТчС доцільно на вищий ієрархічний рівень ставити 

таксон, який враховує особливості основної гідротехнічної споруди (рис. 5.4). У 

випадку, якщо ландшафтно-техногенна система перетворюється на власне 

антропогенний ландшафт, то ця типологічна структура анулюється і перестає 

враховуватися при класифікації. 

 

 

Рис. 5.4. Таксономічна система типологічних структур  

класу водогосподарських ландшафтно-технічних систем  
(тип урочищ визначається за належністю до відповідної форми рельєфу,  

вид – за характером рослинності) 

 
40 Наплавні млини (плаваки) були тимчасовими інженерно-технічними спорудами, які періодично 

використовувалися у річищах великих річок. Через це вони не могли сформувати ландшафтно-інженерні 

системи і у контексті цього дослідження не розглядаються.  
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Млинарські ЛТчС. «Водяні» млини зараз зайняли чільне місце у 

ландшафтознавчих дослідженнях. З кожним роком вони привертають все 

більшу увагу не лише науковців, а й спеціалістів різних народногосподарських 

галузей. Для їх вивчення виокремилася низка причин. Часто млини, які 

функціонували на енергії водного потоку, є унікальними пам’ятками 

ландшафтної архітектури та виробничої історії певного краю, а отже – мають 

бути ідентифіковані та поставленими на облік. У більшості випадків будівлі 

млинів покинуті й руйнуються, а тому нагальною є потреба повернення їх до 

«другого життя» та припинення процесів саморуйнації. Минулими роками 

«водяні» млини стали об’єктами «зеленого туризму». Їх споруди можуть бути 

перероблені у готелі, скансени, музеї й тим самим увійти в сферу туристичного 

бізнесу. Нарешті, з кожним роком все гостріше постають енергетичні 

проблеми. Досвід водяного млинарства, як галузі, яка базувалася на 

відновлювальному джерелі енергії, викликає зростаючий інтерес у інженерів, 

технологів і економістів, й буде продуктивно використаний у недалекому 

майбутньому. Не виключено, що цілу низку «водяних» млинів знову залучать у 

виробництво й вони продовжать своє автентичне функціонування [494]. 

Млини, які діяли на енергії води, стали першопричиною трансформації 

сучасних долинно-річкових ландшафтів. Цей процес відображає алгоритм 

(рис. 5.5), в основу якого закладено зміну потреб суспільства (блоку 

управління) на різних етапах господарського освоєння регіону дослідження 

[283]. У межах Правобережної України більшість «водяних» млинів приурочені 

до зони лісополя (басейни Дніпра, Дністра та Південного Бугу) (рис. 5.6). Зараз 

млинарські ЛТчС – це ландшафтно-техногенні системи, які перебувають на 

стадії «руйнування». Багато з них безповоротно знищені і втрачені у результаті 

безгосподарської діяльності у ХХ ст. Окремі з них функціонують у якості 

геокомпонентних систем. За специфічними топонімами (рис. 4.2) та окремими 

артефактами (жорнами, зруйнованими гатками, купами будівельного каміння) 

їх ще можна ідентифікувати. Блок управління у таких системах повністю 

відсутній. 
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Рис. 5.5. Алгоритм трансформації долинно-річкових ландшафтів  

унаслідок формування млинарських ландшафтно-технічних систем 

 
1 – початковий та кінцевий порядок ландшафтів; 2 – причина змін ландшафту; 3 – 

хід процесу змін ландшафту; 4 – процес зумовлений змінами ландшафту; 5 – результат 

змін ландшафту для потреб суспільства. 

 



214 

Перші «водяні» млини у річкових долинах Правобережної України 

(басейни Дніпра та Дністра) почали будувати ще у X–XІ століттях. На той час 

це були примітивні дерев’яні споруди, які призначалися винятково для 

переробки продуктів сільського господарства. Ставки, утворені греблями, 

використовували для розведення риби та водопостачання. Активне будівництво 

млинарських ландшафтно-інженерних систем проходило до початку 

ХІХ століття. 

 

 

Рис. 5.6. Поширення млинарських ландшафтно-технічних систем 

 у річкових долинах Правобережної України 

 
Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова. 

Ландшафтно-технічні системи. Водогосподарські: 16 – млинарські ландшафтно-технічні 

системи; 17 – водосховищні ЛТчС. Селитебні: 18 – міські ЛТчС (адміністративні центри). 

Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 19 – зон. Басейнові: 20 – вододілів. Умовні: 21 – 

регіону досліджень. Інші позначки: 22 – озера та лимани. 
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Палеоландшафтною основою для формування млинарських ЛТчС було 

натуральне річище, в якому аквальні ділянки перекатів чергуються з плесами 

уздовж течії. Трансформація відбувалася у двох варіаціях. На аквальних 

ділянках плес, для яких характерні незначні швидкості течії (до 0,6 м/с), 

будували ставки. Для цього річище та заплаву перегороджували греблею і, як 

наслідок – вода ставка затоплювала заплаву і нижні частини схилів. Будівлі 

млинів з подрібнюючими механізмами вмуровували в «тіло» греблі. У 

результаті – натуральні русловий та заплавний типи місцевостей змінювалися 

на антропогенний ставково-заплавний (рис. 5.7). Такі млинарські ЛТчС були 

характерні для долин малих середніх річок. 

 

 
Рис. 5.7. Млинарська ландшафтно-техногенна система 

 у долині р. Мурафа (с. Хоменки Вінницька обл.) 
 

Натуральні ландшафти. Руслові. Урочища: 1 – русла річок глибиною 0,5–1,5 м та 

швидкістю течії води 0,5–1 м/с, заростаючі очеретяно-осоковими асоціаціями. 

Антропогенні ландшафти. Водогосподарські. Млинарські. Ставково-заплавні. 

ІТС: 2 – гранітно-ґрунтова гребля висотою 3 м і шириною 5 м, заростаюча лучно-злаковою 

рослинністю; 3 – кам’яна будівля недіючого «водяного» млина на дериваційному каналі, 

укріпленого залізобетонними плитами. Урочища: 4 – водовідвідний канал («Панська річка») 

глибиною 0,5–1,5 м та швидкістю течії води 0,5–1 м/с. Дорожні ландшафти. Шосейні. 

Асфальтово-бетонні. Руслові. ІТС: 5 –залізобетонний міст з шириною проїжджої частини 

9,5 м на 2-х опорах у річищі Мурафи. Заплавні. ІТС: 6 – високі (4–5 м) суглинисто-кам’яні 

дорожні насипи з крутими (40–45°) задернованими схилами. Селитебні ландшафти. 
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Сільські. Схилові. Ділянки: 7 – слабкопокаті (4−5°) лесові поверхні під малоповерховою 

житловою забудовою, присадибними ділянками, стежками та автомобільними дорогами на 

ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах. Городні. Заплавні. Урочища: 8 – вирівняні (5−6°) 

піщано-суглинисті поверхні під сінокосами на лучних та лучно-болотних ґрунтах. 

Рекреаційні. Ставково-заплавні. Урочища: 9 – заболочене верхів’я ставка, заросле водно-

болотною рослинністю; 10 – центральне мілководдя (глибина 1–1,5 м, швидкість течії 

0,1 м/с), заростаюче водно-болотною рослинністю для купання і риболовлі; 11 – «копанка» 

(глибина 1–1,5 м) з вербами у прибережній частині для купання і риболовлі; 12 – вирівняні 

поверхні заплави, обсаджена вербами і вільхами, для пляжного відпочинку. 

Сільськогосподарські. Польові. Плакорні. Урочища: 13 – вирівняні лесові поверхні під 

польовими сівозмінами на еродованих ясно-сірих лісових ґрунтах. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 14 – руслового; 15 – заплавного і 

схилового; 16 – схилового і плакорного. Антропогенних: 17 – ставково-заплавного. 

Урочищ: 18 – антропогенних (ІТС, ділянок). 

 

У долинах Дніпра, Дністра, Південного Бугу та їх приток на аквальних 

ділянках перекатів з прискореною швидкістю течії (до 3–5 м/с) воду 

спрямовували на турбіну (колесо) за рахунок гатки або дериваційного каналу. 

Для цього у межах заплави прокладали траншею, яка відмежовувала її частину 

від суходолу, внаслідок чого утворювався острів видовженої форми. Роль 

фундаменту у таких ЛТчС відігравали виходи докемрійських порід 

Українського щита. Таким чином замість натурального руслового типу 

місцевостей формувався антропогенний – руслово-канальний. До цього часу у 

його межах (урочища порогів) можна відшукати залишки млинарських ЛТчС 

на дериваційних каналах. 

Оскільки для повноцінного функціонування кожної ландшафтно-

інженерної системи потрібний постійний контроль з боку людини, то 

новоутворені ставки та канали регулярно очищували від намулу та водно-

болотної рослинності; береги та дно каналів укріплювали уламками місцевих 

гірських порід; на новоутворених островах вирубували дерева та підлісок; 

відбудовували після повеней та паводків зруйновані дамби й греблі тощо. Це 

забезпечувало можливість тривалого співіснування природного та технічного 

блоків млинарської ЛТчС. 

Важливе значення для технічного блоку млинарських ЛТчС відгравав 

будівельний матеріал. Як правило, поблизу більшості млинів знаходяться 

невеликі кар’єри у схилах річкової долини, звідки видобували місцеві гірські 
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породи (граніти, гнейси, сланці, вапняки). У якості цементу використовували 

суміші піску, глини, вапна, яєць, а іноді навіть залишки біологічних решток. За 

будівельно-конструкційними особливостями виокремлюються: 

- кам’яні млини. Бутове каміння використовується для будівництві будь-

якого млина – для спорудження цокольних поверхів, а в деяких – і для 

спорудження водоприймаючих пристроїв, на яких монтувалися «водяні» колеса 

або турбіни. У басейнах Південного Бугу та Дністра у якості будівельного 

матеріалу застосовували граніто-гнейси. Млини, які не мають цоколю з міцного 

бутового каменю, зустрічаються нечасто. Майже обов’язковим було 

використання буту для кладки цокольних поверхів. Це пояснюється тим, що 

саме ця частина споруди млина приймає на себе найбільші механічні 

навантаження. Сюди підводяться вали, які приймають рух від «водяного» 

колеса або турбіни і передають його нагору – до усіх внутрішніх подрібнюючих 

механізмів млина. Зважаючи на це цокольна частина має бути найбільш 

міцною. При будівництві верхніх поверхів, бутове каміння використовувалося 

за бажанням проектувальників. Якщо верхні поверхи складені бутовим 

камінням, млини відносяться до категорії кам’яних. У басейні Дністра цокольне 

приміщення будували з граніто-гнейсів, а верхні поверхи з вапняків. Якщо 

бутове каміння використовується лише для будівництва 1–2-х «повноцінних» 

поверхів, а ще 1–2 поверхи виконуються із цегли, варто говорити про кам’яно-

цегельні млини. Переважна більшість кам’яних млинів має оригінальне цегляне 

оздоблення віконних і дверних прорізів, інколи кутів; 

- цегляні млини переважають у басейні Дніпра, тут цегла є основним 

будівельним матеріалом для їх спорудження. Більшість їх складена червоною 

цеглою. Окремі млини (у селах Городківці Андрушівського р-ну, Дерганівка 

Ружинського р-ну та Хажині Бердичівського р-ну Житомирської обл.) складені 

з силікатної цегли. Зауважимо, що застосування цегли відкривало перед 

архітекторами широкі можливості по оздобленню і облаштуванню екстер’єру 

млинів. Відомо, що пластичні властивості цегляної кладки широко 

використовувалися в архітектурі періоду еклектики (друга половина ХІХ ст.); 
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- дерев’яні млини зараз рідкість. У с. Селезелівка Овруцького р-ну 

Житомирської обл. на початку ХХІ ст. було збудовано такий млин в долині 

річки Болотниця (басейн Дніпра) [613]. Він розташовується у межах Поліського 

природного заповідника. Млин знаходиться в робочому стані, однак 

використовується як музей, що уособлює в собі кращі традиції українського 

млинарства. Ще два дерев’яних млини ідентифіковано у селах Ліщин 

Житомирського р-ну і Прибережне Ружинського р-ну Житомирської обл. Їх 

інженерно-технічні споруди мають незначні габарити та є мало виразними; 

- глинобитні млини також зустрічаються нечасто. Один був виявлений і 

знаходиться у с. Плоска Ружинського р-ну Житомирської обл. Ззовні стіни ІТС 

облицьовані тонкими обшивальними дошками («вагонкою»). Ненадійність 

матеріалу двох останніх категорій зумовлює недовговічність «водяних» млинів 

[494]. 

За інженерно-геоморфологічними рішеннями і впливом рельєфу на ІТС, 

усі млини можна розділити на три групи: 1) збудовані на заплаві у створі 

водотоку впритул до греблі; 2) збудовані у заплаві на вирівняній ділянці 

ближче до схилу тераси; 3) збудовані на антропогенних островах. Перший 

варіант найрозповсюдженіший, при ньому обов’язковим є наявність ставу і 

греблі. Наявність греблі у другому і третьому варіантах не обов’язкова, але 

обов’язково споруджуються обвідні канали, на яких і встановлюються 

водоприймаючі пристрої (колеса або турбіни). 

Млини у річкових долинах Правобережної України мають від одного до 

чотирьох поверхів. Але поняття «поверх» щодо найнижчого, а іноді і другого 

від фундаменту, для «водяного» млина не таке просте, як може здатися на 

перший погляд. Справа у тому, що «повноцінні» цокольні (іноді перші) 

поверхи, тобто чітко виражені у плані і за висотою, характерні лише для 

інженерно-геоморфологічних рішень типу «2» і «3». Якщо ж млин торкається 

одним боком до греблі або схилу надзаплавної тераси, то цокольний поверх 

повністю або частково набуває форми трикутної призми. «Тілом» греблі чи 

схилом тераси по вертикалі ззовні він «розрізається» по діагоналі. У 
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результаті – збоку вищих позначок рельєфу (від греблі) споруда має 1–2 

поверхи, а від річища – 2–3: додається 1/2 (1/3, 2/3) цокольного поверху, а 

залишок врізається у «тіло» греблі або тераси. Тому, у кожному окремому 

випадку доводиться вирішувати, вважати чи ні цокольний поверх 

«повноцінним». Більшість виявлених «водяних» млинів мають один поверх. 

Млини у долинах Південного Бугу (села Гущинці, Стрільченці, Сокілець, 

Брацлав, Глибочок, Шумилів Вінницької обл., Луполове Кіровоградської обл., 

Кінецьпіль Миколаївської обл.), Ятрані (с. Давидівка Кіровоградської обл.) Росі 

(села Бушеве і Городище-Пустоварівське Київської обл.), Роставиці (села 

Ягнятин та Чубинці Київської обл.), Случі (с. Нова Чортория Житомирської 

обл.) та Мурафи (с. Івонівка Вінницької обл.) мають від двох до чотирьох 

поверхів і вражають своїми параметрами. 

Будь-який «водяний» млин за межами міста – видатна монументальна 

споруда. У селитебній ЛТчС він може «губитися» серед сучасної 

багатоповерхової забудови. На околиці міста, у селі, а тим більш за межами 

населеного пункту – це оригінальна архітектурна пам’ятка навіть у 

напівзруйнованому стані. За архітектурно-стилістичними особливостями, 

«водяні» млини, а також деякі із їхніх залишків, до котрих ще можливе 

застосування поняття «архітектурний стиль», можна розподілити таким чином:  

- млини категорії «без стилю», які вкрай збіднені на оздоблення, 

опорядження. Їх споруди не мають ні виразності, ні ефектної архітектоніки. 

Фактично,вони представляють собою звичайні одно- або двоповерхові 

будинки, які нагадують «сільські хати». 

- млини романські гомології без оздоблення, однак дуже виразні за 

архітектонікою. Це кремезні капітальні, як правило з бутового каменю, споруди 

від 1 до 3-х поверхів, що усією своєю структурою і своїм зовнішнім виглядом 

засвідчують міцність і стійкість до механічних навантажень на конструкцію. 

Власне саме це і обумовлює їхню гомологічність романським спорудам. У 

часовому відношенні до них відносяться споруди збудовані до 1880-х років; 

- млини романської гомології із елементами цегляного стилю найбільш 
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розповсюджені у долинах басейну Південного Бугу. Зберігаючи всі 

архітектонічні властивості «чистих» романських гомологій, вони мають більш-

менш виразне цегляне оздоблення віконних, дверних прорізів і кутів. 

Будівництво цих млинів датуються здебільшого 1890-ми – 1910-ми роками; 

- млини цегляного стилю більше зосереджені у долинах басейну Дніпра. 

Цегляний стиль базувався на широкому використанні пластичних властивостей 

цегляної кладки, за допомогою якої вибагливо оздоблювався екстер’єр споруди 

(с. Романіка Житомирської обл.). Зазначений стиль був широко 

розповсюджений у другій чверті ХІХ – на початку ХХ ст. як в громадянській, 

так і промисловій архітектурі. Але якщо у першій він відігравав лише роль 

«підстилю» еклектики, то в іншій став відносно самостійним способом 

художнього вираження. У млинарській архітектурі вказаного періоду він мав 

широке застосування, як безпосередньо при спорудженні цегляних будівель, 

так і у якості допоміжного художнього способу при оздобленні кам’яних і 

кам’яно-цегляних млинів. Елементи цегляного стилю залишилися популярними 

і в пізніші періоди млинарського будівництва (1920-ті – 1930-ті, 1950-ті роки); 

- млини у стилі неоренесансну або з елементами неоренесансу 

зустрічаються лише у басейні Південного Бугу. Найбільш складні і виразні у 

архітектурному відношенні інженерно-технічні споруди. Складені з бутового 

каміння, але із широким застосуванням цегли для оздоблення і опорядження. 

Крім виразної архітектоніки і вибагливого, як для промислової споруди, 

екстер’єру, мають також виразну композиційну побудову, елементи ордеру. Вік 

побудови – 1890-ті – 1910-ті роки; 

- млин у стилі неоготики («підстиль» еклектики) виявлено у місті 

Немирові Вінницької області; 

- млин у стилі модерн, збудований у 1905 р., знаходиться у с. Дерганівці 

Ружинського р-ну Житомирської обл.; 

- млини з елементами ретроспективізму і неокласицизму. Про яскраво 

виражений стиль говорити не доводиться, але елементи ордеру, пілястри і 

лопатки, іноді руст «видають» стилістичні уподобання архітекторів. Споруди з 
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елементами рестроспективізму – 1900-х – 1910-х років, складені бутом і 

цеглою; з елементами неокласицизму – 1950-х років, виконані у цеглі [494]. 

За техніко-технологічними параметрами млини диференціюються на 

колісні і турбінні. Колісні, у свою чергу, поділяються на млини верхнього і 

нижнього бою (наливні і підливні). Вони розташовуються як біля гребель, так і 

уздовж натурального або дещо трансформованого (звуженого, спрямленого) 

річища або на дериваційному каналі. Для турбінних млинів необхідна наявність 

греблі та ставка з достатнім перепадом рівнів води. Як правило, 

функціонування колісних млинів вимагає більшої потужності річкового потоку. 

Тому, вони зосереджені у долинах великих річок. Турбінні млини здебільшого 

будували на середніх і малих річках. У якості обертових механізмів на них 

використовували турбіни систем типів «Френсіса», «Жонваля» і «Жерара» 

[494]. 

З розвитком науково-технічного прогресу та зростання потреб 

суспільства мета в отриманні продуктів харчування доповнювалася отриманням 

електроенергії, для якої можна було використати енергію водного потоку. 

Починаючи з ХІХ століття, у долинах річок Правобережної України будують 

перші млинарсько-гідроенергетичні ландшафтно-інженерні системи. 

Локалізацією для їх формування були млинарські ЛІС. З цією метою на млинах 

встановлювали додаткове турбінне обладнання або переоблаштовували їх у 

малі гідроелектростанції (ГЕС). Контроль з боку людини над технічним блоком 

зростав, оскільки народне господарство розвивалося швидкими темпами і 

суспільство вимагало більше ресурсів. На початку ХХ ст. кількість млинів, 

гідроелектростанцій та ставків у долинах Правобережної України різко зросла. 

Негативним чином на формуванні млинарсько-гідроенергетичних 

ландшафтно-інженерних систем позначилися військові дії Першої (1904–

1918 рр.) та Другої світових війн (1939–1945 рр.). Млини та 

гідроелектростанції, які розглядалися як стратегічні об’єкти, були знищені або 

зруйновані. Таким чином втрата контролю людини над технічним блоком стала 

першим кроком до переходу ЛІС в категорію ландшафтно-техногенних систем.  
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Гідроенергетичні ЛТчС. Відбудова народного господарства та зростання 

кількості населення після закінчення військових дій на території 

Правобережної України знову зумовили зміну мети використання річкової 

мережі. Тепер основним завданням було отримання більшої кількості 

електроенергії та продуктів харчування й забезпечення населення 

рекреаційними ресурсами. До середини 50-х років ХХ ст. активними темпами 

відбувався процес формування гідроенергетичних ландшафтно-інженерних 

систем, де центральну роль відігравали малопотужні ГЕС. Варто зазначити 

закономірність – гідроелектростанції в основному будували на місці 

колишнього зруйнованого млина або поруч (рис. 5.8). Таким чином, 

млинарська ЛТС «відроджувалася» у гідроенергетичну ландшафтно-інженерну 

систему. 

 

 
Рис. 5.8. Млинарсько-гідроенергетична ландшафтно-техногенна система 

у долині р. Гірський Тікич (м-ко Буки Черкаська обл.) 
 

Натуральні ландшафти. Руслові. Перекати. Урочища: 1 – річище глибиною 0,5–

1,5 м та швидкістю течії води 1,5-2 м/с з виходами гранітів та гнейсів. Заплавні. Урочища: 

2 – нерівна поверхня заплави з виходами гранітів та гнейсів, заростаюча у прибережній 

частині очеретяно-осоковими асоціаціями та вербами. Схилові. Урочища: 3 – прямовисні 

(80–90°) граніто-гнейсові «стінки» каньйону без рослинності. 

Антропогенні ландшафти. Водогосподарські. Млинарсько-гідроенергетичні. 

Заплавні. ІТС: 4 – кам’яна будівля недіючого «водяного» млина; 5 – кам’яна будівля 

недіючої малої гідроелектростанції; 6 – дериваційний канал, прорубаний у скельній породі з 

бортами, укріпленими бутовим камінням; 7 – дериваційний ставок, прорубаний у скельній 
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породі з бортами, укріпленими бутовим камінням. Ставково-заплавні. ІТС: 8 – 

залізобетонна дамба (висотою 2,5–3 м, шириною 5–6 м) переливного типу. Урочища: 9 – 

центральне глибоководдя (глибина 1,5–2 м, швидкість течії 0,5 м/с) без рослинності; 10 – 

прибережне мілководдя (глибина до 0,5 м), заростаюче водно-болотною рослинністю. 

Дорожні ландшафти. Шосейні. Асфальтово-бетонні. Руслові. ІТС: 11 –залізобетонні 

мости з шириною проїжджої частини 9,5 м на 2-х опорах. Заплавні. ІТС: 12 – невисокі (2–

3 м) суглинисто-кам’яні дорожні насипи з крутими (20–30°) задернованими схилами. 

Селитебні ландшафти. Містечкові. Плакорні. Ділянки: 13 – слабкопокаті (4−5°) лесові 

поверхні під малоповерховою житловою забудовою, присадибними ділянками, стежками та 

автомобільними дорогами на ясно-сірих і сірих лісових ґрунтах. Лісові антропогенні 

ландшафти. Похідні. Схилові. Урочища: 14 – круті (понад 15°) лесові поверхні із заростями 

дубу звичайного, ясена високого та клена гостролистого на сірих лісових ґрунтах. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 15 – руслового; 16 – заплавного і 

схилового; 17 – схилового і плакорного. Антропогенних: 18 – ставково-заплавного. 

Урочищ: 19 – натуральних; 20 – антропогенних (ІТС, ділянок). 

 

Визначальними для будівництва гідроелектростанцій були гідрологічний 

та геолого-геоморфологічний чинники. Повноводність річок зумовлювала 

можливість створення напору води у водосховищах або дериваційних каналах. 

Звужені ділянки річкових долин і виходи кристалічних порід Українського 

щита сприяли надійному закріпленню інженерно-технічних споруд у схилах та 

перешкоджали інфільтрації води під греблями. Тому, так само як і «водяні» 

млини, більшість гідроенергетичних ЛТчС поширені у річкових долинах 

лісополя Правобережної України (басейни Дніпра, Дністра та Південного Бугу) 

(рис. 5.9). 

Починаючи з 1950-х років, після будівництва низки гідроелектростанцій у 

долині Дніпра розпочалася корінна зміна долинно-річкових ландшафтів 

України, яка тривала до кінця століття. За цей період відбувалося формування 

гідроенергетичних ландшафтно-інженерних систем, до структурної організації 

яких входили будівлі ГЕС з греблями підпірного типу, водосховища та ділянки 

нижніх б’єфів. Забезпечення населення значною кількістю електроенергії 

зумовлювало відповідну проектну потужність ГЕС та супутніх водосховищ. 

Під час будівництва каскадів гідроелектростанцій вода крім річищ і 

заплав затоплювала І–ІІІ надзаплавні тераси та схили, що спричинило 

утворення нового антропогенного типу місцевостей – заплавно-

водосховищного. Окремі населені пункти у долинах Дніпра та Дністра були 

затоплені. Таким чином водогосподарські ландшафтно-інженерні системи 
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«поглинули» селитебні ЛТС. Так, після введення в дію Канівської ГЕС над 

водною поверхнею продовжують височіти незатоплені дзвіниці та церкви у 

колишніх селах Гусинці і Циблі Київської обл. У літній сезон за безхмарної 

погоди місцеві жителі Чернівецької області можуть спостерігати, як рухається 

алювій уздовж вулиць між кварталами затоплених сіл на дні Дністровського 

водосховища.  

 

 
Рис. 5.9. Поширення гідроенергетичних ландшафтно-інженерних систем 

у річкових долинах Правобережної України 

 
Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова. 

Ландшафтно-технічні системи. Водогосподарські: 16 – гідроенергетичні ландшафтно-

інженерні системи; 17 – водосховищні ЛТчС. Селитебні: 18 – міські ЛТчС (адміністративні 

центри). Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 19 – зон. Басейнові: 20 – вододілів. Умовні: 

21 – регіону досліджень. Інші позначки: 22 – озера та лимани. 
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Використання потужних ГЕС призвело до втрати контролю над 

технічним блоком млинарсько-гідроенергетичних ландшафтно-інженерних 

систем. Значна їх частина перейшла до категорії ландшафтно-техногенних 

систем. Як правило, це явище характерне для долинно-річкових ландшафтів 

середніх і малих річок у басейнах Дніпра, Дністра та Південного Бугу 

(рис. 5.10). На території регіону дослідження виявлено 42 гідроенергетичні 

ЛТС (додаток Б.1). 

 

 

Рис. 5.10. Поширення гідроенергетичних ландшафтно-техногенних 

систем у річкових долинах Правобережної України 

 
Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова. 

Ландшафтно-технічні системи. Водогосподарські: 16 – гідроенергетичні ландшафтно-

техногенні системи; 17 – водосховищні ЛТчС. Селитебні: 18 – міські ЛТчС (адміністративні 

центри). Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 19 – зон. Басейнові: 20 – вододілів. Умовні: 

21 – регіону досліджень. Інші позначки: 22 – озера та лимани. 
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Більшість будівель недіючих гідроелектростанцій та млинів ландшафтно-

техногенних систем знаходиться у незадовільному технічному стані. Зараз 

окремі ГЕС важко знайти, оскільки їхні залишки зруйновані. 

Неконтрольованість технічного блоку гідроенергетичних ЛТС у багатьох 

випадках призвела до спуску окремих водосховищ. Зараз будівлі млинів і малих 

ГЕС поступово руйнуються, а дериваційні канали заболочуються. 

Зараз у річкових долинах Правобережної України діє 

133 гідроенергетичних ЛТчС, серед яких 8 потужних ГЕС, 3 ГАЕС та 

122 малопотужних41 (малих, міні- та мікро-) ГЕС (додаток Б.2). Найбільші 

гідроелектростанції приурочені до долин Дніпра (Дніпровський каскад) та 

Дністра (Дністровський каскад). У нижній течії Південного Бугу діє 

Південноукраїнський енергетичний комплекс, до складу якої входять дві 

гідроенергетичних ЛТчС – Олександрівська ГЕС та Ташлицька ГАЕС. Усі 

діючі гідроенергетичні ЛТчС перебувають на стадії функціонування і 

відносяться до категорії «ЛІС». 

Усі технічні блоки гідроенергетичні ЛІС регіону досліджень 

функціонують за двома принциповими схемами: 

1) греблева схема характеризується тим, що напір води на ГЕС 

створюється за рахунок підпору рівня води у річці греблею з утворенням 

водосховища (рис. 5.11). Водойма також використовується при регулюванні 

стоку (добового, сезонного і багаторічного) для забезпечення відповідного 

режиму роботи ГЕС. Це найбільш поширені гідроелектростанції у долинах 

великих річок Правобережної України. При цьому напори води на ГЕС 

залежать від висоти гребель і можуть досягати кількох десятків метрів для 

рівнинних річок. На Дністровській ГЕС потужністю 0,7 млн кВт напір дорівнює 

54 м, а на Київській ГЕС (0,36 млн кВт) – знижується до 11 м [315]. У долинах 

гірських і напівгірських річок ці показники збільшуються до кількох сотень 

метрів; 

 
41 До категорії малих гідроедектростанцій відносять ГЕС потужністю 15–30 МВт, до міні-ГЕС – від 0,2 МВт до 

1 МВт, до мікро-ГЕС – не більше 0,2 МВт. 
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Рис. 5.11. Гідроенергетична ландшафтно-інженерна система  

у долині р. Південний Буг (м. Ладижин Вінницька обл.) 
 

Водогосподарські ландшафти. Гідроенергетичні. Руслово-канальні. Урочища: 1 – 

трансформоване річище Південного Бугу глибиною 1–1,5 м та шириною 100–120 м. 

Заплавно-водосховищні. ІТС: 2 – залізобетонно-цегляна будівля Ладижинської ГЕС і 

залізобетонно-земляна гребля щитового типу з асфальтованою дорогою на гребені; 3 – 

земляна дамба шириною 100 м, укріплена залізобетонними плитами. Глибоководний тип 

ландшафту. Урочища: 4 – пригреблеве глибоководдя (10–18 м) з мулистим коритоподібним 

дном і водними масами для охолодження ДРЕС; 5 – центральне глибоководдя (до 12 м) з 

нерівним піщано-мулистим дном і водними масами для промислового риборозведення та 

рекреації. Мілководний тип ландшафту. Урочища: 6 – тепле мілководдя (3–5 м) з піщаним 

дном, заростаюче водоростями, для купання; 7 – мілководдя (1–3 м) з суглинистим дном, 

утворене абразивною діяльністю хвиль і заростаюче водоростями; 8 – мілководдя (до 5 м) з 

похилим (3–5°) дном корінного берега; 9 – мілководдя (1–2 м) на конусах виносу тимчасових 

водотоків з піщано-гравійним дном, заростаючі водно-болотною рослинністю; 10 – 

мілководдя (1–3 м) з мулистим дном для рибальства і рекреації; 11 – мілководні затоки (0,5–

1 м), заростаючі водно-болотною рослинністю; 12 – високі (3–5 м) лесові обриви (береги), 

сформовані абразивною діяльністю хвиль водосховища.  

Промислові ландшафти. Власне промислові. Схилові. ІТС: 13 – вирівняна лесова 

поверхня промислового майданчика під асфальтованим покриттям і будівлями Ладижинської 

ДРЕС. 

Селитебні ландшафти. Міські. Малоповерхові. Схилові. Ділянки: 14 – покаті (10–

15°) лесові поверхні під малоповерховою житловою забудовою, присадибними ділянками, 

стежками та автомобільними дорогами на ясно-сірих і сірих лісових ґрунтах. Сільські. 

Надзаплавно-терасові. Ділянки: 15 – слабкопокаті (3–5°) піщані поверхні, зайняті під 

малоповерховою забудовою та городами на сірих лісових ґрунтах. Схилові. Ділянки: 16 – 

покаті (10–15°) лесові поверхні під малоповерховою забудовою та городами на сірих лісових 

ґрунтах. 

Сільськогосподарські ландшафти. Лучно-пасовищні. Заплавні. Урочища: 17 – 

горбисті піщані поверхні з мезо-ксерофітною рослинністю на осушених лучних ґрунтах під 

випас. Польові. Надзаплавно-терасові. Урочища: 18 – слабкопокаті (3–5°) піщані поверхні 

на сірих лісових ґрунтах під польовими сівозмінами. Плакорні. Урочища: 19 – 
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слабкогорбисті лесові поверхні на сірих лісових ґрунтах під польовими сівозмінами. 

Тваринницькі. Плакорні. ІТС: 20 – вирівняні лесові поверхні під асфальтованим і 

залізобетонним покриттям та будівлями птахофабрик. 

Лісогосподарські ландшафти. Лісокультурні. Надзаплавно-терасові. Урочища: 

21 – слабкопокаті (3–5°) піщані поверхні під насадженнями дуба звичайного, граба звичайної 

та сосни сріблястої на сірих лісових ґрунтах. Схилові. Урочища: 22 – покаті (10–15°) лесові 

поверхні схили з виходами гранітів, заліснені кленом, ясеном, глодом, тереном та 

шипшиною на змитих сірих лісових ґрунтах. Плакорні. Урочища: 23 – слабкохвилясті лесові 

поверхні під насадженнями акації, клена та ясена на змитих сірих лісових ґрунтах. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 24 – заплавного та схилового; 25 – 

схилового та плакорного; 26 – надзаплавно-терасового та плакорного. Антропогенних: 27 – 

заплавно-водосховищного. Урочищ: 26 – антропогенних (ІТС, ділянок). 

Інші позначення: 27 – напрям течії. 

 

2) дериваційна схема передбачає те, що напір на ГЕС формується за 

рахунок відведення води через окремий водотік, роль якого можуть відігравати 

відкриті канали (безнапірна деривація) або трубопроводи (напірна деривація). 

За такою схемою у долині річки часто будують греблю, яка формує невелике 

водосховище [315]. Дериваційні ГЕС характерні для приток Дніпра, Дністра та 

Південного Бугу. Їх будують на ділянках долин із значним похилом річки. На 

території Правобережної України такі гідроелектростанції відносяться до 

категорії малих. 

Управління функціонуванням великими гідроенергетичними ЛТчС 

належить потужним економічним підприємствам України. Так, ПрАТ 

«Укргідроенерго» керує роботою Дніпровського та Дністровського каскадів 

ГЕС, НАК «Енергоатом» – Південноукраїнським енергетичним комплексом. 

Більшість малих ГЕС перебувають під контролем приватних підприємств (ТОВ 

«Подільська енергетична компанія, ТОВ «Енергоінвест», ЗЕА «Новосвіт»). 

Окрім того, контроль за станом безпеки на ГЕС відповідають організації і 

підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості України, Державному агентству водних ресурсів України, 

Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Українському 

гідрометеорологічному центру. 

Відбудові малих ГЕС сприяло введення в Україні «зеленого» тарифу, за 

яким стимулюється закупівля оптовим ринком електроенергії з 

відновлювальних джерел енергії. Окрім позитивних моментів це створює певні 
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проблеми для природокористування [335]. Приватні підприємці часто 

нераціонально організовують будівництво і реконструкцію малих ГЕС. В 

умовах зарегульованості річкового і аридизації клімату на певних ділянках 

річкових долин такі роботи можуть призвести до екологічного дисбалансу. 

Характеристику природного блоку ГЕС доцільно розглядати на прикладі 

ставків і водосховищ, які утворюються у долинах річок внаслідок 

функціонування греблевих ЛТчС. Їх специфіка формування є ідентичною, за 

виключенням того, що у складі греблі відсутня будівля гідроелектростанції. 

Для формування греблевих ЛТчС необхідна наявність відповідної  

інженерно-технічної споруди – греблі, гатки або дамби. До цього класу 

водогосподарських ЛТчС відносимо водосховища і ставки, які не зараз мають у 

своєму складі млинів і гідроелектростанцій. Принцип дії технічного блоку на 

природній у греблевих ЛТчС однаковий: у результаті перегородження річкової 

долини перепоною з твердого матеріалу утворюється водойма. За величиною 

регульованого корисного об’єму до водосховищ відносять резервуари, 

наповненість водою яких становить більше 1 млн м3. 

На території Правобережної України греблеві ЛТчС поширені в усіх 

антропогенних зонах (рис. 5.12). Однак такий розподіл є нерівномірним і 

більше стосується водосховищ з найбільшим об’ємом, які приурочені до долин 

Дніпра, Дністра та Південного Бугу (додаток Б.3). Їх будівництво зумовлене 

потребами гідроенергетики та водопостачання. Ставки і невеликі водосховища 

є характерними для малих і середніх річок лісопольової та польової зон.  

У долинах річок формуються ставки і водосховища внаслідок 

будівництва гребель кількох типів: 

- земляні греблі представляють насип з ущільнених ґрунтів місцевого 

походження або ґрунтосумішей. Їх будують у всіх антропогенних зонах, 

оскільки для вони не вимагаю підвищених вимог до формування основи. Таким 

греблям надають трапецієподібний профіль з шириною по гребнею не менше 

4 м. У залежності від висоти та характеру ґрунтів насипу ширина основи має 

становити величину кратну її 5-ти – 6-ти висотам [371]; 
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Рис. 5.12. Поширення ЛТчС водосховищ, ставків і каналів  

у річкових долинах Правобережної України 

 
Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова. 

Ландшафтно-технічні системи. Водогосподарські: 16 – ландшафтно-технічні системи 

каналів; 17 – ставкові ЛТчС; 18 – водосховищні ЛТчС. Селитебні: 19 – міські ЛТчС 

(адміністративні центри). Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 20 – зон. Басейнові: 21 – 

вододілів. Умовні: 22 – регіону досліджень. Інші позначки: 23 – озера та лимани. 

 

- кам’яні греблі сформовані з великих брил із заповненням пустот між 

ними дрібнішим камінням. У межах регіону дослідження для їх будівництва 

використовують кристалічні породи Українського щита. Ширина основи 

становить 2,5–2,75 її висоти. При цьому верхньому відкосу надають крутіший 

нахил, а нижньому – більш пологий [372]. Греблі цих двох типів або їх 
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комбінація (ґрунти + каміння ) найчастіше використовуються при будівництві 

ставків. Для регулювання рівня води вони облаштовуються водоспуском, який 

виконують з бутобетонної кладки та закривають металевими або дерев’яними 

щитами (заставками). На верхній частині гребель прокладають автомобільні 

шляхи та проводять висадку різних видів верби, тополі, вільхи. Ставки, які 

призначені для риборозведення або зрошення, по периметру обваловуються 

дамбами; 

- залізобетонні греблі використовуються при будівництві 

гідроелектростанцій. Важливою умовою їх спорудження є пониження 

фільтрації ґрунтових вод біля основи. Для цього поблизу верхньої грані греблі 

встановлюють протифільтраційну завісу. На іншій ділянці основа дренується з 

метою зменшення тиску води на підошву греблі [371]. На ГЕС у долинах річок 

Правобережної України використовують греблі переливного та щитового (з 

водоспусковими механізмами) типу. 

Природний блок водосховищ окремі географи сприймають як складні 

геокомплекси взаємодіючих водних ландшафтів різних рангів (місцевостей та 

урочищ). Ставки розглядаються як взаємопоєднання аквальних комплексів 

більш низького таксономічного рангу (фацій) [142]. На думку автора, більш 

логічним є перший підхід. Як у водосховищах, так і ставках будівництво 

гребель зумовлює трансформацію усіх типів долинно-річкових місцевостей, а 

отже утворення нових типів урочищ. При цьому корінних змін зазнають 

водний, температурний, повітряний і хімічний режими затоплених ландшафтів. 

У новостворених водоймах та суміжних ландшафтах суходолу формуються 

нові ареали рослин і тварин, видозмінюється мікроклімат, процес 

ґрунтоутворення заміщується осадонакопиченням [174]. Зазначені явища і 

процеси характерні для більшості водогосподарських ЛТчС. 

Для греблевих ЛТчС Правобережної України характерні два типи 

аквальних ландшафтів (рис. 5.11). Мілководні ландшафти (глибина менше 5 м) 

є переважаючими у структурі трансформованих річкових долин. Він займає 

акваторії більшості водосховищ на малих і середніх річках (окрім лівих приток 
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Дністра) [143]. Невеликі глибини і зарегульованість річищ спряють швидкому 

прогріванню води та розвитку водно-болотних геоекотонів у таких ЛТчС. При 

неналежному контролі з боку людини це призводить до сукцесій та 

перетворення водосховищних ЛТчС у низинні болота. Так, зараз на місці 

спущеного Меджибіжського водосховища (р. Південний Буг) сформувалися 

нові річище та заплава, які замулені донними відкладами й заростають водно-

болотною рослинністю. 

Глибоководні ландшафти (глибина понад 5 м) є домінуючими у долинах 

Дніпра (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське та 

Каховське водосховища), Дністра (Дністровське-1 і Дністровське-2 

водосховища), Південного Бугу (Ладижинське водосховище), Інгульця 

(Карачунівське водосховище) та Інгулу (Софіївське водосховище). На їх 

глибинах відбувається постійна акумуляція алювію, особливо на пригреблевих 

ділянках ЛТчС. Це погіршує кисневий режим, сприяє заболочуванню та 

цвітінню водойми та знижую умови проживання водних тварин.  

У розвитку пригреблевих ЛТчС чітко прослідковуються три стадії. Вони 

характерні лише для цього підкласу водогосподарських ЛТчС і дещо 

відрізняються від наведених в підрозділі 1.3. 

У «ранню» стадію, яка триває 20–60 років для водосховищ і 10–15 років 

для ставків, відбувається формування берегів з прибережними відмілинами і 

днища з повздовжнім профілем рівноваги [358]. На водосховищах Дніпра 

інтенсивність переробки берегової лінії у перші 6–10 років становила 10–

15 м/рік [197], Південного Бугу – 4–6 м/рік, Серету – 2,5–3 м/рік [143]. У 

наступні роки швидкість абразії суттєво знижується. Значною динамічністю 

характеризується розвиток біоти. Різке збільшення кількості синьо-зелених 

водоростей приводить до «цвітіння» водосховищ. У прибережних та 

мілководних акваторіях наземний тип рослинності заміщується ареалами 

водно-болотної флори. Домінуючими видами є очерет звичайний (Phragmites 

austalis (Cav.) Trin. ex Steud.), рогіз широколистий (Typha latifolia L.), рогіз 

вузьколистий (T. angustifolia L.), осока побережна (Carex riparia Curt.), осока 
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гостроподібна (C. acufiformis Ehrh.), осока чорна (C. nigra (L.) Reichard.), аїр 

звичайний (Acorus calamus L.), ряска мала (Lemna minor L.), жабурник 

звичайний (Hydrocharis morsus ranae L.), глечики жовті (Nuphar lutea (L.) 

Smith.) та кушир підводний (Ceratophyllum submersum L.) тощо. Змінюється й 

тваринний світ. Перегородження долини греблями перешкоджає руху риби у 

напрямі від нижньої течії до верхів’я річки, що призводить до певного 

збідніння видового складу. Проте збільшення акваторії долини і формування на 

її площі очеретяно-рогозових асоціацій угруповань сприяє поселенню більшої 

кількості водоплаваючих птахів. Унаслідок того, що водосховища поблизу ГЕС 

не замерзають, окремі їх види (дикі качки, лебеді) не відлітають у вирій. У 

результаті перебудови парадинамічних і парагенетичних взаємозв’язків між 

ландшафтами суходолу і новостворених греблевих ЛТчС формуються нові 

антропогенні парадинамічні ландшафтні комплекси, специфіка яких була 

детально показана на прикладі водосховищ у басейнах Дніпра [551], Дністра 

[199; 452; 507], Південного Бугу [451; 472; 507; 566; 567] тощо.  

«Зріла» стадія відзначається стійким та еволюційним розвитком 

греблевих ЛТчС. Відбувається призупинення ходу процесів абразії у 

прибережній частині. У водоймах формується стабільний видовий склад флори 

і фауни. Однак зростає інтенсивність замулення пригреблевої частини і 

формування заболочених ділянок у верхів’ях ставків і водосховищ. Тому 

тривалість цієї стадії є різною (для ставків 25–35 років [246]). Вона залежить 

від контролю з боку людини, який проявляється у періодичній очищенні 

водойм від намулу та надмірної кількості водно-болотної рослинності. У 

«зрілу» стадію водосховища Правобережної України вступили в 1970-х роках. 

Більшість з них (дніпровський та дністровський каскади) продовжують 

повноцінно функціонувати і підтримується в належному стані, що зумовлено 

наявністю стабільного блоку управління і зростаючими потребами у 

виробництві електроенергії.  

Стадія «старіння» розпочалася у кінці 90-х років ХХ ст. Вона характерна 

для усіх ставків та окремих водосховищ у долинах Південного Бугу й приток 
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Дніпра і Дністра. На цій стадії активно проходять процеси евтрофікації. 

Водойми поступово замулюються і заростають водно-болотною рослинністю. У 

проективному покритті домінують осоково-очеретяно-рогозові асоціації. Для 

зон лісополя і поля тривалість процесу замулення ставків становить 8–12 років 

[358]. У межах трансформованих річища і заплави формується новий 

останцево-ставково-заплавний тип місцевостей. Зникають окремі популяції 

тварин (риби, жаби, тритони), які потребують постійної наявності води. На 

початку ХХІ ст. у долинах річок лісополя Правобережної України значно 

збільшилася кількість таких греблевих ЛТчС.  

Ставкові ЛТчС ще з Х–ХІ століть стали характерною ознакою долинно-

річкових ландшафтів Правобережної України. Навіть після припинення 

функціонування «водяних» млинів ставки продовжували використовуватися у 

рибному господарстві. Таким чином млинарська ЛТчС перетворювалася на 

ставкову. Більшість сучасних ставків є індикаторами для знаходження 

локалізації колишніх підприємств, які працювали за рахунок енергію води.  

На території регіону досліджень ставки поширені у зонах лісополя і поля. 

Лише у басейнах Південного Бугу сконцентровано 9877 ставків (загальна 

площа понад 56,4 тис. га та сумарний об’єм 644 млн м3) [98] і Дністра – 3447 

ставків (загальна площа понад 20,8 тис. га та сумарний об’єм 244,4 млн м3) 

[510, с. 63]. У межах річкових долин ставкові ЛТчС трансформують русловий, 

заплавний і схиловий типи місцевостей, формуючи групи аквальних урочищ і 

фацій. Це й зумовлює їх параметри, інтенсивність замулення, заростання та 

заселення новими видами тварин. Для долинно-річкових ландшафтів 

характерними є три види ставкових ландшафтно-технічних систем: 

1) руслово-ставкові ЛТчС є найбільш розповсюдженими. Вони повністю 

затоплюють річище та заплаву. Такі ставки мають витягнуту трикутноподібну 

форму. У їх структурі переважають складні урочища пригреблевого 

глибоководдя (2–3 м), прибережних відмілин (0,5–1 м) та заболоченого 

верхів’я. Глибина урочищ зменшується у напрямі від греблі до верхів’я. 

Унаслідок поганої проточності ставки швидко заростають водно-болотною 
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рослинністю, тому потребують періодичного розчищення.  

2) заплавно-ставкові ЛТчС передбачають затоплення заплави окремо від 

натурального річища або каналу. Такі системи обваловуються і 

перегороджуються дамбами висотою 2–3 м з водоспусками. Ставки мають 

форму неправильних чотирикутників. Глибини в урочищах розподілені 

рівномірно. Як правило, їх використовують у рибних господарствах для 

вирощування білого товстолобика (Hypophthalmichthys molitrix), білого амура 

(Ctenopharyngodon idella), коропа звичайного (Cyprinus carpio), карася 

сріблястого (Carassius gibelio) тощо. Наявність водоспусків дає можливість 

раціонально регулювати рівень води у ставках й контролювати замулення і 

заростання. 

Перші два види ставкових ЛТчС формують ставково-заплавний тип 

місцевостей (рис. 5.13). У долинах річок вони займають значні площі (від 

одного до сотень гектарів) і утворюють своєрідні «ланцюги» довжиною кілька 

десятків кілометрів. 

 

 
Рис. 5.13. Ставкова ландшафтно-інженерна система у долині р. Кам’янки 

(с. Родниківка Черкаська обл.) 

 
Натуральні ландшафти. Руслові. Урочища: 1 – натуральне річище Кам’янки 

шириною 2–3 м, глибиною 1–1,5 м та швидкістю течії 0,1–0,2 м/с. 

Водогосподарські ландшафти. Ставкові. Ставково-заплавні. ІТС: 2 – земляно-

кам’яні греблі  шириною 6–8 м, висотою 2–2,5 м з крутими (40–45º) задернованими схилами. 

Урочища: 3 – суглинистий острів, укріплений залізобетонними плитами та зарослий вербою 

ламкою; 4 – центральне глибоководдя (2–3 м) з увігнутим днищем та відкладами алювію 

(40–50 см); 5 – мілководдя (до 0,5–1 м) із покатим (5–7º) днищем та відкладами алювію (до 
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1 м); 6 – заболочене верхів’я, заростаюче водно-болотною рослинністю. Селитебні 

ландшафти. Сільські. Заплавні. Урочища: 7 – вирівняні поверхні городів під 

насадженнями сільськогосподарських культур і сінокоси на лучно-чорноземних ґрунтах. 

Схилові. Ділянки: 8 – слабкопокаті (3–5°) суглинисті поверхні під малоповерховою 

забудовою та городами на сірих лісових ґрунтах. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 9 – заплавного та схилового. 

Антропогенних: 10 – ставково-заплавного. Урочищ: 11 – антропогенних (ІТС, ділянок). 

 

3) схилово-ставкові ЛТчС будують у межах схилового типу місцевостей. 

Їх палеоландшафтною основою є яри і балки. Площа ставків незначна 10–15 га. 

Біля гребель утворюються урочища глибиною понад 10 м. Вони характерні для 

польової зони і призначені для затримки атмосферичних опадів і 

розвантаження підземних вод. Конструкція таких ставків аналогічна першому 

виду ЛТчС, тому часто виникають проблеми з проточністю. 

З 1990-х років більшість ставкових ЛТчС Правобережної України 

перебувають в оренді у приватних підприємців, які використовують їх для 

риборозведення. Тому стан технічного і природного блоків залежить від 

особистих якостей конкретних осіб. Після отримання прибутку ставки 

залишають розвиватися безконтрольно. Цим і пояснюється їх поступове 

перетворення у власне антропогенні ландшафти.  

Канальні ЛТчС пов’язані з будівництвом інженерно-технічних споруд у 

річкових долинах, які передбачають відведення або накопичення води. За 

конструкційними особливостями вони представляють собою заглиблення у 

ґрунтах, довжина яких значно перевищує ширину. Формування таких ЛТчС 

пов’язане з проведенням «масової меліорації» у 1960–1980-х роках на надмірно 

зволожених або посушливих територіях. У межах регіону дослідження вони 

поширені в зонах лісопасовища, поля та півночі лісополя (рис. 5.12). У річкових 

долинах формуються ландшафтно-технічні системи каналів і копанок. 

Сучасна річкова мережа Правобережної України представлена 

канальними ЛТчС – спрямленими річищами або ровами, які упродовж ХХ ст. 

корінним чином змінили структуру долинно-річкових ландшафтів. Канали 

будують у відкритих виїмках, ґрунтових насипах або використовують їх 

поєднання. Облаштування каналів визначаються їх призначенням та 
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особливостями місцевих ландшафтів. Форма поперечного перерізу траншеї 

залежить від характеру ґрунтів та умов проведення земляних робіт. Найбільш 

поширеними формами каналів, які прокладають у м’яких ґрунтах є 

трапецієподібна та полігональна. Крутизна відкосів залежить від стійкості 

ґрунту. Так, у скельних породах використовують вертикальні відкоси з кутом 

між днищем і стінкою 90°, У менш стійких піщаних ґрунтах такий кут 

становить понад 90°. Над рівнем каналу піднімають бровки, висота яких має 

становити не менше 0,2 м [237]. З метою збереження від руйнування течією і 

хвилями здійснюють облицювання днища і відкосів різним матеріалом. На 

судноплавних каналах використовують кам’яну кладку, бетонні та 

залізобетонні плити. Облицювання осушувальних і зрошувальних каналів 

виконують з глин, суглинків або торфу. Для попередження екранів від 

механічних пошкоджень і різкої зміни температурного режиму їх покривають 

захисним шаром з піщаних ґрунтів або жорстви [263]. До складу технічного 

блоку каналів відносяться також шлюзи-регулятори, насосні станції, колодязі, 

трубчасті переїзди тощо. За функціональним призначенням у річкових долинах 

Правобережної України канали представлені комбінаціями двох основних видів 

ЛТчС:  

1) осушувальні ЛТчС призначені для зниження рівня ґрунтових вод на 

заболочених територіях (рис. 5.14). Масове осушення боліт було проведене у 

заплавах і надзаплавних терасах річок у зоні лісопасовища. Загалом у ХХ ст. 

було осушено близько 3,2 млн га [248] боліт Правобережної України.  

Річкові долини приток Прип’яті, Ужу і Тетереву повністю 

трансформовані мережею неглибоких (0,5–2 м), шириною 2–5 м каналів. 

Характерною ознакою осушувальних систем є значна концентрація каналів на 

малих площах. Так, на території Бердичівського міжрайонного управління 

водного господарства (басейн Прип’яті) прокладено 965,8 км каналів на 

території 40,40 тис. га [206]. У зоні лісополя були осушені заболочені верхів’я 

Південного Бугу, Росі, Гірського та Гнилого Тікичів, лівих приток Дністра, 

Стиру, Горині, Случі. Їх сучасні русла перетворені на систему спрямлених 
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каналів, які спрямовані паралельними рядами до напряму течії. Параметри 

трансформованих річищ становлять: 1–2,5 м глибини і 2–5 м ширини. Зараз 

більшість таких ЛТчС перебувають у напівзруйнованому стані. Облицювання 

ложа з глинистих матеріалів розмиті. Канали поступово замулюються і 

заростають рясково-очеретяно-осоковими асоціаціями; 

 

 

Рис. 5.14. Прип’ятська осушувальна ландшафтно-техногенна система 

(Шацький р-н Волинська обл.) 

 
Водогосподарські ландшафти. Канали. Заплавні. ІТС: 1 – осушувальні канали 

шириною 6–8 м, глибиною 1–1,5 м з укріпленими залізобетонними плитами берегами, 

частково замулені і заростаючі рясково-осоковими асоціаціями. 

Сільськогосподарські. Польові. Заплавні. Урочища: 2 – вирівняні поверхні, які 

припинили використовувати для вирощування сільськогосподарських культур, заростаючі 

лучно-злаковою рослинністю на осушених торфово-низинних ґрунтах. 

Дорожні ландшафти. Шосейні. Асфальтово-бетонні. Заплавні. ІТС: 3 – невисокі 

(2–3 м) суглинисто-кам’яні дорожні насипи з крутими (20–30°) задернованими схилами. 

Селитебні ландшафти. Сільські. Заплавні. Ділянки: 4 – вирівняні (3–5°) піщані 

поверхні під малоповерховою забудовою та городами на дерново-опідзолених ґрунтах. 

Лісові антропогенні ландшафти. Лісокультурні. Заплавні. Урочища: 5 – горбисті 

піщані поверхні під насадженнями дуба звичайного, граба звичайної та сосни сріблястої на 

дерново-опідзолених ґрунтах. 

Межі. Урочищ: 6 – антропогенних (ІТС, ділянок.) 

Інші позначки: 7 – назви географічних об’єктів; 8 – напрям течії. 

 

2) іригаційні (зрошувальні) ЛТчС поширені в антропогенних зонах поля 

та півдні лісополя. Вони призначені для подачі води від джерела 

водопостачання до зрошувальних територій. Такі системи формуються з 

головного (магістрального) каналу, від якого здійснюється водовідведення у 

додаткові розподілювачі. Вода рухається в каналах самопливом або за 
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допомогою насосних станцій. У значних за розмірами зрошувальних системах 

довжина магістральних каналів досягає кількох сотень кілометрів [263]. Серед 

основних іригаційних ЛТчС Правобережної України виокремлюються: 

- канал «Дніпро – Кривий Ріг» має загальна довжину 41,3 км. Вода у 

ньому подається на висоту 83,6 м за допомогою трьох насосних станцій з 

максимальною продуктивністю, відповідно, 44 м3/с, 52 м3/с і 33 м3/с [273]. 

- канал «Дніпро – Інгулець» загальною протяжністю 150 км, з яких 

підвідна ділянка до головної насосної станції – 7,1 км, ділянка через вододіл 

Дніпра та Інгульця – 32,9 км і ділянку уздовж заплави р. Інгулець – 110 км. На 

ЛТчС функціонує дві насосні станції з продуктивністю по 37 м3/с) та висотою 

подачі води – головна (на 45 м) і другого підйому (на 10,5 м) [273; 512]. 

- Інгулецька зрошувальна система використовує основну частину води з 

Дніпра. За допомогою насосної станції (м. Снігурівка Миколаївської обл.) вода 

подається двома трубопроводами діаметром по 2,8 м на висоту 60 м. Далі через 

магістральний канал (довжиною 53 км) вона рухається до розповідачів, 

проходячи таким чином шлях у 410 км [114]. 

Блок контролю представлений організаціями управлінням каналів, які 

підпорядковані Державному агентству водних України. Неефективність їх 

сучасної діяльності пов’язана з початковими прорахунками у проведенні 

масових меліорацій, які призвели до швидкого руйнування технічного блоку. 

Недостатнє фінансування реконструкції таких ДЛТчС не дає змоги відновити їх 

повноцінне функціонування. 

У класифікаційному відношенні копанки («копані», «саджавки») 

розташовуються ближче до ставкових ЛТчС. Однак вони віднесені до окремого 

типу канальних ландшафтно-технічних систем за принципом їх спорудження. 

Для формування копанок у заплаві річки необхідне будівництво котловану 

чотирикутної або овальної форми. З цією метою розробляють виїмку глибиною 

до 1,5–2 м. Викопані ґрунти потім використовують у якості дамби по 

периметру майбутньої водойми. Параметри довжини і ширини копанок 

різноманітні. Як правило, використовують співвідношення сторін 2 х 4, 5 х 10, 
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10 х20 метрів тощо. Через деякий час після будівництва котлован заповнюється 

підземними водами.  

Копанки використовують у присадибному господарстві для 

риборозведення. На території Волинського Полісся копанки відіграють роль 

рекреаційних осередків, де можна купатися, ловити рибу або впроваджування 

оригінальні рішення з планування ландшафтного дизайну. Тому вони 

потребують особливого контролю, оскільки є непроточними. Це призводить до 

цвітіння води, знищення риби і заболочування. Для запобігання цього 

доводиться прокладати дериваційний канал від копанки до річища або 

відкачувати воду за допомогою насосів. 

До селитебних долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

відносяться ЛТчС, функціонування яких пов’язане з використанням 

геокомпонентів для облаштування оптимальних умов проживання населення. 

Упродовж тисячоліть розташування таких систем було приурочене до регіонів з 

наявністю значної кількості водних ресурсів (річкових долин, озер, узбереж 

морів). На території Правобережної України найбільша кількість селитебних 

ЛТчС зосереджена у річкових долинах зони лісополя (рис. 5.15). У 

адміністративно-територіальному відношенні – це населені пункти у 

Львівській, Житомирській, Вінницькій і Хмельницькій областях (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Кількість адміністративно-територіальних структур  

в областях Правобережної України станом на 1 січня 2018 року.  

За даними [532] з правками і доповненнями автора  

Назва області 

Кількість населених пунктів 

Загалом 
Міста 

Селища  

міського типу 
Села 

Вінницька  18 29 1457 1504 

Волинська  11 22 1054 1087 

Дніпропетровська* 20 46 1435 1501 

Житомирська  12 43 1613 1668 

Запорізька* 14 22 914 950 

Івано-Франківська* 15 24 765 804 

Київська* 27 30 1126 1183 

Кіровоградська 12 27 991 1030 

Львівська* 44 34 1850 1928 

Миколаївська 9 17 885 911 
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Продовження табл. 5.1 
Одеська 19 33 1124 1176 

Рівненська 11 16 999 1026 

Тернопільська 18 17 1023 1058 

Херсонська* 9 31 658 698 

Хмельницька 13 24 1414 1451 

Черкаська* 16 14 825 855 

Чернівецька* 11 8 398 417 

Всього 279 437 18531 19247 
Примітка. * – територія області частково входить до регіону досліджень. 

 

 

Рис. 5.15. Поширення селитебних ландшафтно-технічних систем  

у річкових долинах Правобережної України 
 

Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова. 

Ландшафтно-технічні системи. Селитебні: 16 – міські ландшафтно-технічні системи; 17 – 

містечкові ландшафтно-технічні системи; 18 – сільські ландшафтно-технічні системи. 

Водогосподарські: 19 – водосховищні ЛТчС. Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 20 – зон. 

Басейнові: 21 – вододілів. Умовні: 22 – регіону досліджень. Інші позначки: 23 – міські 

ЛТчС, які відіграють роль адміністративних центрів; 24 – озера та лимани. 
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Проблематика дослідження селитебних ДЛТчС у першу чергу пов’язана з 

недосконалістю розробки типології селитебних ландшафтів. За ступенем 

перетвореності Ф. М. Мільков [358] виокремлював їх два типи: міські та 

сільські антропогенні ландшафти. Г. І. Денисик [369] і В. М. Воловик [66] 

доповнюють цю типологію ще одним таксоном – містечковими ландшафтами 

(рис. 5.16). Однак до цього часу немає чітких критеріїв їх розмежування. На 

початку ХХІ століття межа між містом і селом поступово «стирається». 

Диференціація селитебних ландшафтів за кількістю та густотою населення, 

основним видом господарської діяльності, площею забудови не дає змоги їх 

якісно ідентифікувати. Окрім зазначених критеріїв завжди варто враховувати 

історію розвитку та специфіку ландшафтної структури населених пунктів.  

 

 

Рис. 5.16. Таксономічна система типологічних структур  

класу селитебних ландшафтно-технічних систем  
(тип ділянок визначається за належністю до відповідної форми рельєфу,  

вид – за будівельним матеріалом і наявністю рослинного покриву) 
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Сучасні селитебні ландшафти – це складні поєднання власне 

антропогенних ландшафтів і ландшафтно-технічних систем, блок контролю в 

яких представлених міськими (селищними, сільськими) радами, 

різноманітними громадськими організаціями та приватними особами. За 

ступенем контролю Ю. В. Яцентюк селитебні ЛТчС поділяє на три категорії: 

неконтрольовані, епізодично контрольовані та контрольовані [567]. 

Співвідношення між їх площами визначає стадію розвитку селитебних ЛТчС. 

Наявність у структурі селитебних ЛТчС значної кількості техноречовини 

і «закритість» ґрунтів заперечують можливість використання таких таксонів, як 

тип і вид урочищ. Недоречно буде вживати таке поняття, як «урочище 

заасфальтованої площі імені Т. Г. Шевченка». У першу чергу, це інженерно-

технічна споруда, яка за визначених умов стала або через певний час стане 

ландшафтно-інженерною системою. На думку автора, при виокремленні 

найнижчих таксонів селитебних ЛТчС доцільніше використовувати термін 

«селитебна ділянка» (рис. 5.16). 

У структурі сучасних міських ландшафтно-технічних систем одночасно 

функціонують дві категорії: «ЛТС» і «ЛІС». У ландшафтно-техногенних 

системах пасивний техногенний покрив займає понад 50% площі і має фонове 

значення. Блок управління тут присутній епізодично або відсутній повністю. До 

таких ЛТС відносяться житлові масиви, дороги, вулиці, промислові майданчики 

тощо. Міські ландшафтно-інженерних системи відзначаються наявністю 

активного техногенного покриву, який займає лише 10% [567]. Системи 

каналізації, електропостачання, водозабезпечення постійно перебувають під 

контролем, оскільки від їх функціонування залежить «життєдіяльність» міста.  

У порівнянні з іншими ландшафтно-технічними системами міські ЛТчС, 

які сконцентровані у долинно-річкових ландшафтах, відрізняються низкою 

специфічних особливостей: 

- розміри міських ДЛТчС прямо пропорційні параметрам річкової 

долини, у межах якої вони сформувалися. Переважна більшість найбільших 

міських ЛТчС Правобережної України (столиця і обласні центри) зосереджені у 
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долинах великих річок (Дніпро – Київ, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя, Херсон; 

Південний Буг – Хмельницький, Вінниця, Миколаїв; Інгул – Кропивницький; 

Стир – Луцьк, Тетерів – Житомир; Серет – Тернопіль) (рис. 5.15). Значні площі 

долинно-річкових типів місцевостей і близькість води давили змогу містам 

«розростатися» у горизонтальному та висотному відношеннях; 

- корінна перебудова усіх геокомпонентів і натуральних типів 

місцевостей. Якщо у водогосподарських ДЛТчС трансформуються переважно 

поверхневі води, в сільськогосподарських – ґрунти та рельєф, то у міських 

ДЛТчС від натуральних ландшафтів не залишається нічого. Сучасні міста 

характеризуються значною динамікою розвитку ландшафтної структури. Якщо 

раніше відбувалися перерви у будівництві на зимовий період, то зараз новітні 

будівельні матеріали і технології дають змогу розширювати міські території не 

зупиняючись. У результаті ландшафтна структура одного району або кварталу 

населеного пункту може змінювати образ кілька разів на десятиліття; 

- після формування стабільної ландшафтної структури міської ДЛТчС 

днище річкової долини (каналізоване річище, ставок або водосховище) починає 

відігравати роль своєрідного рекреаційного осередку, де найбільше 

проявляються природні властивості змінених геокомпонентів; 

- у структурі міських ДЛТчС домінують площі з закритим покриттям 

(бруківка, асфальт, залізобетон). Території з відкритими ґрунтами і 

ґрунтосумішами під рослинним покривом є обмеженими. Як правило, це 

газони, квітники, сади і парки; 

- до складу структури міських ДЛТчС постійно вводяться нові інженерно-

технічні споруди. Тривалість їх переформування у категорію «ландшафтно-

інженерних систем» є різною. Унаслідок надзвичайної швидкості 

урбанізаційних процесів такий перехід не встигає відбуватися, оскільки 

новозбудовані ІТС замінюють новими; 

- характерною ознакою міських ДЛТчС є їх вертикальна диференціація, 

яка детально показує «наскрізний розріз» селитебного ландшафту від 

літогенної основи до висоти приземного шару повітря (підрозділ 6.3). 
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- міські ДЛТчС не перестають бути складовою долинно-річкових 

ландшафтів, однак прояв зонального чинника тут «пригнічується» 

безперервною акумуляцією техноречовини і тривалим проживанням значної 

кількості населення. Це пояснює той аспект, що міські ЛТчС (як і усі селитебні 

ландшафти) є зонально-азональними. 

Польові дослідження проведені у річкових долинах, до яких приурочені 

такі міста, як Київ, Львів, Чернівці, Луцьк, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, 

Кам’янець-Подільський, Первомайськ, дали змогу виокремити низку 

інженерно-технічних надтипів ЛТчС (рис. 5.17). Основними критеріями їх 

виділення були ступінь «закритості» ґрунтів техногенним покривом, 

проективне рослинне покриття (озеленення) та багатоповерховість забудови. 

Вузьке господарське спрямування визначає тип міської ЛТчС. 

 

 
Рис. 5.17. Приуроченість міських ЛТчС 

до відповідних типів місцевостей 

 

Малоповерховий надтип міських ДЛТчС є домінуючим у структурі 

міських ландшафтів Правобережної України [143]. Зараз цілі квартали у міст 

представлені малоповерховою забудовою. Це пов’язано з тим, що розширення 

площ усіх міст відбувалося за рахунок «приєднання» суміжних сіл. На окраїнах 

міст малоповерхова забудова формує перехідні смуги у суміжних 

парадинамічних системах «місто – поле» або «місто – лісопосадка». Як 
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правило, малоповерхові ландшафти приурочені до схилових типів місцевостей, 

рідше формуються у межах надзаплавних терас і вододілів (рис. 5.17). 

Зазначений надтип ЛТчС характеризується наявністю одно- та двоповерхових 

будівель, виконаних з цегляного, кам’яного та залізобетонного матеріалів. У 

дорожньому покритті вулиць переважає асфальт і бруківка. Природній блок 

представлений присадибними ділянками, алеями та квітниками. «Відкритість» 

ґрунтів дає змогу мешканцями таких кварталів займатися вирощуванням 

сільськогосподарської продукції. 

Багатоповерховий надтип міських ДЛТчС є характерною ознакою міст, 

які мають значну кількість населення Наявність певного промислового центру 

зумовлювала формування навколо нього нових населених пунктів або 

«розростання» уже наявних. Так, поблизу атомних електростанцій 

розташовуються міста-супутники Прип’ять (долина р. Прип’ять), 

Южноукраїнськ (долина р. Південний Буг), Вараш (долина р. Стир), Нетішин 

(долина р. Горинь); гідроелектростанцій – Світловодськ (долина р. Дніпро), 

Новодністровськ (долина р. Дністер), теплових електростанцій – Теплодар 

(долина р. Барабой), Бурштин (долина р. Гнила Липа), Ладижин (долина 

р. Південний Буг), машинобудівних і металургійних комбінатів – Вишневе 

Верхньодніпровськ, Марганець, Нікополь (долина р. Дніпро), Червоноград 

(долина р. Західний Буг), Нововолинськ (долина р. Студянка). Упродовж другої 

половини ХХ ст. їх площі різко зросли за рахунок приєднання суміжних 

сільських, лісо- та сільськогосподарських ландшафтів. Як правило, 

багатоповерхові житлові квартали формуються у межах плакорного типу 

місцевостей. Однак, часто під такою забудовою опиняються ділянки заплав і 

схилів. Це супроводжується корінною зміною літогенної основи: будівництвом 

підземних комунікацій, насипних терас з ґрунтосумішей, «зрізанням» пагорбів 

та засипанням ярів та балок тощо. У структурі багатоповерхового надтипу 

ЛТчС переважають залізобетонні та цегляні будівлі (висотою більше трьох 

поверхів), заасфальтовані вулиці та площі. Для них характерний квадратний 

тип забудови часів СРСР, при якому житлові квартали з вулицями утворювали 
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правильні геометричні фігури. Природний блок у таких ЛТчС виокремлюється 

значною бідністю біорізноманіття.  

Промислово-селитебний надтип ДЛТчС приурочений до надзаплавно-

терасових і схилових типів місцевостей. Його формування зумовлене 

народногосподарським спрямуванням діяльності міста. У ландшафтній 

структурі домінують будівлі заводів, фабрик, металургійних комбінатів, 

гірничо-добувних підприємств, технічні водойми, заасфальтовані вулиці і 

площі. Мікроклімат таких ЛТчС характеризується значною загазованістю 

повітря, надмірними смогами, «виробничими шумами», випаданням кислотних 

дощів. Це у значній мірі відображаються на місцевій флорі та фауні. Мешканці 

таких міст більш сприйнятливі до захворювань різного характеру. Невід’ємною 

складовою цього надтипу ЛТчС є ділянки смітників. Вони формують значні 

площі (сотні гектарів) у приміській зоні (на території схилів і вододілів). 

Відсутність переробки та щоденне накопичення відходів ще більше погіршує 

екологічну ситуацію у міських ЛТчС. 

Садово-парковий надтип ДЛТчС зосереджений у межах руслового, 

заплавного і схилового типів місцевостей. У містах Правобережної України 

(Львів, Тернопіль Кам’янець-Подільський, Вінниця, Біла Церква, 

Кропивницький, Первомайськ) такі ЛТчС почали формуватися з ХVII–

XVIII століть під впливом західноєвропейських культурних традицій. У 

техногенному покриві переважають інженерно-технічні системи палаців, 

фонтанів, гребель, аркових мостів, сходів, альтанок, пішохідних доріжок. У 

декоративному оформленні садів і парків часто використовують різноманітні 

скульптури та барельєфи з глини, гіпсу, мармуру або габро, які символізують 

певні напрями садово-паркового мистецтва (епох Стародавньої Греції, 

Відродження, бароко, класицизму). Проективне рослинне покриття займає 80–

90% площі територій парків. Воно характеризується значною залісненістю з 

деревно-чагарникових видів як аборигенної, так і екзотичної флори (ялина 

східна (Picea orientalis (L.) Link), верба вавілонська (Salix babylonica L.), сосна 

Веймутова (Pinus strobus L.), сосна чорна (Pinus nigra L.), псевдотсуга 
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(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), модрина (Larix dicidua), гіркокаштан 

кінський (Aesculus hippocastanum L.), дуб червоний (Quercus rubrum L.), липа 

широколиста (Tilia platyphyllos Scop.), горіх чорний (Juglans nigra L.), клен 

цукристий (Acer saccharinum L.), барбарис звичайний пурпурнолистої форми 

(Berberis vulgaris L.), оцтове дерево (Rhus typhina L.), сніжноягідник білий 

(Symphoricarpus alba L.), бузина чорна розсіченолиста (Sambucus nigra L.), 

бузок звичайний (Syringa vulgaris L.), гордовина (Viburnum lantana L.), 

жимолость татарська (Lonicera tatarica L.) і каприфоль (Lonicera caprifolium L.) 

[267]. Такий надтип ЛТчС є своєрідним «міським лісом», де поселяються 

типові дикі тварини: лисиця (Vulpes vulpes), заєць (Lepus europaeus), білка 

(Sciurus vulgaris), їжак (Erinaceus europaeus) тощо. Це і є прямим 

відображенням прояву зонального чинника у надмірно технізованому 

ландшафті сучасного міста. 

Водогосподарський надтип ДЛТчС приурочений до ставково-заплавного 

та заплавно-водосховищного типів місцевостей. Це водосховища, ставки, 

канали, які використовуються у водному господарстві міста. У їх техногенному 

покриві незначна кількість інженерно-технічних споруд. До них належать 

греблі, дамби, будівлі гідроелектростанцій, рятувальні та насосні станції, 

мостові переходи тощо. Однак переважну площу таких ЛТчС займає вода і 

біота. У природному блоці формуються свої ареали рослин і тварин. У 

прибережній частині ставків і водосховищ зростають різні види осоки, рогозу, 

очерету, вільхи, верби і тополі. Для міських водойм характерна значна кількість 

риби (короп, окунь, карась, плітка) та водоплаваючих птахів (водяні курочки, 

дикі качки, лебеді). Займаючи долинно-річкові типи місцевостей з найнижчим 

гіпсометричним рівнем, у таких ЛТчС накопичується значну кількість 

комунальних і промислових стоків. Це значною мірою відображається на 

акумуляції полютантів у донних відкладах та негативному екологічному стані 

водних біоценозів. 

Рекреаційний надтип ДЛТчС, як попередній, співвідноситься з ставково-

заплавним і заплавно-водосховищним типами місцевостей. Це території 
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міських пляжів, зон відпочинку та атракціонів, прямим призначенням яких є 

забезпечення відпочинку міського населення. У техногенному покриві 

домінують ІТС невеличких кафе, пішохідних доріжок, лавок, рибальських 

містків, пляжів з насипного піску та сонцезахисних «грибів». Проективне 

рослинне покриття становить 60–80%. Різноманіття прибережних деревних 

видів доповнюється травостоєм, у якому переважає спориш звичайний 

(Polygonum aviculare L.), тимофіївка лучна (Phlеum pratеnse L.), грястиця збірна 

(Dactylis glomerata), гравілат міський (Gеum urbаnum) тощо. Часто зазначений 

надтип ЛТчС об’єднується з двома попередніми, формуючи комбінації 

водогосподаросько-рекреаційних або садово-парково-рекреаційних 

ландшафтно-технічних систем.  

В окремих випадках рекреаційні ДЛТчС формуються на основі мало- або 

багатоповерхової селитебної забудови. Так, у межах руслового типу 

місцевостей долини Південного Бугу (м. Хмільник) функціонує низка 

санаторно-курортних установ «Радон», медичний центр реабілітації 

залізничників Південно-Західної залізниці, медичний реабілітаційний центр 

«Південний Буг» МВС України. У заплаві долини р. Збруч просвердллено 7 

артезіанських свердловин, які забезпечують функціонування суміжних 

оздоровчих установ (санаторії «Збруч», «Товтри», лікувально-оздоровчий 

комплекс «Поділля, санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля», 

оздоровчий комплекс «Аква Віта», «Берізка», санаторії «Укравтодору» та 

УМВС України [157; 158]. У польовій зоні на схилах лиманів рекреаційні ЛТчС 

формують сучасну структуру селитебних ландшафтів узбережжя Чорного моря. 

Їх специфічною ознакою є тимчасовість використання. Упродовж літньо-

осіннього сезону тут проживає значна кількість рекреантів. Узимку такі ЛТчС 

знаходяться під епізодичним контролем їх власників.  

У сучасній географічній літературі [66; 67; 188; 193; 366; 369; 383] все 

частіше використовується термін «містечко». Поступово він змінює радянський 

неологізм «селище міського типу». Однак навіть в антропогенному 

ландшафтознавстві ще немає єдиного трактування цього поняття. 
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В. М. Воловик дає таке визначення: «У ландшафтно-культурному підході під 

«містечком» розуміють селитебний ландшафт, з яскраво вираженим 

етнокультурним (моно- або полі-)ядром, яке є носієм місцевої культури» [66, 

с. 134]. Такий погляд характеризує містечко з лише позиції етногенезу. 

Запропоновані критерії ідентифікації містечок [44] також у повній мірі не 

розкривають структури цього підкласу селитебних ландшафтів. Спробуємо це 

здійснити у контексті дослідження долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем. До містечкових ДЛТчС (рис. 5.18) відносяться блокові системи, які 

мають такі особливості: 

- тут наявний чітко визначений ландшафтний осередок певного 

господарського спрямування. Це можуть бути гірничопромислові або ремісничі 

підприємства (Завалля, Гнівань, Радомишль, Бершадь), фортеці і замки 

(Олесько, Хотин, Дубно, Старокостянтинів), садово-паркові ансамблі (Умань, 

Тульчин, Немирів), цвинтарі, кладовища і мавзолеї (Бучач, Збараж, Сатанів, 

Меджибіж, Брацлав, Печера), релігійні споруди (Почаїв, Ізяслав, Корсунь-

Шевченківський, Іллінці) тощо; 

- попри корінну трансформацію багатьох геокомпонентів і типів 

місцевостей, у ландшафтній структурі містечок зберігається низка урочищ з 

натуральною генезою; 

- до цього часу функціонує ландшафтно-техногенна система «старого 

міста» з своєрідною архітектурною композицією, плануванням вулиць і 

кварталів, які передають «атмосферу» періоду формування колишніх 

тогочасних культурних традицій. Цілі квартали сучасних містечок нагадують 

про колишніх мешканців єврейського, німецького, вірменського, польського 

або грецького походження; 

- у ландшафтній структурі поєднується усі інженерно-технічні надтипи 

ландшафтно-технічних систем, серед яких домінуючими є малоповерховий і 

промислово-селитебний. Це і визначає теперішній образ містечок; 

- місцеве населення поєднує сільськогосподарський і промисловий види 

діяльності. 
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Рис. 5.18. Сучасна (2017 р.) ландшафтна структура містечкових ДЛТчС  

(м-ко Бершадь Вінницька обл.) у долинах річок Берладинки та Дохни.  

За [170] з правками і доповненнями автора 
 

Селитебні ландшафти. Містечкові. Водогосподарсько-рекреаційні. Ставково-

заплавні. Урочища: 1 – центральне глибоководдя (глибина 2,5−3 м, швидкість течії 0,1 м/с) 

для риболовлі; 2 – прибережні відмілини глибиною до 1 м, зарослі водно-болотною 

рослинністю для риболовлі. Надзаплавно-терасові. Урочища: 3 – рівні піщано-суглинисті 

поверхні із лучно-злаковою рослинністю на лучних ґрунтах під міськими пляжами. Садово-

паркові. Надзаплавно-терасові. Урочища: 4 – рівні піщано-суглинисті поверхні під садово-

парковими насадженнями, асфальтовими доріжками, стежками та місцями для відпочинку на 

ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах. Малоповерхові. Надзаплавно-терасові. Ділянки: 

5 − покаті (10−12°) піщано-суглинисті поверхні під малоповерховою житловою забудовою, 

городами, стежками та автомобільними дорогами на ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах. 

Схилові. Ділянки: 6 – слабкопокаті (4−5°) лесові поверхні під малоповерховою житловою 

забудовою, присадибними ділянками, стежками та автомобільними дорогами на ясно-сірих і 

сірих опідзолених ґрунтах. Плакорні. Ділянки: 7 − рівні лесові поверхні під 

малоповерховою забудовою, присадибними ділянками, стежками та автомобільними 

дорогами на чорноземах опідзолених. Різноповерхові. Схилові. Ділянки: 8 − слабкопокаті 

(4−5°) лесові поверхні під різноповерховою житловою забудовою, присадибними ділянками, 

стежками та автомобільними дорогами на ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах. 

Багатоповерхові. Схилові. Ділянки: 9 – слабкопокаті (5−6°) лесові поверхні під 

багатоповерховою житловою забудовою, зеленими насадженнями, дитячими майданчиками, 

стежками та автомобільними дорогами на ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах; 10 – рівна 

лесова ділянка, заросла мезо-ксерофітною рослинністю на ясно-сірих та сірих опідзолених 

ґрунтах, зайнята спортивним майданчиком. Городні. Надзаплавно-терасові. Урочища: 11 − 

слабкопокаті (5−6°) піщано-суглинисті поверхні під городами на ясно-сірих і сірих 

опідзолених ґрунтах. Схилові. Урочища: 12 – слабкопокаті (3−5°) лесові поверхні під 

городами на ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах. Власне промислові. Надзаплавно-

терасові. Ділянки: 13 – рівна піщано-суглиниста поверхня, зайнята спиртовим заводом і 

зеленими насадженнями на ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах. Схилові. Ділянки: 14 − 

слабкохвиляста лесова поверхня, зайнята недіючим цукровим заводом і зеленими 

насадженнями на ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах; 15 – слабкохвиляста лесова 
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поверхня, помежована земляними дамбами, зайнята промисловими відстійниками. Гаражні. 

Схилові. Ділянки: 16 – слабкопоката (3−5°) лесова ділянка, заросла мезо-ксерофітною 

рослинністю на ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах, зайнята гаражними приміщеннями. 

Тафальні. Схилові. Ділянки: 17 – мікрогорбкуваті суглинисті поверхні, зайняті 

кладовищами, пішохідними дорогами та зеленими насадженнями на ясно-сірих та сірих 

опідзолених ґрунтах. 

Водогосподарські ландшафти. Руслові. ІТС: 18 – водопідпірні залізобетонні греблі 

трапецієподібної форми, зарослі різнотравно-злаковою рослинністю. Урочища: 19 – 

натурально-антропогенне річище Дохни (глибина до 1 м, ширина 1,5−3,5 м, швидкість течії 

0,2 м/с); 20 – нерівна алювіальна поверхня насипного острова довжиною 450 м і шириною 

230 м, заросла очеретяною рослинністю на заболочених лучних ґрунтах. Заплавні. Урочища: 

21 – рівні зволожені суглинисті поверхні, зарослі очеретяною рослинністю на заболочених 

лучних ґрунтах. 

Лісогосподарські ландшафти. Похідні. Заплавні. Урочища: 22 − рівні суглинисті 

поверхні, зарослі вербою білою, кленом ясенелистим та іншою чагарниковою рослинністю 

на лучних ґрунтах. Надзаплавно-терасові. Урочища: 23 – рівні піщано-суглинисті поверхні, 

зарослі хвойними насадженнями на ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах. Схилові. 

Урочища: 24 – слабкопокаті (3−5°) піщано-суглинисті поверхні, зарослі хвойними та 

грабово-дубовими насадженнями на ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах; 25 – 

слабкопокаті (3−5°) піщано-суглинисті поверхні, зарослі грабово-дубовими насадженнями на 

ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах; 26 – мікрогорбкуваті піщано-суглинисті поверхні із 

рідколіссями на ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах. 

Сільськогосподарські ландшафти. Польові. Схилові. Урочища: 27 – покаті 

(10−12°) лесові поверхні під польовими сівозмінами на ясно-сірих та сірих опідзолених 

ґрунтах. Плакорні. Урочища: 28 − рівні лесові поверхні під польовими сівозмінами на 

чорноземах опідзолених. 

Дорожні ландшафти. Шосейні. Асфальтово-бетонні. Ставково-заплавні. ІТС: 29 – 

залізобетонні ділянки мостів із шириною проїжджої частини 9 і 14 м на 4 підпорах у річищі. 

Межі типів місцевостей. Натуральних: 30 – заплавного та надзаплавно-терасового; 

31 – заплавного та схилового; 32 – надзаплавно-терасового та схилового; 33 – схилового та 

плакорного. Антропогенних: 34 – ставково-заплавного. Урочищ: 35 – антропогенних 

урочищ (антропогенних ділянок). 

Інші позначення: 36 – назви річок; 37 – напрям течії. 

 

- у порівнянні з містами в містечкових ЛТчС значно більші площі займає 

безповерхова забудова (приблизно 30–40%). «Відкриті» території знаходяться 

під садами, парками, присадибними ділянками і ставками. 

Структура містечкових ландшафтів є своєрідним «симбіозом» інженерно-

технічних надтипів сільських і міських ЛТчС. Тому, вона більш детально 

розглянута при їх ландшафтознавчому аналізі. Особливості сучасного 

функціонування містечкових ЛТчС у значній мірі визначаються специфікою 

колишнього будівництва ІТС, яке проявляється й зараз. Змінена літогенна 

основа (підземні розробки корисних копалин, тунелі, підвали) стають 

причинами антропогенного карсту. На окремих ділянках містечок відбувається 
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просідання ґрунтів або формуються воронки і провалля. Сучасне планування 

території містечка підлаштовується під його колишній архітектурний стиль. 

Доповнення кварталів і вулиць новими інженерно-технічними спорудами не 

повинно створювати різкого часового контрасту. За наявності ефективного 

блоку управління у містечкових ЛТчС ландшафтні мікроосередки можуть 

оновлюватися і розширюватися. Вони стають місцями паломництва туристів 

або віруючих, спорудження значних промислових підприємств, важливих 

транспортних вузлів. У таких містечках покращується інфраструктура: 

вдосконалюють дорожнє покриття, реставрують об’єкти історико-культурної 

спадщини, будують нові магазини, автозаправні станції, готелі та ресторани.  

Сільські долинно-річкові ландшафтно-технічні системи мають більш 

давнє походження, ніж міста і містечка. Села почали формуватися у пізньому 

палеоліті (35–40 років тис. тому). Час їхнього функціонування коливався у 

межах від 5–10 років до 100–120 років. Вік сучасних сіл нараховує кілька 

сотень років [143]. Початок ХХІ століть характеризуються стійкими 

тенденціями до зменшення кількості українських сіл та сільського населення 

(додаток В). За минулі 50 років в Україні зникло 13,5 тис. сільських населених 

пунктів, або кожне третє село. Піковим періодом зменшення кількості сіл були 

1980–1990 роки, коли щорічно анульовувалися 85 ciл. Упродовж минулих років 

темпи скорочення сільської селитебної мережі уповільнилися. У 1990–

2000 роках щорічне зменшення кількості сіл становило 65 населених пунктів за 

рік, а у 2010-х роках – близько 15–20 [442, c. 22]. На території Правобережної 

України найвища густота сільських поселень (понад 6 сіл на 100 км2) 

сформувалася у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та 

Хмельницькій (лісопольова зона). Найнижчою є густота сіл (2–3 села на 

100 км2) у Херсонській, Одеській областях (польова зоная) [106, с. 96]. Для 

долинно-річкових сільських ЛТчС виокремлюється низка ознак, які відрізняють 

їх від інших селитебних ландшафтів: 

- як правило, їх територія приурочена до долин малих і середніх річок. У 

порівнянні з містами і містечками, для сіл характерні відносно малі площі 100–
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300 га, до яких долучається територія прилеглих сільськогосподарських угідь; 

- села більше тяжіють до долинно-річкових типів місцевостей. Для 

кожної антропогенної зони Правобережної України характерні свої долинні 

групи сіл. У лісопасовищній зоні вони сконцентровані на поверхні осушених 

заплав і надзаплавних терас (рис. 5.19.А). У лісопольовій зоні села зосереджені 

у межах одного або поєднання усіх долинно-річкові типи місцевостей 

(рис. 5.19.Б, Г). Вони часто «виходять» на вододіли, що зумовлено затопленням 

днища долини водосховищами. У польовій зоні села компактні, знаходяться на 

значній відстані одне відного. Вони займають схили, зрідка «виходячи» на 

надзаплавні тераси (рис. 5.19.В); 

 

 

Рис. 5.19. Розміщення сіл у межах різних долинно-річкових типів місцевостей 
 

Типи місцевостей: 1 – заплавний і надзаплавно-терасовий; 2 – схиловий; 3 – 

ставково-заплавний, схиловий і надзаплавно-терасовий. 

Інші позначки: 4 – річкова мережа; 5 – назви річок; 6 – назви сіл; 7 – напрям течії. 
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- будова річкової долини безпосередньо впливає на ландшафтну 

структуру села. У вузьких долинах лівих приток Дністра села мають витягнуту 

конфігурацію, яка «тягнеться» уздовж річища вниз за течією (рис. 5.19.Б). 

Часто населені пункти об’єднуються між собою, утворюючи сільські 

агломерації. У річкових долинах Побужжя села розташовуються по усій 

довжині поперечного гіпсометричного профілю. Вони займають більші площі, 

ніж придністерські села, і на відміну від них характеризуються округлою 

полігональною формою (рис. 5.19.Г);  

- у селах корінної перебудови зазнає лише частина геокомпонентів. У 

першу чергу трансформується ґрунтовий покрив і рельєф, що зумовлено 

сільськогосподарським спрямування діяльності місцевого населення. Сільські 

ЛТчС є азонально-зональними, однак на відміну від міських ландшафтів дія 

зонального чинника тут проявляється яскравіше; 

- у селах Правобережної України співвідношення площ власне 

антропогенних ландшафтів до ландшафтно-технічних систем становить 2 : 10 

або 3 : 10. Від моменту заснування до цього часу сільські ландшафти 

залишаються територіями з «відкритими» ґрунтами; 

- в адміністративно-територіальному відношенні роль блоку управління у 

сільських ЛТчС належить органами місцевого самоврядування (сільським 

радам), однак зараз їх діяльність є малоефективною. На практиці оптимальний 

стан блокових систем залежить від мешканців сіл – власників селитебної 

забудови; 

- у структурі сільських ландшафтно-технічних систем переважає 

малоповерховий надтип ЛТчС, який доповнюється низкою таксонів, які є 

специфічними і характерними для сільських ландшафтів. Більше детально 

розглянемо їх структуру на прикладі рис. 5.20. 

Малоповерховий надтип сільських ДЛТчС представлений одно- або 

двоповерховими будівлями. Житлові квартали (двори) розмежовані вулицями з 

асфальтовим або кам’яним покриттям. Якщо у середньому загальна площа 

сільського двору становить 0,5 га, то на малоповерхову забудову припадає 0,1–
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0,2 га. Як правило зазначений надтип ЛТчС приурочений до схилового типу 

місцевостей. З розширенням території села житлова забудова переміщується на 

плакори. Незважаючи на те, що у ХХІ ст. у селах активно використовують 

сучасні будівельні матеріали (керамічна та силікатна цегла, піноблоки, 

шлакоблоки, металеві конструкції з сплавів чорних і кольорових металів), 

специфіка структури сільських ЛТчС пов’язана з наявністю місцевих корисних 

копалин (рис. 5.21) і зональними особливостями.  

 

 
Рис. 5.20. Приуроченість сільських ЛТчС  

до відповідних типів місцевостей 

 

Як правило, біля кожного села у схилах річкової долини є невеликі 

кар’єри з видобування будівельних матеріалів. У лісопасовищній зоні для 

будівництва житлових і господарських споруд окрім кам’яних і цегляних 

матеріалів до цього часу застосовують деревину. Навколо дворів обов’язково 

наявні осушувальні канали, які знижують рівень ґрунтових вод. На території 

лісополя малоповерхова забудова сформована з цегли, гранітів та гнейсів. 

Зокрема, у Придністер’ї сільські хати збудовані з вапняків, пісковиків та глини. 

Двори обсаджені плодовими та ягідними деревами (яблуня, вишня, черешня, 

абрикос) та кущами (малина, смородина, аґрус). Окрім житлових будівель 

сільські мешканці споруджують підсобні приміщення (гаражі, хліви, сараї, 
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пташники) для зберігання технічних засобів та утримування домашніх тварин 

(корів, свиней, коней, курей, гусей, качок тощо). Для польової зони характерне 

використання у будівництві вапняків (ракушняків). Постійна потреба у прісній 

воді зумовлює будівництво у дворах глибоких свердловин і колодязів та 

облаштування у балках ставкових гребель. Унікальними селитебними ЛТчС є 

села Ренійського, Ізмаїльського та Кілійського районів Одеської обл. у нижній 

течії Дунаю. Замість традиційних вулиць тут прокладені канали, якими місцеве 

населення рухається на човнах. Житлові споруди розташовані на палях і 

підмурках (висотою 1–2 м) з метою запобігання підтоплення повенями і 

паводками. 

 

 
Рис. 5.21. Поширення природних матеріалів, які використовуються  

у житловому будівництві на території Поділля  

упродовж кінця ХХ – початку ХХІ століть. За [148] 
 

1 – вапняк, цегла; 2 – вапняк, пісковик, цегла; 3 – пісковик, цегла, вапняк; 4 – цегла, 

граніт; 5 – цегла (з піску і глини); 6 – цегла (пісок, глина), дерево; 7 – цегла (пісок, глина), 

граніт; 8 – цегла, саман, граніт; 9 – цегла, саман; 10 – цегла, граніт; 11 – цегла (пісок), дерево, 

граніт.  
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Для малоповерхової житлової забудови характерні свої синантропні види 

тварин. Під дахами будинків роблять гнізда різні види птахів (ластівка сільська 

(Hirundo rustica), горобець хатній (Passer domesticus)), на горищах поселяються 

кажани (Microchiroptera). На деревах або стовпах ліній електропередачі біля 

дворів часто поселяються такі види, як горлиця кільчаста (Streptopelia 

decaocto), ворона сіра (Corvus cornix L.), сорока звичайна (Pica pica), шпак 

звичайний (Sturnus vulgaris) та лелека білий (Ciconia ciconia). Під долівкою 

хлівів і гаражів мешкають гризуни (миша хатня (Mus musculus), пацюк сірий 

(Rattus norvegicus)). У зв’язку із значним зменшенням кількості сільського 

населення Правобережної України сільські ЛТчС поступово переходять до 

категорії ландшафтно-техногенних систем і самознищуються. Малоповерхова 

житлова забудова заростає кущовою і деревною рослинністю й стає біотопом 

для багатьох видів диких тварин: білки звичайної (Sciurus vulgaris), вужа 

звичайного (Natrix natrix), їжака європейського (Erinaceus europaeus), куни 

кам’яної (Martes foina), тхора лісового (Mustela putorius), зайця європейського 

(Lepus europaeus) та лисиці звичайної (Vulpes vulpes) тощо. 

Сакральний надтип сільських ДЛТчС. Релігія відіграє особливу роль у 

житті сільських мешканців. На відміну від міських жителів, у селах проживає 

більше віруючих, які поважають духовні традиції і щотижня відвідують 

культові споруди. Своєрідний вплив на селян тут здійснює сукупність 

натуральних чинників (тектогенного, кліматогенного і біогенного). Почуття 

небезпеки перед силами природи завжди змушувало людей шукати порятунку у 

релігії. Священнослужителі підтримували їх моральний і духовний стан, тим 

самим спрямовуючи діяльність вірян, яка й проявлялася у трансформації 

ландшафтів. 

На території Правобережної України у селах сакральні ландшафти (з лат. 

«sacrum» – священна річ, дія) представлені в основному православними 

церквами. Як правило, будівлю церкви споруджували на місцевостях з 

найвищим гіпсометричним рівнем, зорієнтовуючи вівтарем на схід. Тому, у 

долинах річок сакральні ЛТчС зосереджені на вершинах схилів або межі 
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переходу схилу у плакор. Таке розташування слугувало орієнтиром для 

сільських мешканців і давало змогу поширювати звуки богослужіння на значні 

відстані. Архітектурний стиль побудови підпорядковується певним релігійним 

канонам. Основна будівля формується з трьох частин: бабинця, нави і вівтаря. 

Церкви мають від одного до двох поверхів. На першому поверсі відбуваються 

служби, на другому – влаштовують дзвіницю. Сучасні церкви споруджують з 

цегли та каміння. Унікальні сакральні ЛТчС, побудовані у XVII–XVIII 

століттях, з дерев’яного матеріалу збереглися у с. Печера Вінницької обл. 

(долина р. Південний Буг), с. Калагарівка Тернопільської обл. (долина 

р. Збруч), с. Скорики Тернопільської обл. (долина р. Самчик), с. Бернашівка 

Вінницької обл. (долина р. Дністер), с. Зарубинці Черкаської обл. (долина 

р. Гірський Тікич), с. Синява Київської обл. (долина р. Рось), с. Качин 

Волинської обл. (долина р. Турія), с. Острів Рівненської обл. (долина 

р. Пляшівка) тощо. Навколо церкви облаштовують двір з трав’яним покриттям, 

обгороджений парканом. Часто поблизу церкви знаходяться колишні 

кладовища. У ролі блоку управління сакральних ЛТчС виступають сільські 

мешканці, які з власної волі доглядають за станом рослинного покриву і 

техногенного покриву. 

Городній надтип сільських ДЛТчС. У більшості випадків на території 

сільських ЛТчС городи та присадибні ділянки не є блоковими системами, а 

відносяться до групи власне антропогенних ландшафтів. Такі урочища 

формуються на основі розораних заплав, надзаплавних терас і схилів річкових 

долин. Родючість їх ґрунтів на порядок вища, ніж в інших типах місцевостей, за 

рахунок періодичного внесення перегною та мінеральних добрив. У 

вирощуванні сільськогосподарських культур переважає вирощування картоплі, 

буряків, кукурудзи, квасолі, люцерни та конюшини. Проте, в окремих випадках, 

урочища городів переформовують у ділянки ЛТчС. Так, у селах Придністер’я 

та Побужжя у межах надзаплавно-терасового і схилового типів місцевостей 

часто використовують парникові (тепличні) ландшафтно-інженерні системи. Як 

правило, це конструкції з металевого, пластикового або дерев’яного каркасу, 
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які обтягнуті прозорою поліетиленовою плівкою. Висота парників коливається 

від 1 до 1,5 м, ширина та довжина довільні. Обігрів таких приміщень 

відбувається за рахунок сонячної радіації та значної кількості органічних 

добрив. Парники використовують для вирощування розсади або тимчасового 

зберігання «дорослих» рослин під час весняних заморозків. Специфічні городні 

ЛТчС формуються у селах басейну Прип’яті з високим рівнем залягання 

ґрунтових вод. Уздовж периметра земельних ділянок облаштовують 

осушувальні канали. Між міжряддями сільськогосподарських культур 

прокладають дерев’яні настили (кладки) на випадок підтоплення. У басейнах 

річок Причорномор’я з дефіцитом вологи застосовують зрошення городніх 

культур за допомогою дощувальних пристроїв. 

Водогосподарсько-рекреаційний надтип сільських ДЛТчС приурочений до 

днищ річкових долин. В основному вони представлені ставками та каналами, а 

також прибережними смугами натуральних русел річок, які селяни активно 

використовують для риболовлі, купання та випасання худоби. Мешканці 

малоповерхових ЛТчС, які межують з ставково-заплавним типом місцевостей, 

задіюють ставки для поливу городніх культур та випасання домашніх птахів 

(гусей та качок). Греблі і дамби, обсаджені вербами і тополями, давно вже 

стали візитівкою українських сіл. Улітку такі ЛТчС відзначаються місцями 

значної концентрації рекреантів. Тут облаштовуються пляжі та кафе, 

відбуваються масові заходи, укладаються ділові угоди тощо. 

Тафальний надтип сільських ДЛТчС пов’язаний з особливостями зміни 

ландшафтів для облаштування могил і поховань (з грец. «taphe» – поховання, 

могила). Шанобливе ставлення українців до померлих визначає трансформацію 

ландшафту, який уособлює у собі пам’ять рідних і близьких. Сучасні діючі 

кладовища є ландшафтно-технічними системами, які розташовуються на 

околицях населених пунктів. Інша назва «цвинтар» (з лат. «coemeterium» – 

місце спочинку) позначає «кладовище поблизу церкви». Більшість з них 

перейшло до групи власне антропогенних ландшафтів і доповнюють структуру 

сакрального надтипу сільських ЛТчС. 
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У річкових долинах кладовища зосереджені у межах схилового або 

надзаплавно-терасового типів місцевостей. Їх площі у селах становлять від 1 до 

2 га. Часто в одному селі може бути кілька кладовищ. Це свідчить про те, що у 

минулому на місці сучасного населеного пункту функціонувало кілька сіл або 

хуторів. Кладовища мають правильну чотирикутну форму. У їх центральній 

частині прокладена ґрунтова дорога, від якої відгалужуються «вулиці». 

Характерною ознакою сільських кладовищ є ділянки прямокутних могил, часто 

обгороджених невисоким (1–1,5 м) металевим парканом або решіткою. Могили 

облаштовують надгробками, хрестами та пам’ятниками з різнокольорових 

гранітів (найчастіше габро), бетону та металу. На територіях тафальних ЛТчС 

змінюється ґрунтовий і рослинний покрив. Ями під поховання копають на 

глибину 1,5–2 м. Виймання ґрунтів з повторним його поверненням у вигляді 

техносуміші корінно трансформує ґрунтовий профіль [67]. Кладовища 

обсаджують кущовими та деревними породами, які не дають плодів і формують 

затінок. У деревостані домінують верби, берези ялини, ялівець. На надгробках 

висаджують різноманітні квіткові рослини. Роль блоку управління відграють 

живі родичі померлих. На Правобережній Україні підтримка оптимального 

стану тафальних ЛТчС здійснюється 1–2 рази на рік навесні або влітку – перед 

Проводами (Гробками) і Зеленими святами. У цей час сільські кладовища 

стають місцями масового паломництва до місць поховань померлих. 

До тафальних ДЛТчС також відносяться кургани і могильники. У 

річкових долинах вони більше приурочені до поверхні надзаплавних терас і 

схилів, менше зосередженні у заплавах. На територіях сіл та полів 

Правобережної України часто зустрічаються кіммерійські (IX–VII ст. до н.е.), 

скіфські (VII ст. – ІІІ–ІІ ст. до н.е.) і сарматські (III ст. до н. е. – середина 

ІІІ ст. н. е.) поховання такого типу. За тривалий час їхнього функціонування 

такі системи майже повністю втратили управлінський і технічний блоки й 

перейшли до категорії «ВАЛ». Зараз більшість з них (57–68%) є 

антропогенними заповідними об’єктами [160] і перебувають під охороною 

держави. 
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5.2.2. Осередкові долинно-річкові ландшафтно-технічні системи.  

У топологічному відношенні сучасні дорожні ЛТчС більше приурочені до 

вододільних типів місцевостей. Це зумовлено економією коштів на витратні 

матеріали та будівництво більшої кількості інженерно-технічних споруд. 

Однак, за необхідності прокладання траси уздовж річкової долини, для 

спорудження доріг використовуються найбільш вирівняні ділянки схилового і 

надзаплавно- терасового типів місцевостей. При перетині річищ і заплав 

будують мости та мостові переходи, які з часом переформовуються у 

ландшафтно-технічні системи. 

Специфіка дорожніх ДЛТчС Правобережної України визначається 

природними умовами антропогенних зон і приуроченістю до відповідних 

долинно-річкових типів місцевостей. Так, характер підсипки і дорожнього 

покриття залежать не лише від їх типу, а й від геологічної будови. У 

лісопасовищній зоні (басейн Дніпра) та лісополі (басейн Південного Бугу) в 

підсипці автошляхів переважають кристалічні породи докембрію: граніти, 

гнейси, сієніти, діорити; на території лісополя (басейн Дністра) – різновікові 

карбонатні вапняки, крейда, доломіт, пісковики; у межах поля (басейн річок 

Причорномор’я) – лесоподібні суглинки, вапняки (ракушняки) та пісковики. 

Насипи залізничних доріг сформовані з граніто-гнейсів, інколи з вапняків і 

пісковиків [143]. 

У межах руслового типу місцевостей долин регіону дослідження 

прокладені мостові ЛТчС и двох типів. Балкові мости включають прогонові 

споруди з несучими конструкціями у вигляді суцільних балок або наскрізних 

ферм. Аркові мости мають за основну несучу конструкцію арку, на які 

спирається надаркова споруда. Більшість мостів збудовані з залізобетонного 

матеріалу, високоякісної сталі або поєднань цих матеріалів. Кам’яні (з гранітів 

або пісковиків) і дерев’яні мости зустрічаються рідко у долинах малих річок. 

Вони призначені для пішохідної переправи через річище. Особливу небезпеку 

для мостових ЛТчС становлять повені і паводки. Тому, важливе значення має 

розрахунок стійкості мостових опор та їх надійність з’єднання з фундаментом. 
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Для вирівняних і заболочених ділянок заплавного типу місцевостей 

характерні дорожні насипи. Вони сформовані із значних за розміром уламків 

каміння (Ø 0,5–1 м), які чергуються з бутом, щебнем, суглинками та піском. Як 

правило, для заплав характерні високі (від 2–3 до 10–15 м) насипи, відкоси яких 

укріплені залізобетонними плитами. У межах заплавних дорожніх ЛТчС значні 

площі займають антропогенні і натуральні виїмки та придорожні заболочені 

пониження, що часто призводить до підтоплень і заболочень придорожніх 

ділянок. З метою водовідведення використовуються дренажні труби та 

водостоки. Такі ЛТчС мають чітку та лінійно витягнуту форму [155]. На 

території лісопасовищної зони замість придорожніх лісопосадок до дорожніх 

ЛТчС майже впритул розташовуються місцеві лісові масиви.  

Надзаплавно-терасові дорожні ЛТчС представлені насипами, висота яких 

не перевищує 1,5–2 м. Вони сформовані з буту, щебню, гравію та суглинків, які 

накладають на піщану основу терас. Для цього типу місцевостей найменш 

характерний прояв негативних геолого-геоморфологічних процесів. Уздовж 

таких ЛТчС насаджують придорожні лісосмуги з липи серцелистої (Tіlia 

cordаta), робінії звичайної (Robinia pseudoacacia), клену гостролистого (Acer 

platanoides), тополі чорної (Populus nigra L.), гледичії колючої (Gleditsia 

triacanthos L.) тощо. 

Схилові дорожні ЛТчС представлені «нарізними» терасами з шириною 5–

8 м і більше метрів. Тут активно проявляються зсуви, осипи, обвали, опливини, 

які призводять до руйнування дорожнього полотна. Вони ускладнюють 

експлуатацію дорожніх ЛТчС і стають на перешкоді формуванню придорожніх 

лісопосадок [143]. З метою запобігання розвитку ерозійних процесів тераси 

укріплюються бутовим камінням, палями, залізобетонними плитами.  

У межах верхньої частини ЛТчС формується дорожнє покриття, яке 

безпосередньо контактує з колесами транспорту. Воно складається зі 

підстилки – піщаної або гравійної «подушки», несучого шару у вигляді бетону 

або каміння (бут, щебіль) та верхнього шару зносу – асфальтового. Загальна 

товщина такого покриття становить близько 32–40 см [266]. 
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У ролі блока управління дорожніми ЛТчС виступають організації та 

підприємства, підпорядковані Міністерству інфраструктури України. 

Основними з них є «Укравтодор» та його галузеві підрозділи. Більшість 

сучасних дорожніх ландшафтно-технічних систем відносяться до категорії 

«ЛТС». На території Правобережної України найгірший технічний стан 

автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській (польова зона), Львівській, 

Івано-Франківській (лісопольова зона) областях [268]. Руйнування 

техногенного покриву дорожніх ЛТчС пов’язане з надмірним навантаженням 

на дорожнє полотно автомобільних транспортних засобів, вага яких часто не 

відповідає встановленим нормам. Невчасне проведення ремонтних робіт на 

пошкоджених ділянках ЛТчС призводить до швидкого виведення їх з 

експлуатації. 

У результаті видобування та переробки корисних копалин в долинах 

річок формуються гірничопромислові ДЛТчС. Специфічною ознакою багатьох 

таких систем є мобільність техногенного покриву, за наявності якого система 

залишається блоковою. Час діяльності технічного блоку відповідає категорії 

«ландшафтно-інженерної системи». Припинення видобування гірських порід 

означає ануляцію технічного блоку і різкий перехід системи до стадії 

«функціонування геокомпонентної системи», минаючи стадію «руйнування» 

ЛТчС. При такому підході, кар’єри та відвали «пустих» порід, котрі 

сформувалися за допомогою ручних засобів праці (лопати, кирки, лома) або 

механізованої техніки (екскаваторів, комбайнів, тракторів і вантажівок) і не 

залишили у своєму складі техногенного покриву, відносимо до групи власне 

антропогенних ландшафтів. За наявності стаціонарного технічного блоку 

система функціонує тривалий час і залишається блоковою. Обидві групи 

гірничопромислових ландшафтів (ВАЛ і ЛТчС) входять до області інтересів 

техногенного ландшафтознавства. У контексті цього дослідження основна 

увага зосереджується саме на гірничопромислових ЛТчС, які сформували 

корінно нові долинно-річкові типи місцевостей. 

Для річкових долин басейну Дніпра у зонах лісопасовища (Волинська, 
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Рівненська, Житомирська обл.) і півночі лісополя (Львівська, Хмельницька, 

Київська обл.) характерний тип місцевостей котлованно-торфових пустирів 

[143]. Він формується за рахунок розробок торфу фрезерувальним методом. 

Торфорозробки трансформують заплавний і надзаплавно-терасовий типи 

місцевостей. У ході видобування фрезерувальний комбайн «знімає» тонкий шар 

торф’яної крихти на глибині 5–20 мм, після чого залишаються вирівняні 

поверхні. Площі таких розробок можуть досягати кількох сотень гектарів. На 

спеціалізованих майданчик здійснюється просушування торфу з наступний 

його складування у штабелі. Тривалість видобувного одного циклу становить 

від 1 до 2 діб. За весняно-літній сезон у межах однієї території відбувається 10–

50 циклів. Після припинення видобування поверхні торфорозробок 

використовуються під посіви сільськогосподарських культур або поступово 

деградують, заростаючи хвощово-осоковими асоціаціями. 

У межах схилів річкових долин зон лісополя і поля формується інший тип 

місцевостей – «кам’янистий бедленд» [143]. Його утворення пов’язане з 

видобуванням твердих гірських порід (базальтів, вапняків, граніто-гнейсів, 

залізистих кварцитів, графітів) відкритим способом. На відміну від передніх, 

діяльність таких гірничопромислових ЛТчС є значно тривалішою і становить 

від кількох десятків до сотень років. Так, Криворізька ландшафтно-технічна 

система (долини р. Саксагань та Інгулець), яка спеціалізується на видобуванні 

залізних руд, функціонує понад 130 років [159, с. 37]. Діючі гірничопромислові 

ЛТчС сформовані кар’єрами, відвалами пустих порід і збагачувальними або 

дробильно-сортувальними комбінатами та фабриками [454]. Від тривалості 

функціонування ЛТчС залежать параметри кар’єрів і відвалів та ступінь прояву 

на їх території зональних чинників. Найбільше в Європі Заваллівське родовище 

графіту (долина р. Південний Буг) має площу близько 50 км². Добування 

графітової руди зосереджене у кар’єрі з глибиною 170 м і довжиною до 2 км. 

Поблизу нього знаходиться відвал пустих порід висотою 75 м [454, с. 172]. Для 

«кам’янистого бедленду» характерні значне (200–250 м) вертикальне 

розчленування, наявність великих котлованів з багатоступінчастими або 
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прямовисними схилами (стінками) та нагромадження відвалів різновікових 

порід [143]. Внаслідок постійного надходження підземних вод кар’єри постійно 

затоплюються. Для відведення надлишку встановлюють спеціальне насосне 

обладнання, за допомогою якого воду перенаправляють у русло суміжної річки. 

Відвали поступово заростають зональною чагарниково-деревною рослинністю, 

починаючи від найнижчої (найстаршої за віком) тераси. Детальні дослідження 

сингенезу рослинного покриву гірничопромислових ЛТчС здійснював 

С. В. Ярков [565]. Для кар’єрів і відвалів характерний свій тваринний світ. У 

кар’єрних водоймах з стабільним рівнем води поселяються представники класів 

риби, амфібії, птахи. Залісенні схили відвалів стають ареалами мишей, кротів, 

зайців, косуль тощо. 

Роль блоку управління гірничопромисловими ЛТчС відіграють Кабінет 

Міністрів України та низка установ і організацій, які здійснюють державне 

управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр. 

Основним недоліком їх діяльності є неузгодженість у взаємодії на різних 

адміністративних рівнях та недосконалу рекультивацію. Оптимізації 

підлягають гірничопромислові ЛТС, на яких здійснюється видобування 

гірських порід на загальнодержавному рівні. Рекультиваційні роботи у межах 

регіональних та локальних ЛТчС майже не проводять через нестачу 

фінансування. 

У структурній організації агроландшафтів Правобережної України 

виокремлюються дві рівнозначних групи: власне сільськогосподарські 

ландшафти та сільськогосподарські ЛТчС. У процентному співвідношенні 

ландшафтно-технічні системи значно поступаються ВАЛ, оскільки становлять 

незначну частку (2–7%) [143, c. 72] від їх загальної площі ландшафтів 

сільськогосподарського призначення. Незважаючи на те, що формування 

польових ландшафтів відбувається за рахунок різноманітних технічних засобів 

обробітку ґрунту, не усі з них можна відносити до групи ЛТчС. Більшість 

об’єктів техногенного покриву (трактори, комбайни, вантажівки) у 

агроландшафтах є активними технічними системами, які здійснюють 
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періодичне втручання у природний блок. Однак за короткий проміжок часу їх 

взаємодії повноцінна ландшафтно-технічна система не встигає сформуватися.  

У межах річкових долин польові ДЛТчС сформувалися на окремих 

ділянках заплав у нижніх течіях Дністра, Південного Бугу, Інгулу, Інгульця та 

Дніпра (південь лісополя). Їх функціонування зумовлене наявністю 

водорегулюючих дамб і осушувальних каналів, які прокладені уздовж річищ та 

упоперек заплав. У середині ХХ ст. їх будівництво було зумовлено 

регулярними повенями і частими повадками. Зараз такі системи відносяться до 

категорії «ЛТС». Дамби заростають степовою лучно-злаковою рослинністю, 

канали замулюються і заболочуються. Відсутність повеней зумовлює втрату 

над ними контролю, а отже поступове руйнування. У польовій зоні з 

недостатнім зволоженням на схилах і надзаплавних терасах річкових долин 

діють зрошувальні польові ландшафтно-технічні системи. Їх функціонування 

забезпечується за рахунок водогосподарських ЛТчС – іригаційних каналів 

(підрозділ 5.1), які подають воду з річок. Через спеціалізовану техніку 

(дощувальні машини) здійснюється регулярне зволоження 

сільськогосподарських культур на кругових ділянках з радіусом від 8 до 60 м. 

Форма таких ДЛТчС чітко прослідковується влітку з космосу – серед полігонів 

польових ділянок виокремлюються симетричні круги та напівкруги (рис. 5.22). 

 

 
Рис. 5.22. Вигляд з космосу зрошувальних польових ЛТчС у долині р. Інгулець  

(сервіс Google Earth) 
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На схиловому типі місцевостей долин річок Придністер’я і 

Причорномор’я (Одеська та Миколаївська обл.) набули поширення 

ландшафтно-технічні системи виноградників (підклас садових ландшафтів). 

Вирощування сільськогосподарської культури здійснюється шпалерним 

способом. Круті схили трансформуються «нарізанням» терасованих 

майданчиків та засипанням глибоких ярів. У їх межах закріплюють 

залізобетонні стовпці, між якими натягують стальні дроти, що слугують 

опорами для ліаноподібних стебел винограду. У залежності від особливостей 

обробітку відстань між міжряддями встановлюють від 1,5–2 до 4–6 м. У 

природному блоці натуральний рослинний покрив замінюється на насадження 

кущів винограду (Vitaceae), найбільш поширеними сортами якого є «Аліготе», 

«Каберне Совіньйон», «Ркацителі», «Ізабелла» тощо. Окрім господарського 

типу рослинності тут формується своя вузькоспеціалізована фауна і флора. 

Зараз відомо близько 600 шкідників виноградної лози, серед яких основними 

представниками є комахи, кліщі та нематоди. На виноградниках півдня України 

зафіксовано понад 530 видів бур’янів з 57 родин [478]. Вибагливість винограду 

до природніх умов (позитивні температури, відповідна експозиція схилів, сила і 

напрям вітрів) зумовлюють присутність блоку управління, яка проявляється у 

постійному контролі за системою. Упродовж цілого року проводиться цілий 

комплекс заходів щодо стимулювання росту і розвитку виноградної лози. 

Недостатній догляд за природним і технічним блоками зумовлює швидкий 

занепад систем. Час росту виноградної лози (3–4 роки) та активної експлуатації 

продукції (20–25 років) визначають тривалість стадії функціонування ЛТчС. 

Блок управління сільськогосподарськими ЛТчС представлений 

приватними підприємствами та державними організаціями, які 

підпорядковуються Міністерству аграрної політики та продовольства України. 

Серед основних недоліків їх діяльності, не пов’язаних з сферою політики, є 

застаріла техніко-технологічна база сучасних сільськогосподарських 

підприємств. Відсутність модернізації та використання устаткування та 

обладнання (з другої половини ХХ ст.) не дають змоги у повній мірі 
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функціонувати ЛТчС і продукувати відповідну кількість врожаїв.  

Белігеративні ДЛТчС (з лат. «belligero» – вести війну) формуються у 

результаті цілеспрямованого будівництва інженерно-технічних споруд для 

ведення військових дій. До ландшафтно-інженерних систем відносяться 

військові аеродроми, полігони, склади боєприпасів та різноманітні 

фортифікаційні об’єкти, функціонування яких є актуальним зараз. Інформація 

про них є засекреченою і становить державну таємницю. До ландшафтно-

техногенних систем відносимо фортеці, ескарпи, довготривалі оборонні точки 

(бункери, ДОТи, ДЗОТи), які припинили використовувати з військовою метою. 

Часто вони «вливаються» у ландшафтну структуру селитебних ЛТчС і стають 

їх невід’ємною частиною. Так, сучасні Дубно, Кам’янець-Подільський, Хотин, 

Кропивницький, Білгород-Дністровський важко уявити без їх колишніх 

оборонних ІТС. Вони вже давно стали історико-культурними осередками міст 

та містечок і сформували навколо себе новий (не белігеративний) ландшафт. 

Вали, городища та окопи, так само як і кургани й могильники, відносимо до 

категорії «власне антропогенних ландшафтів». 

У межах Правобережної України белігеративними ЛТС є комплекси 

оборонних вузлових споруд, які називають «лінія оборони» («лінія Молотова-

Ріббентропа», «лінія Сталіна»). Їх основу формували укріплені райони (УР), що 

складалися з низки довготривалих оборонних точок (ДОТів). Часто лінії УР 

розташовували уздовж напряму річкових долин, які мали слугували природною 

перепоною під час можливих атак ворога. Так, у Могилів-Ямпільському 

укріпленому районі нараховувалося: 202 – кулеметних одноповерхових 3-

амбразурних ДОТи (з них типу М1 – 57, М2 – 123 і М3 – 22), 3 – двоповерхові 

ДОТи типу Б42, 16 – артилерійських 2-амбразурних напівкапоніри типу М1 

[249, с. 107]. Вони були збудовані у 30-тих роках ХХ століття у якості першої 

смуги оборони СРСР і приурочені до лівобережних схилів Жвану та Дністра. 

Розташування ДОТів давало можливість прострілювати сектори річища і 

правобережних схилів під час наступу ворогів з територію колишньої 

 
42 ДОТи типу Б мали сховище від хімічної зброї, типу М – ні. 
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Бессарабії.  

Характерною особливістю техногенного покриву белігеративних ЛТчС є 

їх надзвичайна стійкість до механічних пошкоджень. Це зрозуміло, оскільки 

пряме призначення усіх фортифікаційних ІТС – стримувати руйнівну дію куль, 

снарядів, мін і бомб. Більшість ДОТів мають залізобетонну конструкцію з 

високоякісних (на той час) марок цементу та сталі. Вони представлені 

напівзаглибленими інженерно-технічними спорудами, які складалися з одного 

або більше поверхів. За формою ДОТи – неправильні багатогранники, розміри 

яких досягають 7–11 м у поперечнику [153, с. 96]. Товщина залізобетонних стін 

та перекриттів становить від 0,5 до 1,5 м. Амбразури для ведення вогню 

укріплені стальними пластинами. Після прориву оборони німецькими 

військами улітку 1941 р. ДОТи втратили блок управління і перейшли до 

категорії ЛТС. Зовнішню сторону стін ІТС, яка була часткова зруйнована у ході 

бойових дій, поступово вкривали мохи (Polytrichum commune) і лишайники 

(Hypogymnia physodes, Xanthoria parietina). На «оголених» металевих частинах 

ІТС прогресують процеси корозії. Навколишня територія поблизу ДОТів 

заросла рудеральною та кущовою рослинністю.  

До теперішнього часу блок управління більшості белігеративних ЛТчС не 

відновив свою діяльність. Перебуваючи у межах територій населених пунктів 

вони є власністю сільських або міських громад. Оскільки їх сучасне 

використання за призначенням втратило свою актуальність, а повний демонтаж 

є занадто трудомістким, ДОТи знаходяться поза увагою місцевого населення. 

Зараз вони слугують у якості смітників і ще сотні років здатні перебувати на 

межі переходу від категорії «ЛТС» до «ВАЛ».  

 

Висновки до розділу 5 

 

1. На основі попереднього досвіду та власних польових досліджень 

доцільно виокремити 11 можливих класифікацій долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем: 1) за приналежністю до певного таксону фізико-
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географічного районування; 2) за приуроченістю до типів місцевостей; 3) за 

розміром водозбору; 4) за функціональним призначенням інженерно-технічної 

споруди; 5) за місцем локалізації інженерно-технічної споруди; 6) за основним 

матеріалом техногенного покриву; 7) за тривалістю існування та ступенем 

саморегулювання; 8) за ступенем господарської цінності; 9) за ступенем 

контролю; 10) за активністю техногенного покриву; 11) за видом господарської 

діяльності (за змістом). Для дослідження ДЛТчС найбільш прийнятною є 

класифікація за видом господарської діяльності, яка враховує їх інженерно-

технічну складову. У типологічному відношенні ДЛТчС оптимально 

співвідносяться з класом водних антропогенних ландшафтів. Більшість 

водосховищ, ставків і каналів є блоковими системами, палеоландшафтною 

основою яких є річкові долини. 

2. Формування долинно-річкових ЛТчС Правобережної України 

відбувалося за рахунок каркасних і осередкових антропогенних ландшафтів. 

Селитебні ДЛТчС є основою («ядрами»), між якими роль сполучних ланок 

відіграють водогосподарські долинно-річкові ландшафтно-технічні системи. До 

осередкових ландшафтів відносяться дорожні, гірничопромислові, 

сільськогосподарські та белігеративні ДЛТчС, які у річкових долинах поширені 

локально. 

3. У типології водогосподарських долинно-річкових ландшафтно-

технічних систем виділено 4 інженерно-технічні підкласи: млинарських, 

гідроенергетичних, греблевих і канальних ДЛТчС. Їх поширення у межах 

антропогенних зон Правобережної України та особливості будівництва 

визначалися гідрологічними та геолого-геоморфологічними чинниками. На 

прикладі алгоритму трансформації долинно-річкових ландшафтів внаслідок 

формування млинарських ЛТчС показано вирішальну роль блоку управління 

для утримання цілісної структури ЛТчС.  

4. Селитебні долинно-річкові ландшафтно-технічні системи сформовані 

трьома підкласами: містами, містечками та селами. Для кожного з них є 

характерні специфічні ознаки, які зумовлені їх господарським спрямуванням і 
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розташуванням у річковій долині. Визначено приуроченість окремих 

селитебних ЛТчС до відповідних долинно-річкових типів місцевостей.  

5. Осередкові ландшафти у річкових долинах займають незначні площі. 

Однак в окремих випадках вони мають суттєве значення для народного 

господарства. Мости, кар’єри, зрошувальні поля, виноградники, ДОТи – це 

ландшафтно-технічні системи, які взаємодоповнюють сучасну структуру 

долинно-річкових ландшафтів регіону досліджень. 

6. Картографічний і ландшафтознавчий аналіз дають можливість зробити 

висновок, що на території Правобережної України більшість підкласів 

каркасних долинно-річкових ландшафтно-технічних систем зосереджено у 

межах антропогенної зони лісополя. Це робить її важливою базою для 

відновлення соціально-економічного розвитку держави. Однак певна 

неузгодженість дій у структурі управління призводить до утримання ЛТчС на 

стадії руйнування або переходу до категорії «власне антропогенного 

ландшафту».  
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РОЗДІЛ 6 

ДИНАМІКА ДОЛИННО-РІЧКОВИХ 

 ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 

6.1. Проблема динаміки та багатовимірності ландшафтно-технічних 

систем 

 

Будь-яка ландшафтно-технічна система не є статичною у просторі та часі. 

Вона завжди буде динамічною і розвиватиметься, зазнаючи впливів як ззовні, 

так і зсередини. До зовнішніх причин розвитку відносяться основні джерела 

поступання у ЛТчС речовини, енергії та інформації. Найголовнішими серед них 

є космічні (енергія Сонця та Місяця), загальнопланетарні (атмосферна 

циркуляція, ендогенні процеси), місцеві (суміжні ландшафтні комплекси). У 

свою чергу, наявність в ЛТчС блоків з різними властивостями призводить до 

виникнення масо- та енергообмінних процесів, які змінюють структуру один 

одного та системи загалом [328]. 

Динаміку ландшафтів вивчають з 20-х років ХХ століття. Серед основних 

науковців, які зробили найсуттєвіший внесок у її дослідження, 

виокремлюються М. А. Солнцева [465], А. Г. Ісаченко [221], В. Б. Сочава [468], 

Ф. М. Мільков [357], М. І. Мамай [328], М. Д. Гродзинський [119; 120], 

Г. І. Денисик [143] тощо. Однак навіть зараз серед ландшафтознавців немає 

єдиного погляну на визначення динаміки. Так, Ф. М. Мільков (1986 р.) під 

динамікою ландшафту розумів «функціональні, просторові та структурні зміни, 

які відбуваються у природно-територіальному комплексі» [357, с. 164]. За 

М. І. Мамай (1992 р.), «динаміка ПТК – це процес розвитку природних 

територіальних комплексів, при якому кількісні зміни переходять у якісні, є 

перерви поступовості, гине стане і народжується нове, є моменти повернення 

до старого. Цей процес призводить не лише до незворотних, направлених і 

закономірних, але й до випадкових змін. Він також реалізується через стани і 

зміни ПТК» [328, с. 3–4]. М. Д. Гродзинський (1993 р.) вважає, що «динаміку 
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геосистеми в широкому розумінні можна визначити як зміну в часі значень її 

окремих характеристик, станів, набору та інтенсивності процесів, 

територіальних структур, яка, на відміну від еволюції, не приводить до 

безпосереднього формування принципово нової геосистеми» [119, с. 141]. 

Головна проблема трактування динаміки полягає у тому, що блокова 

структура ландшафтно-технічних систем є набагато складнішою від 

геокомпонентної організації ландшафту. Тому під динамікою ЛТчС розуміємо 

функціональні, просторові та структурні трансформації, які проявляються у 

всіх складових до критичного моменту перетворення блокової системи на 

геокомпонентну. Таким чином, динаміка об’єднує найрізноманітніші процеси 

та явища, котрі відбуваються у трансформованому людиною ландшафті. 

Зважаючи на це, виникає необхідність її диференціації на окремі види. 

Хорологічна динаміка передбачає просторові зміни меж ландшафтно-

технічної системи. Її класичним прикладом є виникнення мегалополісів 

(Босваш, Чипіттс, Сан-Сан, Токайдо, Англійський, Рейнський), площа яких 

перевищує сотні тисяч кілометрів квадратних, а довжина головної осі – понад 

1000 км. У більшості випадків місцерозташування головної інженерно-

технічної споруди як причинного осередку формування ЛТчС залишається 

сталим. Трансформації відбуваються на прилеглих до нього територіях. Так, 

безперервних просторових змін зазнають берегові лінії водосховищ, ставків і 

каналів; техногенний покрив селитебних ЛТчС у долинах річок поступово 

займає вододільні ділянки; розробки кар’єрів розширюють площі заплав за 

рахунок знищення надзаплавних терас і схилів; постійно зростає висота 

териконів поблизу шахт тощо. Хорологічна динаміка ЛТчС підпорядковується 

кількісному вираженню, тому давно стала об’єктом для застосування 

математичної статистики у географічних дослідженнях.  

Структурна динаміка передбачає зміну морфологічної будови ЛТчС та 

взаємозв’язків між її блоками. У першу чергу вона залежить від активності 

блоку управління. Так, через кілька місяців після заповнення водою ставка у 

його верхів’ї починають формуватися заболочені ділянки, а у прибережній 
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частині виростають куртини рогозу або очерету – нові структурні таксони на 

рівні урочищ і фацій. При цьому ставково-заплавний тип місцевостей 

зберігається, змінюється лише його морфологічна структура. Однак за 

відсутності належного догляду за греблею та днищем ставка відбувається 

поступове замулення, пересихання і заростання водойми. Формується новий 

тип місцевостей – останцево-ставково-заплавний, який має корінно іншу 

структуру. Тут відсутні поверхневі води, змінений рослинний і тваринний світ, 

донні відклади осушуються, рельєф вирівнюється. Техногенний покрив 

поступово самознищується і гребля перетворюється на вал, який заростає 

лучно-злаковою рослинністю і стає ареалом для нових видів тварин. Проте така 

система ще залишається блоковою і упродовж стадії «руйнування» здатна 

функціонувати ще багато років. 

Часова динаміка об’єднує усі зміни в ЛТчС, які пов’язані з часом. 

Наявність природного блоку підпорядковує ландшафтно-технічну систему 

загальнопланетарним процесам, які пов’язані з рухами Землі у просторі. Зміна 

дня та ночі впливає на: бризову активність водосховищ; міграції тварин у 

напрямі від долинно-річкової ЛТчС до вододільної і навпаки; посиленню 

господарської діяльності у світлу пору доби тощо. Припливно-відпливні зміни 

у прибережних ділянках моря приводять у дію турбіни гідроенергетичних 

ЛТчС – припливних електростанцій. Активність блоку управління залежить від 

ступеня вираженості сезонів на певних географічних широтах. Зміна термічних 

умов і зволоження у різні пори року відображається на структурі та стійкості 

технічного покриву. Так, у межах тропічного поясу водовідвідні канали на 

полях потрібно підтримувати в належному стані упродовж року. Для помірного 

поясу поливні системи на полях налагоджують і використовують лише 

упродовж весняно-літнього сезону.  

Направлена динаміка передбачає стійкі, односторонньо спрямовані 

трансформації ЛТчС з багаторазовою зміною її стану та структури. Процес 

розвитку у різнокласових системах й упродовж неоднакових за тривалістю 

часових проміжків є неоднозначним. Однак існує загальна направленість стадій 
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формування ЛТчС: «зародження» → функціонування → «руйнування» [292]. 

Кожна з них має свої особливості, які проявляються у активізації блоку 

управління, перенаправленні вектору масо- та енергопотоків, пришвидшенні 

або гальмуванні фаз. Будь-який розвиток не є прямолінійним, за своєю 

направленістю він може бути прогресивним і регресивним (рис. 6.1). По 

відношенню до ландшафтно-технічних систем зазначені явища не мають 

традиційного значення. Прогрес у розвитку ЛТчС триває до моменту її 

входження у стадію функціонування і отримання категорії «ландшафтно-

інженерної системи». При цьому більшість процесів обміну речовиною, 

енергією та інформацією спрямовані на оптимальне використання системи у 

народному господарстві. Показники динаміки (ККД) у ЛТчС досягають своїх 

найвищих значень. Усі масо- та енергопотоки сконцентровані на підтримці 

сталого стану технічного блоку. Коли ж блок управління анулюється і ЛТчС 

переходить до стадії «руйнування» – настає регрес. Блокова організація 

системи трансформується у геокомпонентну. 

 

 

Рис. 6.1. Направлена динаміка у ландшафтно-технічній системі 

 
Геокомпонентні системи: НЛ – натуральний ландшафт; ВАЛ – власне 

антропогенний ландшафт. 

Блокові системи: ІТС – інженерно-технічна споруда; ЛІС – ландшафтно-інженерна 

система; ЛТС – ландшафтно-техногенна система. 

 

Регрес ще не означає, що змінюється напрям розвитку системи. На лінії 

часу їхні вектори співпадають (рис. 6.1). Хоча система набуває спрощеної 

організації (перетворюється на власне антропогенний ландшафт), динаміка її 

процесів характеризується підвищеною складністю. Це пояснюється їх значною 
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трансформованістю внаслідок дії колишніх управлінського і технічного блоків. 

Часто направлена динаміка ЛТчС представляє собою одну з ланок 

тривалих у часі проявів часової динаміки. Так, у випадку будівництва нової 

інженерно-технічної споруди в межах долинно-річкового ландшафту 

(наприклад, будівництво гідроелектростанції на місці зруйнованого «водяного» 

млина) можна говорити про явище циклічності у ЛТчС (рис. 6.2). Направлена 

динаміка з її видозміною структур і переходом однієї категорії до іншої є 

розвитком ландшафтно-технічної системи.  

 

 

 

1 
 

2 
 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

Рис. 6.2. Циклічність розвитку долинно-річкової ландшафтно-технічної системи 

 

1 – категорія ландшафтної системи; 2 – людина; 3 – прямий вплив; 4 – 

опосередкований вплив; 5 – можливий прямий вплив; 6 – напрям переходу до нової 

категорії. 

 

Кожна ЛТчС здатна до саморегуляції та самовідновлення, оскільки є 

незамкнутою сукупністю взаємопов’язаних блоків і компонентів, які 

функціонують внаслідок впливу домінуючого чинника. На різних стадіях 
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розвитку ЛТчС ним може виступати один із трьох блоків. Кожна система має 

свою відмінну ознаку – багатовимірність, тобто функціонування у її межах 

низки відособлених і водночас взаємопов’язаних парадинамічних систем. Так, 

Ф. М. Мільков виокремлював п’ять таких систем. Сучасні дослідження [116; 

117; 515; 516] вказують на те, що їхня кількість може бути більшою (рис. 6.3).  

 

 

Рис. 6.3. Структура ЛТчС як багатовимірної парадинамічної системи.  

За даними [357] з правками та доповненнями автора 
 

Блоки: 1 – природний; 2 – технічний; 3 – управлінський. 

Масо- та енергопотоки. Внутрішні: 4 – внутрішній блоковий; 5 – внутрішній 

структурно-морфологічний; 6 – внутрішній міжблоковий. Зовнішні: 7 – зовнішній 

комплексний; 8 – підстилаючий літогенний; 9 – зовнішній повітряний. 

Межі: 10 – компонентних складових; 11 – блоків; 12 – систем (комплексів).  

 

Внутрішня блокова система обмежена рамками ландшафтної техносфери 

планети [298], яка об’єднує сучасні ґрунти, техногенний покрив і шар повітря 

(до висоти 25 км). Тут відбуваються як природні процеси, які супроводжуються 

утворенням і переробкою біомаси, так і техногенні – продукування і 

накопичення техноречовини. До складу кожного з блоків ЛТчС відносяться 

рівнозначні компоненти: гірські породи, ґрунти, рельєф, поверхневі і підземні 

води, біота та мікроклімат (природний блок); інженерно-технічні споруди, 

машини і механізми (технічний блок); люди як оператори техногенних процесів 

(блок управління). Ці складові у різних концентраціях зустрічаються у всій 
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товщі ландшафтної техносфери.  

Між компонентами налагоджуються взаємозв’язки – зустрічні потоки 

речовини, енергії та інформації. Природний блок функціонує за рахунок 

колообігів основних хімічних і біогенних елементів. У технічному блоці 

здійснюється переробка електроенергії, нафти та газу, що й змушує його 

працювати. Управлінський блок діє через поширення та виконання команд, 

кількість яких варіює від величини та складності системи.  

Внутрішня структурно-морфологічна система розглядає ЛТчС як чітко 

визначену градацію таксонів. У природному блоці: фізико-географічний район 

сформований урочищами і місцевостями; фізико-географічна область – 

районами; фізико-географічний край – областями (провінціями); фізико-

географічна зона – краями тощо. У технічному блоці: вузол першого порядку 

складний з деталей; вузол другого порядку – з вузлів першого порядку; машина 

(технічна система) – з вузлів вищого порядку і т.д. У блоці управління: 

колектив підприємства поділений на робочі групи (бригади); галузь 

промисловості – сукупністю підприємств; народне господарство – 

структурними ланками (промисловість, транспорт, будівництво). Діяльність 

кожного з структурних таксонів підпорядкована центральним органам 

виконавчої влади (міністерствам).  

Внутрішня міжблокова система передбачає взаємозв’язок у ЛТчС на 

рівні трьох блоків. Упродовж різних стадій розвитку між ними відбувається 

перерозподіл масо- та енергопотоків, який проявляється через «боротьбу за 

домінування. На стадії «зародження» і «функціонування» блок управління 

сконцентрований на тому, щоб пригальмувати або знівелювати вплив 

природних процесів на техногенному покриві ЛТчС. Під час стадії 

«руйнування» природний блок стає головним у системі і намагається знищити 

техноречовину, яка у відповідь створює супротив. Якщо технічний блок 

залишається стійким до таких подразників, то двоблокова система утримуються 

цілісною тривалий час. 

Зовнішня комплексна система виражає взаємодію ЛТчС з іншими 
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ландшафтними комплексами. Найбільш чітко вона проявляється на межі з 

суміжними ландшафтами. Тут формуються специфічні перехідні смуги різної 

величини (геоекотони), в основі функціонування яких знаходиться принцип 

контрастності. За даними [24; 455] на території рівнинної частини 

Правобережної України виокремлюється чотири міжзональних геоекотони: між 

мішаними хвойно-широколистими лісами та лісостепом, між мішаними хвойно-

широколистими лісами і широколистими лісами, між широколистими лісами та 

лісостепом, між лісостепом і степом. На думку автора, такий підхід не зовсім 

доречний, оскільки це фізико-географічне районування натуральних 

ландшафтів [333]. Зараз регіон дослідження – це територія взаємодії трьох 

антропогенних зон (лісопасовища, лісополя і поля), на якій сформувалося два 

антропогенних міжзональних геоекотони – «лісопасовище-лісополе» та 

«лісополе-поле». У їх межах ландшафтно-технічні системи мають дещо іншу 

структуру та особливості функціонування, які зумовлені контрастністю 

суміжних природних зон. Зараз інтерес фізико-географів зростає до вивчення 

геоекотонів в антропогенних ландшафтах. Зокрема процеси геоекотонізації 

були проаналізовані на прикладі водогосподарських і рекреаційних ЛТчС [133; 

473; 508], які сформувалися у днищах долин. 

Через зовнішню повітряну систему відбувається надходження у ЛТчС і 

зворотне випромінювання сонячної радіації та здійснюється взаємодія з 

віддаленими ландшафтними комплексами через перенесення різних типів 

повітряних мас. У зовнішній повітряній системі відбуваються сезонні міграції 

птахів між різними географічними поясами. Окрім винесення та акумуляції 

солей і мінеральної речовини природного походження у приземному шарі 

повітря здійснюється транспортування продуктів згорання енергоносіїв, 

пилуватих частинок з промислових, сільськогосподарських і селитебних ЛТчС. 

За даними Т. Герлаха, сучасні вулкани продукують 130−440 млн т викидів у рік. 

У той час як спалювання кам’яного вугілля, виробництво цементу та виплавка 

чавуну зумовлюють щорічне надходження в атмосферу 35 млрд т тон пилу 

[600]. Зараз зовнішня повітряна система стала середовищем для регулярних 
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польотів літаків, космічних апаратів, метеорологічних зондів. Поширення звуку 

через повітря забезпечує формування особливої форми ландшафтного 

простору – звукового ландшафту [238; 628]. 

У підстилаючій літогенній системі проявляється взаємодія ЛТчС з 

літогенною основою, яка представлена земною корою та верхньою мантією. 

Ендогенні процеси відображаються на стійкості технічного блоку через вплив 

на нього землетрусів, вулканізму, тектонічних підняттів і опускань. Зустрічний 

вплив на природній блок проявляється через будівництво підземних тунелів, 

метро, шахт; забору підземних вод; тривалого видобування нафти і газу. 

Внаслідок проведення масштабних гірничодобувних процесів у земній корі 

формується особливий підземний варіант (відділ) ландшафтної техносфери.  

Внутрішні та зовнішні системи тісно пов’язані між собою і утворюють 

багатовимірну парадинамічну систему. По відношенню до ландшафтної 

техносфери вони є субсистемами, які у своїй єдності і сукупності розкривають 

структурно-динамічну організацію ЛТчС. Багатовимірність ландшафтно-

технічних систем доводить усю складність їх досліджень. Адже у польових 

умовах можна опрацювати дані лише про окремі субсистеми. Для формування 

комплексного уявлення про ЛТчС потрібні: 1) розуміння специфіки структури і 

динаміки усіх субсистем; 2) тривалий часовий проміжок для аналізу розвитку 

системи; 3) спеціалісти, які здатні керувати трьома блоками ЛТчС.  

 

6.2. Осередкові процеси у долинно-річкових ландшафтно-технічних 

системах 

 

Зважаючи на зростаючий антропогенний вплив, ландшафтна сфера зазнає 

постійних змін і відхилень від свого натурального стану. Глобальне поширення 

техногенного покриву на поверхні планети та залучення до масообмінних 

процесів нових речовин неприродного походження зумовлюють дестабілізацію 

стану навколишнього середовища. На фоні світової екологічної кризи 

відбуваються локальні порушення, котрі малопомітні на перший погляд і 
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спочатку виокремлюються на невеликих ділянках (осередках), однак з часом 

можуть збільшитися до значних розмірів [300; 309].  

Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи є місцями значної 

локалізації різних за характером осередків. Особливо це стосується 

водогосподарських ДЛТчС (водосховищ, ставків, гідроелектростанцій, 

«водяних» млинів тощо) на території Правобережної України, які 

характеризуються погіршеним станом природного блоку. Індикація небажаних 

осередкових процесів дає змогу на ранніх стадіях виявити і зупинити їх 

розвиток. У той же час виявлення ландшафтних осередків з позитивною 

динамікою має важливе народногосподарське значення. Пошук шляхів 

оптимізації дестабілізованих ДЛТчС можливий лише на основі всебічного 

аналізу механізму зародження і функціонування ландшафтних осередків. 

У контексті цього дослідження під ландшафтним осередком розуміється 

окремий геокомпонент або техногенний елемент, який у результаті зовнішніх 

(антропогенних) впливів призводить до корінної зміни первинного ландшафту і 

виникнення нових процесів обміну речовини, енергії та інформації, які раніше 

були йому невластиві. Як правило, осередкові процеси часто ідентифікують з 

несприятливими процесами [48; 132; 133; 175], які перешкоджають 

повноцінному функціонуванню новоствореної системи. Насправді такий підхід 

є не завжди доречний, оскільки сприймається з позиції «користі» лише для 

людини. Так, з одного боку, процеси заростання і заболочування ставків 

призводять до втрати рекреаційного потенціалу, а з іншого – зумовлюють 

формування нових ареалів гідрофільної флори та фауни. 

Механізм зародження і функціонування осередків в ландшафтно-

технічних системах дещо відрізняється від аналогічних процесів у власне 

антропогенних ландшафтах. Причиною формування ЛТчС є люди (блок 

управління), які розпочинають будувати інженерно-технічну споруду 

(технічний блок). Вплив техногенного покриву на геокомпоненти (природній 

блок) і є імпульсом, котрий запускає у дію осередкові процеси. За [525], у 

власне антропогенних ландшафтах на початкових стадіях розвитку ці процеси 
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майже не помітні, а їх прояв полягає у нестабільному функціонуванні окремих 

геокомпонентів. У ЛТчС техногенний покрив є одночасно і «відправною 

точкою» зародження осередку, і визначальним чинником, який діє одразу ж на 

усі геокомпоненти. Це призводить до спрямування масо- та енергопотоків в 

усіх напрямах від техногенного покриву, а отже корінну трансформацію 

первинного ландшафту (рис. 6.4).  

У залежності від категорії ЛТчС механізм осередкових процесів може 

розвиватися у двох варіантах: антропогенному і натурально-антропогенному. 

На стадіях «зародження» і функціонування, коли система перебуває під повним 

контролем блоку управління, осередкові процеси підтримуються у певному 

режимі людиною. Це, так звані, «пульсуючі» осередкові процеси, які під 

впливом антропогенного чинника можуть розвиватися або згасати, й відповідно 

розширювати або зменшувати площі ландшафтних осередків [175]. До таких 

ландшафтно-інженерних систем відносяться діючі кар’єри, дороги, 

меліоративні системи, де прояв небажаних осередкових процесів одразу ж 

знищується.  

На стадії «руйнування» (за відсутності блоку управління) осередок здатен 

збільшуватися у розмірах і переходити на вищий таксономічний рівень. Тут 

мають місце «агресивні» осередкові процеси, які активно розвиваються і 

розширюють свої межі [175]. Це відбувається у ландшафтно-техногенних 

системах (покинутих ділянках автодоріг, річкових дамбах, спущених ставках).  

Техногенний покрив руйнується і зменшується у розмірах і роль осередку 

беруть на себе суміжні геокомпоненти, які були трансформовані його 

початковим впливом. Без втручання людини такі процеси проходять і 

розвиваються у натуральних умовах. Це й призводить до дестабілізації стану 

ландшафту і виникнення кризових екологічних ситуацій. У залежності від сили 

початкового імпульсу та стану природного блоку, варіюється розмір осередку і 

радіус впливу осередкових процесів. Це можна спостерігати на прикладі 

розвитку осередків у радіаційних ландшафтах, які сформувалися у районах 

видобутку уранових руд або місцях техногенних катастрофах. Потужність їх 
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впливу настільки сильна, що дія осередкових процесів проявляється упродовж 

багатьох десятків років. Мікроосередок аварії на Чорнобильській АЕС (1986 р.) 

у долині р. Прип’ять до цього часу впливає на лише на 30-кілометрову зону 

відчуження, а й на територію усієї планети загалом. 

 

 

Рис. 6.4. Механізм зародження і функціонування осередків  

у ландшафтно-технічних системах 

 
А) осередок у ландшафтно-інженерній системі; Б) осередок у ландшафтно-

техногенній системі; В) осередок у власне антропогенному ландшафті. 
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Складові ландшафтно-технічної системи: 1 – натуральні геокомпоненти; 2 – 

антропогенні геокомпоненти; 3 – блок управління (люди, інформація, зв’язок); 4 – технічний 

блок (техногенні елементи); 5 – природний блок (натуральні та антропогенні 

геокомпоненти); 6 – ландшафтний осередок.  

Зв’язки: 7 – нестійкі; 8 – стійкі.  

Межі: 9 – геокомпонентів; 10 – технічного блоку; 11 – природного блоку; 12 – 

ландшафтного осередку.  

 

Водогосподарські долинно-річкові ландшафтно-технічні системи43 є 

зразковими моделями техногенного походження, на прикладі яких можна 

детально розглянути хід осередкових процесів у ландшафтно-динамічному 

(рис. 6.5) та історико-ландшафтному аспектах. 

 

 
Рис. 6.5. Зони формування осередкових процесів  

у ставковій ландшафтно-технічній системі 

 
Осередки і осередкові процеси: 1 – замулювання; 2 – заболочування; 3 – абразія 

берегів; 4 – осушення; 5 – первинний осередок; 6 – вторинні осередки; 7 – осередкові зв’язки. 

Інші позначки: 8 – центральне мілководдя; 9 – гребля; 10 – натурально-антропогенне 

річище та напрям течії. 

 

Ландшафтно-динамічний аспект. У ставкових ЛТчС (руслового підтипу) 

техногенним осередком є гребля, яка перегороджує днище долини під певним 

кутом. Утворений бар’єр перешкоджає руху води вниз за течією, що й 

призводить до затоплення заплави. Перерозподіл масо- та енергопотоків 

зумовлює виникнення нових мікроосередків у межах усіх типів долинно-

річкових урочищ. Наступний перебіг осередкових процесів визначається 

зональними особливостями території, літогенною основою, розмірами водойми, 

крутизною і залісненістю схилів, стійкістю матеріалу греблі. На початковому 

 
43 Тут розглянуті осередкові процеси, які характерні для водогосподарських долинно-річкових ландшафтно-

технічних систем рівнинної частини Правобережної України. Аналогічні процеси у долинах гірських річок 

докорінно відрізняються і є перспективним об’єктом майбутніх досліджень ландшафтознавців. 
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етапі функціонування ЛТчС активно відбуваються процеси підмивання та 

руйнування берегів. Поступове накопичення продуктів абразії призводить до 

замулювання прибережних ділянок. Як правило, у верхній частині ставка 

відкладаються більші за гранулометричним складом, а на нижній – дрібніші 

(мулисті) частки. Алювіально-делювіальні відклади розташовуються 

рівномірно або у формі руслової гряди. Вони поступово рухаються від верхів’я 

ставка до греблі. У залежності від режиму річки змінюється швидкість 

накопичення і транспортування відкладів. Після вироблення нових берегів і 

прибережних мілководь за рахунок замулювання активізуються процеси 

заростання. На межі контакту контрастних середовищ «вода – суша» 

формуються водно-берегові геоекотони, у межах яких розвиваються від 3 до 5 

смуг трансформації ландшафтних комплексів [175; 388]. Підтоплення верхніх 

б’єфів ставків призводить до підйому рівня ґрунтових вод і заболочення 

суміжних територій. Верхів’я ставків перетворюються на заболочені ділянки, 

зарослі вербняками, вільшняками і очеретяно-осоковими асоціаціями. У 

заплавах нижніх б’єфів відбувається осушення ґрунтового покриву і заміни 

гідрофільної лугової рослинності мезоксерофітами [173; 175; 217; 218]. 

Виявлення мікроосередків зазначених процесів слугує важливим індикатором 

для утримання ЛТчС на стадії функціонування і забезпеченні її 

водогосподарської цінності. Невтручання людини у хід осередкових процесів 

призводить до поступового самознищення ставкової ЛТчС і перетворення у 

водно-болотний власне антропогенний ландшафт. Початковий техногенний 

осередок (гребля) руйнується та заростає зональною рослинністю.  

В історико-ландшафтному аспекті як осередки варто розглядати місця 

оптимальними природними умовами для будівництва інженерно-технічних 

споруд. У річкових долинах – це мілководні ділянки річища (для закріплення 

мостових опор), пороги (як надійний фундамент для гідроелектростанцій), 

стрімкі кам’янисті схили (для закріплення «тіла» греблі та створення підпору 

води у водосховищах), острови (як захист від ворогів) тощо. Упродовж тисяч 

років навколо таких осередків концентрувалося населення, будували міста, 
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формувалися держави. Незважаючи на соціально-економічні негаразди, на 

місці зруйнованих виникали нові ЛТчС, які продовжували змінювати 

навколишнє середовище.  

До історико-ландшафтних осередків відносяться млинарські ЛТчС. 

Млини відігравали надзвичайно важливу роль у соціально-економічному 

розвитку Правобережної України: вони забезпечували населення борошном, 

слугували окрасою села, регулювали воду в річках, були місцем укладання 

ділових угод тощо. З ландшафтознавчого погляду основне значення млинів 

полягає в тому, що саме ці ЛТчС стали осередками трансформації натуральних 

долинно-річкових ландшафтів в антропогенні. Просторово-часовий аналіз 

формування осередків ДЛТчС та їх структури дає можливість простежити 

своєрідні закономірності, що характерні для процесу антропогенізації річкових 

долин Правобережної України (рис. 6.6). Кожна видозміна водогосподарської 

ДЛТчС зумовлена соціальними потребами суспільства, яке на різних стадіях 

свого розвитку має певні потреби. Зміна системи має два варіанти, які залежать 

від особливостей інженерно-технічної споруди та контролю над технічним 

блоком ДЛТчС. Результати функціонування усіх систем однакові – отримання 

матеріальних благ, потреби в яких постійно збільшуються. На лінії часу чітко 

простежується послідовність розвитку: інженерно-технічна споруда «водяний» 

млин (до X ст.) → млинарські ЛТчС (X ст. – початок XІX cт.) → млинарсько-

гідроенергетичні ЛТчС (XІX cт. – середина ХХ ст.) → гідроенергетичні ЛТчС (з 

середини ХХ ст.) [619]. Трансформація природного блоку, яка проявляється 

через вплив на натуральні долинно-річкові ландшафти, зумовлює виникнення 

антропогенних типів місцевостей та призводить до формування категорії 

ландшафтно-техногенних систем. Удосконалення попередньої системи або 

утворення нової в кінцевому варіанті поряд з позитивним результатом дає 

негативний ефект. Як правило, це дестабілізація екологічного стану в річкових 

долинах, якого можна було б запобігти при конструктивному плануванні 

інженерно-технічних споруд і врахуванні можливих варіацій розвитку ДЛТчС. 
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Рис. 6.6. Розвиток осередків млинарських ландшафтно-технічних систем  

відносно лінії часу44  

 
1 – геокомпонентна система; 2 – інженерно-технічна споруда; 3 – ландшафтно-

інженерна система; 4 – ландшафтно-техногенна система; 5 – власне антропогенний 

ландшафт; 6 – взаємозв’язки між системами; 7 – напрям переходу до нової категорії; 8 – 

млинарська ландшафтно-технічна система; 9 – млинарсько-гідроенергетична технічна 

система; 10 – гідроенергетична технічна система. 

 

Техногенний покрив у ДЛТчС зумовлює корінну перебудову натуральних 

геокомпонентів і викликає утворення ландшафтних осередків, які 

дестабілізують функціонування як системи, так і суміжних ландшафтів. Тому, 

для розробки стратегії раціонального природокористування необхідно 

продовжувати та розширювати вивчення осередків й осередкових процесів у 

долинно-річкових антропогенних ландшафтах. Комплексні дослідження 

інженерів-техніків і ландшафтознавців допоможуть отримати дані, які 

дозволять прогнозувати розвиток динамічних процесів у ДЛТчС, а також 

розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на стабілізацію стану 

навколишнього середовища. Це сприятиме вирішенню проблеми оптимізації та 

раціонального природокористування у водогосподарських долинно-річкових 

ландшафтно-технічних системах і забезпечить їх якісне функціонування. 

 

 
44 Схема розвитку млинарських ЛТчС характерна для річок Правобережної України. Розмір систем пропорційно 

залежний від площі їх поширення під час певного етапу. Пунктирними лініями позначені можливі видозміни 

систем, взаємозв’язків або напрями переходу до нових категорій. 
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6.3. Вплив висотної диференціації на функціонування долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем 

 

Висотна диференціація зумовлює багато важливих природних ознак 

долинно-річкових ландшафтів: збільшує їх різноманіття, пришвидшує або 

сповільнює інтенсивність руху потоків речовини, енергії та інформації, змінює 

продуктивність і розвиток ландшафтних комплексів. Значна антропогенізація 

сучасних річкових долин і концентрація у їх межах ландшафтно-технічних 

систем (ЛТчС) потребують врахування специфіки цього явища. Недостатнє 

дослідження висотної диференціації долинно-річкових ЛТчС ускладнює 

вирішення низки завдань, які пов’язані з раціональним природокористуванням, 

проектуванням і створенням меліоративних систем, автомагістралей, населених 

пунктів, поліпшенням екологічного стану території тощо. Важливе значення 

має вивчення висотної диференціації ландшафтів у межах верхніх і нижніх 

б’єфів водосховищ, які проходячи усі стадії розвитку ЛТчС, корінно змінюють 

ландшафтні комплекси днища долини [288].  

Як модельний регіон для аналізу висотної диференціації долинно-

річкових ландшафтно-технічних систем обрано долину Південного Бугу – 

типову рівнинну річку Правобережної України. Сучасні ландшафти цієї долини 

характеризуються поєднанням натуральних і антропогенних ландшафтних 

комплексів. При цьому ступінь антропогенізації є значним – долина річки на 

85% трансформована ландшафтно-технічними системами. У межах долини 

виділено 2 висотно-ландшафтних рівні («молодий» акумулятивний і «типовий» 

акумулятивно-денудаційний) та 4 яруси (табл. 6.1). Кожному натуральному 

висотно-ландшафтному рівню відповідає конкретний натуральний тип 

місцевостей та певні урочища. Відповідно для антропогенних висотно-

ландшафтних рівнів характерними є свої типи місцевостей та долинно-річкові 

ландшафтно-технічні системи. 

 



Таблиця 6.1 

Порівняльна характеристика натуральних і антропогенних висотно-ландшафтних рівнів  

у межах річкових долин Правобережної України 
Природні долинно-річкові ландшафти 

Висотно-

ландшафтні 

рівні 

Яруси 

Натуральні  Антропогенні  

Типи 

місцевостей 
Фонові урочища Типи місцевостей ЛТчС 

«Молодий» 

акумулятивний 

Нижній  Русловий  

Центральні річища; мілководні 

річища (рукави); пороги, 

натуральні острови; конуси 

виносу; центральні 

глибоководдя; прибережні 

відмілини 

Руслово-канальний  

Мости; дамби; гатки; 

дериваційні ГЕС; млини; 

канали; фонтани 

Руслово-ставковий  
Руслові ставки; антропогенні 

острови; млини 

Середній Заплавний  

Стариці; низинні болота; 

вербово-вільхові ліси; 

різнотравні луки 

Заплавно-

ставковий 

Заплавні ставки; копанки; 

відстійники; млини 

Заплавно-

водосховищний 
ГЕС; водосховища 

Верхній  
Надзаплавн

о-терасовий  

Дубові, дубово-соснові, соснові 

ліси; різнотравні луки; 

очеретяно-рогізні та різнотравні 

болота; яри; балки 

Терасово-

селитебний 
Населені пункти; дороги 

Терасово-сільсько-

господарський 

Зрошувальні та осушувальні 

поля; теплиці; сади на 

укріплених терасах 

Терасово-кар’єрно-

відвальний  
Кар’єри; відвали 

«Типовий» 

акумулятивно-

денудаційний 

Нижній  

Схиловий  
Дубові, букові, буково-дубові 

ліси; степові луки; яри; балки 

Схилово-

селитебний 
Населені пункти; дороги 

Схилово-сільсько-

господарський 

Зрошувальні та осушувальні 

польові системи; теплиці; 

сади на укріплених терасах 

Схилово-кар’єрно-

відвальний  
Кар’єри; відвали 

Каньйоно-

подібний 

Дубові ліси; степові луки; яри; 

балки; урочища «стінки» 

Каньйоно-

водосховищний 
Водосховища  

2
9
0
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«Молодий» акумулятивний висотно-ландшафтний рівень сформований 

трьома ярусами: 

- нижній ярус відповідає натуральному русловому типу місцевостей та 

антропогенним руслово-канальниму і руслово-ставковому. Від витоку до гирла 

рівень яруса змінюється і розташовується на абсолютних висотах45 від 0 до 

300 м. У віковому відношенні це наймолодший висотно-ландшафтний ярус, 

який продовжує формуватися й зараз. Активні руслові процеси зумовлюють 

постійну зміну його структури. Палеоландшафтною основою для формування 

ЛТчС на нижньому ярусі були аквальні ділянки перекатів і плес з характерними 

їм урочищами. Домінуючими ландшафтно-технічними системами тут є мости, 

дамби, гатки, дериваційні ГЕС, млини, фонтани, водовідвідні канали, руслові 

ставки та антропогенні острови. Динамічність водного потоку зумовлює 

швидкий перехід ЛТчС з однієї категорії до іншої. За відсутності блоку 

контролю будь-яка ЛТчС руйнується, минаючи категорії: ІТС → ЛІС → ЛТС → 

ВАЛ. Переважна більшість таких ЛТчС зосереджена на Середньому Побужжі, 

де їх фундаментом є Український щит. Унікальні долинно-річкові ландшафтно-

техногенні системи «водяних» млинів, дериваційних гідроелектростанцій і 

гаток приурочені до перепадів відносних висот урочищ порогів (Воробіївських, 

Печерських, Гайворонських, Мигійських тощо). Зараз майже усі ці ЛТС 

зруйновані й потребують капітального ремонту, охорони та заповідання. 

- середній ярус співвідноситься із заплавою річки, яка розташовується на 

висоті 0,5–2 м над урізом води. Внаслідок активної господарської діяльності 

натуральний заплавний тип місцевостей значно змінений на антропогенні – 

заплавно-ставковий та заплавно-водосховищний. Упродовж другої половини 

ХХ ст. характерні заплавні урочища (стариці, низинні болота, вербово-вільхові 

ліси, різнотравні луки) були корінно трансформовані формуванням 

ландшафтно-технічних систем: заплавних ставків, копанок, відстійників, 

млинів, гідроелектростанцій та водосховищ. Специфікою середнього ярусу є те, 

що він уздовж долини зарегульований каскадом ставків і 17 водосховищ 

 
45 Абсолютні висоти вказалі для нижнього яруса, далі зазначаються лише відносні висоти над рівнем першого. 
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(рис. 6.7.А).  

 

 
Рис. 6.7. Стан рослинного покриву в межах середнього яруса 

«молодого» акумулятивного висотно-ландшафтного рівня долини  

Південного Бугу 

 
А – сучасний (2016 р.) профіль; Б – відновлений (до XIХ ст.) профіль: 

1 – водосховище; 2 – сухостепова рослинність; 3 – вологолучна рослинність; 4 – 

водно-болотна рослинність; 5 – деревна рослинність; 6 – натуральні масо- та енергопотоки; 

7 – порушені масо- та енергопотоки. 

 

Лише на окремих ділянках (с. Медвідка, с. Печера Вінницької обл., 

с. Соломія Кіровоградської обл., с. Мигія Миколаївської обл.) у заплаві 

збереглися натуральні урочища. Затоплення середнього рівня ставками і 

водосховищами призвело до виникнення похідних урочищ у їх верхніх та 

нижніх б’єфах. Через зарегульованість стоку річки у заплаві зараз майже не 

відбуваються весняні повені. Це є основною причиною формування контрасних 

і значних за площею ділянок антропогенізованих лук. Так, у верхніх б’єфах 

водосховищ, де рівень ґрунтових вод піднявся вище 1 м, відбувається 

заболочення заплави і утворюються урочища надмірно зволожених лук або 
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боліт. Для нижніх б’єфів, які характеризуються зниженням рівня ґрунтових вод 

нижче 2–2,5 м, специфічною стала аридизація заплави. Це проявляється в 

осушенні ґрунтового покриву, збільшенні кількості сухостійких видів у 

рослинних асоціаціях та остепнінні вологих лук. У долині Південного Бугу 

зазначені явища яскраво проявляються в межах Середнього Побужжя, яке 

приурочене до зони лісополя. 

Ідея Ф. М. Мількова про те, що «долини відіграють роль еколого-

географічних жолобів, якими північні біоценози зміщуються в південному 

напрямі, а південні – північному. У результаті кожна конкретна ділянка 

річкової долини представляє складний вузол зональних («місцевих») 

комплексів з комплексами більш північних і південних зон» [350, с. 206] 

(рис. 6.7.Б) у межах антропогенізованого середнього яруса вже не зовсім 

відповідає дійсності. Поширення лісів на південь «пригальмовується» і 

можливе лише уздовж схилів («типовий» акумулятивно-денудаційний висотно-

ландшафтний рівень), оскільки заплавні вербняки та вільшняки затоплені 

водосховищами або зростають у їх верхів’ях. Перегородження греблями днища 

долини перешкоджає двосторонньому рухові водних тварин. Масові (до 

ХIХ ст.) міграції на нерест окремих видів риб (вирезуб, білуга, стерлядь) від 

гирла до середньобузьких порогів зараз відсутні. Крім того каскад водосховищ 

перешкоджає природному транспортуванню мулу (разом з поживними 

речовинами) до Чорного моря. У пригребливих частинах верхніх б’єфів 

відбувається значне накопичення алювіального матеріалу. 

Багаторічні спостереження за долинно-річковою рослинністю 

підтверджують перевагу руху сухостійких степових видів з півдня на північ 

(рис. 6.7.А). В основі цих досліджень лежить метод фітоіндикації. Щороку 

(середина – кінець червня кожного року) в межах верхнього та нижнього б’єфів 

водосховищ Середнього Побужжя автор систематично закладав натурні 

ділянки розміром 100 м2. Трансформацію рослинного покриву заплави 

визначали за співвідношенням кількості видів рослин-індикаторів до кількості 

типових видів. При цьому до уваги також брали зміну площі, яку займали 
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рослини-індикатори. Показниками заболочення верхів’їв водосховищ є 

поширення хвоща болотного, осоки чорної, рогозу широколистого, рогозу 

вузьколистого, очерету звичайного. Остепніння нижніх б’єфів підтверджують 

домінування в екологічних угрупованнях костриці несправжньоовечої, костриці 

червоної, тонконогу стрункого, полину гіркого, полину австрійського, чебрецю 

Маршала, дивини розлогої, подорожника ланцетолистого тощо. Результати 

досліджень показують, що зараз в усіх без виключеннях верхів’ях водосховищ 

Південного Бугу прогресують процеси заболочення. Луки нижніх б’єфів 

Ладижинського, Глибочанського, Чернятського, Гайворонського та 

Савранського вододосховищ зазнають значного остепніння. 

- верхній ярус відповідає натуральному надзаплавно-терасовому типу 

місцевостей. Для усієї долини Південного Бугу характерні 7 надзаплавних 

терас, які розташовуються на висоті від 5–6 до 60–75 м [104, с. 69–72] над 

рівнем урізу води. На різних ділянках долини їх ширина змінюється: у 

верхів’ї – до 5–6 км, в середній частині – від 0,5 до 10–12 км, у нижній – до 

18 км [146, с. 123]. Тераси складені пісками, супісками та лесоподібними 

суглинками. Зараз вони майже повністю антропогенізовані і натуральний 

надзаплавний тип місцевостей перетворений у терасово-селитебний, терасово-

сільськогосподарський, терасово-кар’єрно-відвальний. Лише на окремих 

ділянках долини зустрічаються посадки борових лісів. Серед переважаючих 

ЛТчС тут функціонують різноманітні населені пункти, дороги, зрошувальні та 

осушувальні польові системи, кар’єри і відвали. Суттєвої трансформації зазнав 

рельєф надзаплавних терас. З метою вирівнювання у межах населених пунктів 

були знищені пагорби, засипані ґрунтосумішами яри та балки, на схилах 

«нарізані» тераси. Розробки піщаних кар’єрів на місці борових терас зумовили 

утворення котлованів глибною 2–2,5 м нижче рівня заплави. 

«Типовий» акумулятивно-денудаційний висотно-ландшафтний рівень має 

один нижній ярус, який сформований двома натуральними типами місцевостей: 

схиловим і каньйоноподібним [161]. Для долини Південного Бугу цей ярус 

представлений лише схиловим типом місцевостей. Його висота над урізом води 
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становить близько 40–50 м. Найкраще збереглися круті схили з виходами 

кристалічних порід Українського щита. Тут зосереджені натуральні і 

натурально-антропогенні урочища: дубових лісів, степових лук, ярів та балок. 

У сучасних умовах надмірної антропогенізації лише схили продовжують 

слугувати «провідниками лісової рослинності на північ в тундру і на південь в 

степ» [344, с. 94]. Основними ЛТчС, які змінили схиловий тип місцевостей, є 

населені пункти, дороги, зрошувальні та осушувальні польові системи, кар’єри 

та відвали. 

Серед найбільших кар’єрних розробок схилів долини Південного Бугу 

виокремлюються Сабарівська, Гнівань-Вітавська, Гайворонська гірничо-

промислові ЛТчС. Добування граніто-гнейсів відкритим способом призвело до 

формування значних перепадів висот нижнього ярусу. Зараз днища багатьох 

кар’єрів знаходяться на 60 м нижче урізу води. При цьому вершини відвалів 

«розкривних» порід знаходяться на висоті 75 м. Діапазон відміток у 135 м 

зумовлює значну висотну диференціацію гірничо-промислових ЛТчС. Недіючі 

кар’єри самозаповнюються підземними водами, що нівелює перепад висот. 

Відвали заростають деревною і рудеральною рослинністю, на їх схилах 

швидкими темпами розвиваються ерозійні процеси. 

На особливу увагу під час аналізу долинно-річкових міських ЛТчС 

заслуговує вертикальна диференціація ландшафтів. Основна територія 

сучасних міст у долині Південного Бугу приурочена до надзаплавних терас і 

схилів. У вертикальному відношенні міські ЛТчС поєднують «молодий» 

акумулятивний і «типовий» акумулятивно-денудаційний висотно-ландшафтні 

рівні. Фундамент таких ЛТчС – це складне поєднання різновікових мас земної 

кори і товщі четвертинних відкладів, потужність яких коливається від 2–3 до 

25–30 м [143]. Внаслідок закріплення паль у глибинних материнських породах, 

буріння артезіанських свердловин, будівництва підвальних приміщень і 

тунелів, прокладання каналізаційних і комунікаційних систем, відбувається 

порушення та зарегулювання горизонтів підземних вод до глибини 45–50 м. 

Між літогенною основою, повітряними і водними масами міських ЛТчС 
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формується корінно новий «ізоляційно-техногенний» компонент. Його 

утворюють залізобетонні, асфальтові, кам’яно-цегляні покриття або 

ґрунтосуміші, які по вертикалі розділяють міську ЛТчС на 2 вертикально-

ландшафтних яруси: наземний і підземний (рис. 6.8). Через таку «ізоляцію» між 

ярусами ускладнюється взаємодія геокомпонентів. Так, в сучасних містах 

аномально розігрівається приземний (приасфальтовий) шар повітря; «закриті» 

ґрунти не аеруються і не зволожуються дощовими й талими водами; 

знищуються популяції тварин, які ведуть підземний спосіб життя; 

пригальмовується розвиток або взагалі не формується зональний рослинний 

покрив тощо. 

 

 
Рис. 6.8. Вертикальний розріз і структура  

міської ландшафтно-технічної системи у річковій долині 

 
1 – незайманні корінні породи; 2 – корінно змінені породи та відклади; 3 – насипні 

ґрунти та ґрунтосуміші; 4 – техногенний покрив; 5 – підземні комунікації; 6 – антропогенні 

водойми; 7 – мости і транспорт; 8 – лісорослинний покрив; 9 – зони рекреації; 10 – 

малоповерхова забудова; 11 – багатоповерхова забудова; 12 – загазоване «міське» повітря; 

13 – межі вертикально-ландшафтних підярусів. 

 

Асфальтно-бетонне покриття трансформує характер теплообміну ґрунтів 

з атмосферою, що зумовлює зміну мікроклімату та формування «теплового 

острова» на території міської ЛТчС. У літній період збільшення поглинутої 
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радіації в поєднанні з недостатньою аерацією різноповерхової забудови 

створюють дискомфортні умови для проживання мешканців міста [430]. 

«Міські» ґрунти (точніше ґрунтосуміші) характеризуються підвищеним вмістом 

таких важких металів, як мідь (Cu), цинк (Zn), свинець (Pb), кадмій (Cd), 

кобальт (Co) у верхніх горизонтах. Для непорушених дерново-підзолистих 

ґрунтів лісопарків концентрація визначених важких металів відповідає 

фоновому значенням у верхніх горизонтах і зменшується вниз за профілем. 

Особливу небезпеку становить наявність значної кількості не лише валових, а й 

рухомих форм сполук важких металів. Вміст у ґрунтах свинцю (Pb) і цинку 

(Zn), окрім лісопарків, у 3–4 рази перевищує гранично-допустимі концентрації 

[247]. Значні площі «закритих» територій призводять до порушення балансу 

опадів і випаровування через зменшення площ випаровування та трансформації 

міського рельєфу [430]. «Ізоляція» поверхні асфальтовим, залізобетонним і 

кам’яним покриттям часто стає причиною аномальних паводків у містах. Після 

випадання частих дощів надмірна кількість води не поміщається у міських 

колекторах, оскільки не просочується у ґрунт. У результаті цілі мікрорайони 

міст опиняються на 0,5–1 м під водою.  

Аналіз висотної диференціації долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем лише розпочато. Враховуючи зростаюче антропогенне навантаження на 

навколишнє середовище, такі спостереження допоможуть краще зрозуміти хід 

негативних техногенних процесів та сприятимуть оптимізації, збереженню та 

охороні сучасних долинно-річкових ландшафтів. У перспективі це може стати 

основою для проведення аналогічних досліджень в річкових долинах України 

та планети. 

При подальшій антропогенізації річкових долин варто здійснювати 

проектування ландшафтно-технічних систем, рівномірно й обґрунтовано 

розподіляючи їх по висотно(вертикально)-ландшафтних ярусах. Так, у межах 

«молодого» акумулятивного висотно-ландшафтного рівня необхідно провести 

відновлення та оптимізацію ландшафтно-техногенних систем низького та 

середнього ярусів. У подальшому ці ЛТчС підлягають суцільному заповіданню 
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уздовж долини. З метою збереження долинно-річкових ландшафтів тут 

потрібно заборонити будь-які господарські заходи крім оптимізаційних. 

Будівництво нових ЛТчС має бути приурочене до ярусів вищих висотно-

ландшафтних рівнів. При цьому ділянки натуральних ландшафтів долини 

необхідно зберегти. 

 

6.4. Явища асиметрії та симетрії у долинно-річкових ландшафтно-

технічних системах 

 

Незважаючи на значний накопичений досвід з дослідження асиметрії і 

симетрії у природі [57; 93; 342; 497; 662; 678; 679], для географів ця проблема 

залишається актуальною й на початку ХХІ століття. Розвиваючи вчення про 

біосферу і ноосферу, В. І. Вернадський зазначав, що: «…симетрія є 

вираженням геометричних просторових правильностей, які емпірично 

спостерігаються у природних тілах (і явищах). Отже, вона проявляється, 

очевидно, не лише у просторі, а й на площині і на лінії. Ці правильності більш 

глибокі, ніж фізичні та хімічні явища, у яких вони нам проявляються і які вони 

охоплюють. Закони симетрії – це геометричні закони природних тіл, тобто 

фізико-хімічних просторів нашої планети…» [57, c. 163]. Не менш важливе 

значення закони симетрії відіграють у ландшафтній сфері [298], яка була 

суттєво трансформована унаслідок прогресуючого техногенезу.  

Особливо яскраво вплив асиметрії проявляється у структурі, динаміці та 

розвитку долинно-річкових ландшафтів. Упродовж тисячоліть вони зазнавали 

значного антропогенного навантаження. Наявність сприятливих природних 

умов і ресурсів зумовлювала посилення концентрації у їх межах різноманітних 

інженерно-технічних споруд (водосховищ, ставків, каналів, мостів), які з часом 

переформовувалися у долинно-річкові ландшафтно-технічні системи (ДЛТчС). 

Унаслідок зміни стадій функціонування таких систем у річкових долинах 

проявилася нетипова для них симетричність, поряд з якою асиметричність 

здатна посилюватися або послаблюватися. Зважаючи на це, перед сучасними 
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ландшафтознавцями постала низка запитань: у результаті чого відбувається 

трансформація ландшафтної асиметрії та симетрії? До яких наслідків це 

призводить? Які ДЛТчС здатні більш стійко зберігати симетрію? До цього часу 

ці питання потребують відповідей. 

Поняття про симетрію (гармонію в природі) були закладені ще в епоху 

античності. Праці давньогрецьких натурфілософів Анаксімандра (VІІ–VІ ст. до 

н.е.), Платона (V–IV ст. до н.е.), Аристотеля (IV ст. до н.е.) стали 

першоосновою для подальшого формулювання принципів і законів у 

природничо-математичних науках. На той час симетрія розглядалася як якісна 

характеристика об’єктів, яка виявляє певну співмірність і впорядкованість їх 

частин, ритміку, дзеркальне повторення або подібність цих частин. Порушення 

симетрії (або асиметрія) не пов’язувалося з загальними закономірностями їх 

існування, функціонування та розвитку, а трактувалося як випадкова 

властивість об’єктів [77]. 

У 1894 р. французький фізик П. Кюрі опублікував статтю «Про симетрію 

у фізичних явищах» [678], положення якої корінно змінили попередні уявлення 

про симетрію та асиметрію. У сучасну науку вони увійшли під назвою 

«принципів Кюрі», які коротко трактуються так:  

1) принцип універсальності симетрії. Симетрія – не відокремлена 

властивість окремих тіл або фігур, а інтегральне відображення оточуючого 

простору, який займають зазначені тіла. Тобто симетрія є властивою усім без 

виключення фізичним тілам і явищам, виражається у них по різному, однак 

завжди є наявною [556]. Це означає, що незважаючи на стадію розвитку, будь-

яка ландшафтно-технічна система буде симетричною більшою або меншою 

мірою; 

2) принцип вимушеності симетрії. Усі порушення певного об’єкта є 

наслідком взаємодії його власної симетрії з симетрією оточуючого середовища, 

котра породжує у зазначеному об’єкті вимушену симетрію. Саме вона і є 

порушенням симетрії, тобто асиметрією [556]. Вивчаючи асиметрію 

ландшафтно-технічних систем, можна виявити причини їх формування;  
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3) принцип динамічності симетрії. Порушення симетрії в об’єкті є 

способом його виживання у середовищі, яке постійно змінюється [556]. Тобто 

аналізуючи динаміку змін окремої ландшафтно-технічної системи упродовж 

певного проміжку часу, дослідник зрозуміє закономірності її структури, 

функціонування та розвитку. 

У фізичній географії одним з перших на поняття симетрії звернув увагу 

В. В. Докучаєв (1899 р.), який аналізуючи вертикальні і горизонтальні ґрунтові 

зони Кавказу, описує зональну симетрію, що є характерною для поверхні 

планети [662]. У 40-вих роках ХХ ст. підсумовуючи результати своєї 

багаторічної роботи, В. І. Вернадський узагальнив симетричність природи 

загалом і симетричність живої та косної речовини зокрема [57, c. 163]. З кінця 

ХIХ ст. до цього часу проблема асиметричності рельєфу річкових долин 

активно розробляється у працях геологів і геоморфологів [73; 88; 93–96; 397; 

536; 572; 575; 590; 599; 646; 679; 681]. 

У другій половині ХХ ст. роботи Ф. М. Мількова [342; 347] дали початок 

дослідженням асиметрії та симетрії ландшафтів. Зокрема у [347] було 

встановлено, що меридіонально зорієнтована Середньоруська височина 

зумовлює процес зміщення ландшафтних зон, які просуваються у південному 

напрямі на більш зволоженому навітряному схилі і відступають в північному – 

на підвітряному східному. Це призводить до ландшафтної асиметрії її західного 

та східного схилів. Зазначене явище є правилом для більшості височин. 

Важливою основою для подальших досліджень стала класифікація, розроблена 

воронезьким географом. Зокрема, він виділяє два класи: повної та неповної 

асиметрії ландшафтних комплексів. Клас повної, морфологічної, асиметрії 

характерний комплексам з асиметричним рельєфом, а клас неповної – 

комплексам, що мають симетричний або «нейтральний» рельєф [342]. У 

залежності від чинників, які визначають конкретний тип ландшафтної 

асиметрії, Ф. М. Мільков виокремив їх 10 генетичних типів. Серед них: 

геострофічна, тектоногенна, структурно-географічна, топогенна, інсоляційна, 

циркуляційна, гідродинамічна, еоловогенна, гляціогенна та зсувна ландшафтна 
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асиметрії [342].  

Серед фізико-географічних досліджень кінця ХХ – початку ХХІ століть 

проблеми асиметрії та симетрії ландшафтів були розглянуті у працях 

В. О. Бокова [35; 96], Е. М. Галєєвої [75–77], Р. В. Горбунова [108], 

М. В. Дутчака [199], М. В. Єлісєєвої [208], В. Б. Міхно [368], Г. В. Мудрак 

[375], В. М. Солнцева [463], В. Б. Сочави [469], В. І. Федотова [502], 

І. Г. Черваньова [96] тощо. В основному їх роботи присвячені проявам 

натуральної ландшафтної асиметрії та симетрії в окремих регіонах планети. 

На практиці застосування принципів симетрії та асиметрії отримало 

широке впровадження у ландшафтному дизайні й архітектурі при проектуванні 

і будівництві садово-паркових ландшафтів [385; 618; 633]. У сучасному 

українському ландшафтознавстві ця проблематика лише починає розглядатися 

як на теоретичному, так і практичному рівнях. М. Д. Гродзинський та 

О. В. Савицька [121] торкаються проблеми симетрії при вивченні естетики 

ландшафту. Говорячи про синергетику ландшафтів, В. М. Петлін [397] 

засвідчує існування асиметрії на рівні фацій. Окремі публікації Г. І. Денисика 

[171] і Г. В. Мудрак [171; 375] присвячені вивченню ландшафтної асиметрії 

долини Дністра, однак детальних досліджень, де було б проаналізовано 

асиметричність та симетричність долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем, ще немає. 

При дослідженні ландшафтно-технічних систем варто виокремлювати у 

них елементи симетрії та асиметрії – допоміжні геометричні образи (точки, 

лінії, площини), відносно яких певним чином повторюються рівні частини 

географічних об’єктів (рис. 6.9). В. А. Боков вважав, що елементи симетрії у 

ландшафті займають специфічне положення по відношенню до потоків 

речовини та енергії, при цьому центрам симетрії відповідають точки сходження 

і розходження цих потоків, а осям симетрії – лінії сходження і розходження 

потоків (наприклад, тальвеги у днищах ярів, балок та річкових долин або гребні 

хребтів і вододілів [35]. У свою чергу, площинам симетрії часто відповідають 

лінійні утворення типу розломів, тріщин, обривів, уступів тощо [463]. У 
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складних ландшафтно-технічних системах основні інженерно-технічні споруди 

(греблі, мости, фонтани) часто відіграють роль геометричних образів у 

ландшафтній симетрії. 

Найбільш універсальними видами ландшафтної симетрії є конусоподібна 

та білатеральна [536]. Перша характерна для ЛТчС, які сформувалися внаслідок 

субвертикальних (радіальних) потоків речовини – хмарочоси, терикони, шахти. 

Білатеральна (двостороння) симетрія притаманна долинно-річковим 

ландшафтно-технічним системам (водосховищам, ставкам, каналам), які 

утворилися за рахунок субгоризонтальних потоків речовини, енергії та 

інформації. Більшість ЛТчС, які мають тривалу історію розвитку, формуються 

за рахунок взаємодії конусоподібної (рис. 6.9.А) та білатеральної симетрії 

(рис. 6.9.Б) [77]. Як правило, таке явище відбувається на стадії «руйнування», 

коли в системі зникає блок управління. 

 

 

Рис. 6.9. Геометричні образи ландшафтної симетрії 

 
А) конусоподібна симетрія; Б) білатеральна симетрія: 

А, В – центр симетрії; А1А2, В1В2, – вертикальні осі симетрії; В3В4 – горизонтальна 

вісь симетрії; α; β – площини симетрії. 

 

Для басейнів і долин річок Правобережної України характерна 

асиметрична будова. Це виражено у долинно-річкових ландшафтах Дніпра, 
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Дністра, Південного Бугу та їх приток, які мають приблизно меридіональне 

спрямування. Унаслідок різної вираженості асиметрії ландшафтна структура 

крутого та високого правобережного типу місцевостей суттєво відрізняється від 

низького лівобережного надзаплавно-терасового типу місцевостей. Тривалий 

час науковці вважали, що першопричиною асиметричності річкових долин є 

сила Коріоліса, у результаті чого течії річок відхиляються у північній півкулі 

вправо (правило Бера-Бабіне) [93]. Однак є багато виключень з цього правила, 

тому пояснення асиметричності має враховувати цілий комплекс конкретних 

місцевих умов (геологічний фундамент, давні і новітні тектонічні рухи, різна 

інсоляція схилів долини тощо). 

Найбільш яскраво прояв натуральної46 ландшафтної асиметрії 

проявляється у долині Дністра. Це явище зумовлене загальним нахилом 

поверхні Подільського плато на південь, постійним зміщенням у цьому напрямі 

річища, підмиванням і руйнуванням ландшафтів правого берега [199]. 

Специфіка ландшафтної асиметричності дністерської долини також пов’язана з 

будовою меандрових «вузлів». На зовнішній стороні меандри в крутий схил 

долини врізані вузькі, похилені та видозмінені вторинними процесами 

внутрішньоканьйонні тераси меандр, де простежується не весь набір терас, а 

виражені вони фрагментарно, у вигляді вузьких смуг. На внутрішній стороні – 

розвинуті широкі, з поступовим підйомом, слабко розчленовані терасові 

поверхні – комплекси терас, ширина яких зростає, а уступи згладжуються. 

Наявність структурних меандр та меандрових «вузлів» є причиною асиметрії 

прямих ділянок долини, випуклих і ввігнутих дуг меандр, які формує перехідна 

(змінна) асиметрія [95; 171; 375]. 

На сучасному етапі розвитку ландшафтної сфери провідну роль у 

формуванні асиметрії долинно-річкових ландшафтів відіграє антропогенний 

чинник. Під його впливом натуральна ландшафтна асиметрія здатна корінно 

змінюватися. Варіантів таких трансформацій може бути багато (табл. 6.2). На 

 
46 На думку автора, природні ландшафти об’єднують у собі натуральні ландшафти (як первинні) і антропогенні 

ландшафти (як вторинні). За аналогічним принципом диференціюється природна ландшафтна асиметрія та 

симетрія. 
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різних стадіях розвитку ЛТчС ступінь зміненості залежатиме від первинної 

(натуральної) структури ландшафту, активності блоку управління та 

довговічності техногенного покриву. У зв’язку з проявом перерахованих 

чинників геометричні образи в ЛТчС можуть порушуватися, що й призводить 

до переходу ландшафтної асиметрії в симетрію та навпаки [312]. 

 

Таблиця 6.2 

Можливі варіанти трансформації ландшафтної асиметрії та симетрії * 

№ варіанта 

розвитку 

ландшафтної 

асиметрії та 

симетрії  

Стадії розвитку ЛТчС 

Функціонування 

натуральної 

геокомпонентної 

системи 

«Зародження»  
Функціо-

нування  
«Руйнування»  

Функціонування 

антропогенної 

геокомпонентної 

системи 

I НЛА АЛА АЛА АЛА АЛА 

II НЛА АЛС АЛС АЛС АЛС 

III НЛА АЛС АЛС АЛС АЛА 

IV НЛА АЛС АЛС АЛА АЛА 

V НЛА АЛС АЛА АЛА АЛА 

VI НЛС АЛА АЛА АЛА АЛА 

VII НЛС АЛС АЛС АЛС АЛС 

VIII НЛС АЛС АЛС АЛС АЛА 

ІХ НЛС АЛС АЛС АЛА АЛА 

Х НЛС АЛС АЛА АЛА АЛА 
Примітка. * – НЛА – натуральна ландшафтна асиметрія, НЛС – натуральна ландшафтна симетрія, 

АЛА – антропогенна ландшафтна асиметрія, АЛС – антропогенна ландшафтна симетрія. 

 

Зважаючи на те, що для річкових долин ландшафтна асиметрія виступає 

закономірним явищем, то для долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 

є характерними І–V варіанти трансформації. Прояв інших варіацій можливий, 

але зустрічається у межах річкових долин дуже рідко. Натуральна ландшафтна 

симетрія – це частковий випадок відхилення від норми. Тому дослідження VІ–

Х варіантів доречно здійснювати на прикладі ЛТчС, палеоландшафтною 

основою яких є острівні гори, озера, атоли тощо. 

На основі власних польових досліджень та просторово-часового аналізу 

господарського освоєння річкових долин Правобережної України [304] було 

розроблено модель розвитку типової ставкової ДЛТчС у басейні Південного 

Бугу (рис. 6.10), на якій можна спостерігати процес ускладнення ландшафтної 

асиметрії у різних відношеннях. Найбільш типовим варіантом такої  
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Рис. 6.10. Зміна ландшафтної асиметрії на різних стадіях розвитку  

типової ставкової ДЛТчС у басейні Південного Бугу 
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Пояснення до рис. 6.10 
А) Натуральна ландшафтна асиметрія у долинно-річковому ландшафті 

Натуральні ландшафти. Руслові. Урочища: 1 – річище глибиною 0,5–1 м та 

швидкістю течії води 0,5–1 м/с, заростаюче очеретяно-осоковими асоціаціями. Заплавні. 

Урочища: 2 – мікрогорбкуваті поверхні з очеретяно-осоковими асоціаціями на лучно-

болотних ґрунтах; 3 – мікрогорбкуваті поверхні з вільховими заростями на лучно-болотних 

ґрунтах. Схилові. Урочища: 4 – слабкопокаті (3–5°) лесові схили з різнотравно-злаковою 

рослинністю на сірих лісових ґрунтах; 5 – круті (20–30º) лесові схили, заліснені дубом, 

кленом, глодом, тереном і шипшиною на сірих лісових ґрунтах. Плакорні. Урочища: 6 – 

слабкохвилясті лесові поверхні з дубово-кленовими лісами на ясно-сірих лісових ґрунтах. 

Ландшафтний профіль: 7 – докембрійські породи (граніти та гнейси); 8 – алювіальні 

піски заплави; 9 – відклади намулу; 10 – вода; 11 – леси; 12 – лучно-болотні ґрунти; 13 – сірі 

лісові ґрунти; 14 – ясно-сірі лісові ґрунти. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних (І – русловий, ІІ – заплавний, ІІІ – схиловий, 

ІV – плакорний): 15 – руслового; 16 – заплавного і схилового; 17 – схилового і плакорного. 

Урочищ: 18 – натуральних. 

Інші позначення: 19 – напрям течії; 20 – індекс типу місцевостей. 

 

Б) Антропогенна ландшафтна асиметрія у долинно-річковій ландшафтно-

інженерній системі 

Водогосподарські. Ставкові. Ставково-заплавні. ІТС: 1 – гранітно-ґрунтова гребля 

висотою 3 м і шириною 5 м, заростаюча лучно-злаковою рослинністю. Урочища: 2 – ставок 

глибиною 1–1,5 м та швидкістю течії води 0,5 м/с, заростаючий очеретяно-осоковими 

асоціаціями на відкладах намулу; 3 – змінене річище глибиною 0,5–1 м та швидкістю течії 

води 0,5 м/с, заростаюче очеретяно-осоковими асоціаціями; 4 – мікрогорбкуваті поверхні з 

очеретяно-осоковими асоціаціями на заболочених ґрунтах.  

Сільськогосподарські. Польові. Схилові. Урочища: 5 – слабкопокаті (3–5°) лесові 

схили під польовими сівозмінами на еродованих сірих лісових ґрунтах. Плакорні. Урочища: 

6 – вирівняні лесові поверхні під польовими сівозмінами на еродованих ясно-сірих лісових 

ґрунтах. Лучно-пасовищні. Ставково-заплавні. Урочища: 7 – мікрогорбкуваті поверхні з 

лучно-злаковою рослинністю осушених лучно-болотних ґрунтах під випас і сінокоси. 

Схилові. Урочища: 8 – круті (20–30º) лесові схили, розчленовані ярами, з лучно-злаковою 

рослинністю та кущами на еродованих сірих лісових ґрунтах під випас.  

Ландшафтний профіль: 9 – докембрійські породи (граніти та гнейси); 10 – 

алювіальні піски заплави; 11 – відклади намулу; 12 – вода; 13 – леси; 14 – еродовані сірі 

лісові ґрунти; 15 – еродовані ясно-сірі лісові ґрунти; 16 – сільськогосподарські культури. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних (ІІІ – схиловий, ІV – плакорний): 17 – 

схилового і плакорного. Антропогенних (V – ставково-заплавний): 18 – ставково-

заплавного. Урочищ: 19 – антропогенних (ІТС). 

Інші позначення: 20 – напрям течії; 21 – індекс типу місцевостей. 

 

В) Антропогенна ландшафтна асиметрія у долинно-річковій ландшафтно-

техногенній системі 

Водогосподарські. Останцево-ставково-заплавні. ІТС: 1 – зруйнована гранітно-

ґрунтова гребля висотою 3 м і шириною 5 м, заростаюча кущовою і лучно-злаковою 

рослинністю. Урочища: 2 – замулене річище глибиною 0,2–0,5 м, заростаюче очеретяно-

осоковими асоціаціями; 3 – рівні поверхні з очеретяно-осоковими асоціаціями на мулистих 

відкладах колишнього ставка.  

Сільськогосподарські. Польові. Схилові. Урочища: 4 – слабкопокаті (3–5°) лесові 

схили під польовими сівозмінами на еродованих сірих лісових ґрунтах. Плакорні. Урочища: 

5 – вирівняні лесові поверхні під польовими сівозмінами на еродованих сірих лісових 

ґрунтах. Лучно-пасовищні. Останцево-ставково-заплавні. Урочища: 6 – вирівняні 
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поверхні з мезоксерофітною лучно-злаковою рослинністю на осушених лучно-болотних 

ґрунтах під випас. Садові. Схилові. Урочища: 7 – терасовані лесові схили з насипними 

ґрунтами під плодовими насадженнями.  

Ландшафтний профіль: 8 – докембрійські породи (граніти та гнейси); 9 – алювіальні 

піски заплави; 10 – відклади намулу; 11 – вода; 12 – леси; 13 – еродовані сірі лісові ґрунти; 

14 – еродовані ясно-сірі лісові ґрунти; 15 – сільськогосподарські культури. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних (ІІІ – схиловий, ІV – плакорний): 16 – 

схилового і плакорного. Антропогенних (VІ – останцево-ставково-заплавний): 17 – 

останцево-ставково-заплавного. Урочищ: 18 – антропогенних (ІТС). 

Інші позначення: 19 – напрям течії; 20 – індекс типу місцевостей. 

 

трансформації є перший (табл. 6.2), при якому натуральна ландшафтна 

асиметрія перетворюється на антропогенну і проявляється упродовж усіх стадій 

розвитку ЛТчС. Запропоноване моделювання відображає аналогічні процеси у 

водосховищах, які параметрично більші від ставків. 

Перекриття днища долини тілом греблі зумовлює виникнення нової 

площини симетрії, яка під певним кутом розташовується до повздовжньої осі 

симетрії – тальвегу. У повздовжньому відношенні (за напрямом течії) 

формується нова контрастна структура річкової долини – верхній б’єф, 

заповнений водою, та нижній б’єф з трансформованим річищем і осушеною 

заплавою. При цьому відбувається суттєве порушення повздовжніх 

парагенетичних зв’язків у річкових долинах, яке проявляється у гальмуванні 

природного руху потоків маси, енергії та інформації від верхньої до нижньої 

течії і навпаки. Відстань між греблями суміжних водойм на малих та середніх 

річках змінюється від 2 до 5 км, на великих – понад 20 км. У таких 

«проміжках» (на межі контрастних середовищ «вода – суша») завдяки 

акумуляції зруйнованого матеріалу виникають нові урочища заболочених 

верхів’їв ставків (рис. 6.10.Б). Зараз такі каскади ставків і водосховищ, які 

перебувають на різних стадіях розвитку ЛТчС, розташовуються від витоку до 

гирла кожної річки і формують сучасну ландшафтну структуру долин 

Правобережної України. 

У поперечному відношенні формування антропогенної ландшафтної 

асиметрії річкової долини відбувається паралельно до новоутвореної площини 

(греблі) – від бровки правого до бровки лівого схилу. Ландшафтні профілі 
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(рис. 6.10) відображають зміни структури ДЛТчС на усіх гіпсометричних 

рівнях. Після затоплення днища долини водами ставка (водосховища) 

знищуються типові урочища вологих лук, вільшняків і вербняків. При цьому 

знівельовується перепад висот високого правого та низького берегів заплави. У 

перші роки функціонування водойми здійснюється підмивання правого крутого 

берега та активізації гравітаційних процесів (зсувів, осипів та обвалів). 

Особливо яскраво це проявлялося на водосховищах Дніпра, Дністра та 

Південного Бугу, де під дією абразії лесові та піщані борти долин активно 

відступали у бік плакорів (з швидкістю 1–4 м на рік), у той час як руйнування 

похилих схилів відбувалося набагато повільніше. Поступово, у прибережних 

частинах водойм на зруйнованому матеріалі правого та лівого схилів 

починають формуватися осоково-рогозові асоціації.  

Унаслідок посиленої господарської діяльності змінюється рослинний 

покрив на обох схилах. На правому крутому схилі, який менш пристосований 

для створення полів, здійснюється вирубка лісів. Як правило, його 

використовують для випасу худоби. На його поверхні формуються нові 

антропогенні урочища сухих лук. Кліматичні особливості території, розробка 

суміжних плакорів під поля і значна крутизна схилів посилюють ерозійні 

процеси. Часто це призводить до формування ярів на схилах і винесення 

значної кількості делювію до днища долини. З метою термінового гальмування 

ерозії широко використовувалося терасування схилів з крутизною від 10 до 40° 

або на більш похилих з сильно змитими ґрунтами. На східчастоподібних 

терасах здійснювали насадження плодових культур (яблуні, груші, абрикоси) 

або дерев з потужною кореневою системою (робінії псевдоакації, дуба 

звичайного, ліщини ведмежої). Лівий пологий схил (або комплекс 

надзаплавних терас) з натуральними урочищами лук розробляється під 

селитебну забудову, поля та городи. Його поверхня характеризується менш 

вираженим перенесенням зруйнованого матеріалу у порівнянні з крутим 

схилом. Однак через зручність для проведення будівельних робіт на пологих 

схилах формується більше площ з техногенним покривом. 
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Важливу роль у ландшафтній асиметрії річкових долин відіграє інсоляція. 

У залежності від експозиції схили отримують різну кількість сонячної радіації. 

Так, схили з південною експозицією отримують в 2–3 рази більше тепла, ніж 

протилежні. При збільшенні крутизни до 30° така різниця досягає майже 200%. 

Характер і строки сніготанення, форма та інтенсивність поверхневого стоку на 

протилежних схилах будуть різними, що може призвести до зміни їх форми 

[46]. Трансформація рельєфу та рослинного покриву річкової долини 

впливають на характер підстильної поверхні, а отже є причиною зміни 

здатності відбивати сонячну радіацію. Заміна вирубаних лісів на луки (крутий 

схил), а заміщення лук на поля з сівозмінами (пологий схил) підвищують 

альбедо на ≈5%. У межах ставкової ДЛТчС формується своєрідний мікроклімат 

з відповідним вітровим режимом, вологообміном і температурою.  

Така схема свідчить про те, що менший за масштабом асиметричний 

об’єкт (ставок) здатен функціонувати у межах більшого асиметричного об’єкту 

(річкової долини) і під дією антропогенного чинника (блоку управління) 

визначати подальше існування складної парадинамічної системи «лівий схил – 

днище долини – правий схил». Відсутність догляду з боку людини за станом 

техногенного покриву призводить до руйнування основної інженерно-технічної 

споруди (рис. 6.10.В) і нового переформатування геометричних образів у 

системі.  

На думку В. І. Федотова: «Для географічних (фізико-географічних) 

систем і ландшафтів симетрія явище рідкісне. Внаслідок різних причин, 

планетарних або вузьколокальних, географічні природні об’єкти відображають 

на собі відхилення від симетрії, що дозволяє стверджувати існування 

протилежної закономірності – асиметрії … Симетрія властива об’єктам і 

предметам, які досягли стабільності, консервації. Таким чином, асиметрія 

первинна у розвитку природи, симетрія вторинна» [502, с. 7]. Це не заперечує 

того факту, що симетричний (вторинний або створений людиною) 

географічний об’єкт здатен функціонувати у межах асиметричного 

(первинного – натурального). Як правило, за задумом проектної групи 
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більшість інженерно-технічних систем мають правильні геометричні фігури, які 

підлаштовують під конкретні природні умови. Така симетрія може залишатися 

стабільною лише за умови постійної присутності блоку управління. Досвід 

пізнання ЛТчС доводить, що через його неефективну діяльність антропогенна 

ландшафтна симетрія поступово знищуватиметься (ІІІ–V варіанти) від впливом 

зональних чинників. 

У заплавах річок Правобережної України часто будують примітивні 

ДЛТчС для вирощування риби – «копанки» або «сажавки». Їм надають 

правильної чотирикутної форми, укріплюють береги та обсаджують деревами і 

кущами. «Копанки» є об’ємними, їх фігури – це куб, прямокутний 

паралелепіпед або правильна зрізана піраміда. Антропогенна ландшафтна 

симетрія тут присутня лише на стадіях «зародження» та функціонування. Під 

час фази безконтрольності береги обсипаються і «копанки» стають 

асиметричними. Вони десятками років здатні ще існувати, маючи спотворену 

форму, поки не замуляться або пересохнуть. 

У ставкових ДЛТчС ландшафтна симетрія проявляється при будівництві 

«островів кохання». Це насипні споруди з відкладів алювію, які згортаються до 

центру ставка під час його розчищення і поглиблення. Такі острови мають 

овальну або круглу форму. В об’ємному відношенні – це півкуля або 

напівеліпсоїд. Острів розташовують приблизно рівновіддалено до двох сторін: 

правого та лівого берегів. Лише по відношенню до повздовжньої осі, яка 

з’єднує верхів’я ставка та греблі, положення острова асиметричне. Постійне 

накопичення алювіального матеріалу, яке надходить з верхів’я ставка, 

призводить до трансформації форми острова. За відсутності належного блоку 

управління антропогенна ландшафтна симетрія зникає вже на стадії 

функціонування ЛТчС (V варіант). 

Більш стійко антропогенна ландшафтна симетрія проявляється у 

мостових ДЛТчС (ІІІ варіант). Такими типовими системами є мости аркового 

типу, де несучими спорудами виступають арки або склепіння. Так, у річищі 

Дніпра аркові мости знаходяться в межах Києва, Дніпра й Запоріжжя; у річищі 
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Південного Бугу (Хмільник, Вінниця та Мигія), у річищі Інгулу 

(Кропивницький), у річищі Смотрича (Кам’янець-Подільський) тощо. Тут 

несучі споруди формують кристалографічну симетрію, в якій елементи 

композиції повторюються через певні проміжки. По відношенню до умовної 

вертикальної осі В1В2 арки розташовують дзеркально з метою рівномірного 

розподілу навантаження на опори мосту (рис. 6.11). В умовах зарегульованості 

стоку та відсутності льодоходів на річках Правобережної України такі мости 

здатні функціонувати тривалий час (понад 100 років). Знищення антропогенної 

ландшафтної симетрії у мостових ДЛТчС відбувається при неврахуванні 

проектною групою природних умов і виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. 

 

 
Рис. 6.11. Сучасна (2018 р.) антропогенна ландшафтна симетрія  

у мостовій ДЛТчС (річище Південного Бугу в м. Вінниця) 

 
1 – мостова ДЛТчС; 2 – позначення вертикальної осі симетрії; 3 – докембрійські 

кристалічні породи (граніти та гнейси); 4 – русловий алювій; 5 – насипні ґрунти та 

ґрунтосуміші; 6 – водні маси; 7 – рослинний покрив. 

Натуральні типи місцевостей: І – русловий; ІІ – заплавний. 

 

Виключенням з описаних закономірностей є прояв антропогенної 

ландшафтної симетрії у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах 

меліоративних каналів. Проведення осушувальних робіт у зоні мішаних лісів (в 

заплавах приток Дніпра та Південного Бугу) призвело до формування нетипової 

симетрії (ІІ варіант), яка зберігається навіть після закінчення стадії 

«руйнування» ЛТчС. Її виникнення відбувалося за такою схемою. Відповідно 
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до загального напряму течії звивисті річища випрямляли. Притоки головної 

річки спрямовували паралельно до антропогенізованого річища. Через 

заболочені заплави прокладали канали на однаковій відстані один від одного. 

Так осушувана територія «розбивалася» на однакові ділянки правильної 

ромбоподібної або прямокутної форми для рівномірного відведення ґрунтових 

вод. Першопочатково у поперечному перерізі площина каналу утворювала 

трапецієподібну фігуру. За відсутності контролю вони замулювалися та 

заростали водно-болотною рослинністю. Відповідно трапеція 

трансформувалася в аморфну фігуру. При цьому на регіональному рівні 

антропогенна ландшафтна симетрія каналів зберігається, а на локальному – 

переходить у антропогенну ландшафтну асиметрію. Зараз сучасні долинно-

річкові ландшафти півночі Правобережної України нагадують умовну «шахову 

дошку», де осьовими лініями між чотирикутниками слугують меліоративні 

канали (рис. 5.14) [312]. 

Таким чином, в сучасних умовах посиленого техногенезу у долинах річок 

Правобережної України функціонують більшість ландшафтно-технічних 

систем, стан яких знаходяться на межі переходу до стадії «руйнування». 

Порушення їх геометричних образів відбувається внаслідок неефективної 

діяльності блоку управління. Врахування індивідуальних властивостей 

асиметрії та симетрії ДЛТчС необхідне для вирішення багатьох завдань, 

пов’язаних з раціональним природокористуванням та оптимізацією таких 

систем. З цією метою варто посилити увагу сучасних географів і 

ландшафтознавців на дослідженні проблем впливу асиметрії та симетрії на 

структуру, динаміку та стійкість ландшафтно-технічних систем. 

 

6.5. Парадинамічні зв’язки і геоекотони у ландшафтно-технічних 

системах різного таксономічного рангу 

 

6.5.1. Антропогенні басейнові парадинамічні ландшафтні комплекси. 

Посилене господарське освоєння річкових долин упродовж ХХ століття 

призвело до формування значних за площею ландшафтно-технічних систем, які 
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територіально виходили за межі схилів і надзаплавних терас. Це ускладнило 

процеси обміну речовиною, енергією та інформацією між долинно-річковими 

та вододільними типами місцевостей, що стало причиною виникнення 

парадинамічних ландшафтних комплексів вищого таксономічного рангу. 

Незважаючи на те, що діюча інженерно-технічна споруда ЛТчС знаходиться 

лише у межах одного урочища, за допомогою парадинамічних зв’язків вона 

здатна об’єднати в єдине ціле увесь річковий басейн. Це становить значну 

небезпеку для навколишнього середовища. Непродумана господарська 

діяльність в одному басейні може призвести до негативного впливу на 

суміжний. Зараз на території Правобережної України сформувалося значна 

кількість ландшафтно-технічних систем у сусідніх басейнах річок, які тісно 

взаємодіють між собою. 

Утворення та функціонування природних парадинамічних ландшафтних 

комплексів різного таксономічного рангу (рис. 6.12) відбувається за рахунок 

множини парадинамічних (ПДЗ) і парагенетичних зв’язків (ПГЗ)47. 

Антропогенні ПДЗ здатні пришвидшити формування суміжних ландшафтних 

комплексів, які можуть стати єдиним цілим лише у визначених фізико-

географічних умовах. Так, явище «річкового перехоплення» (а отже можливе 

об’єднання сусідніх водозбірних басейнів) відбуватиметься унаслідок тривалих 

тектонічних і геоморфологічних процесів. Суспільні ПДЗ, які проявляються у 

різноманітних господарських потребах, здатні сформувати міжбасейновий 

парадинамічний ландшафтний комплекс (ПДЛК) за кілька років. Розглянемо 

прояви ПДЗ і ПГЗ на прикладі типових ЛТчС, як у середині басейнів, такі і поза 

їх межами.  

Натуральною основою для формування окремої басейнової ландшафтно-

технічної системи є водозбірний басейн, який представляє собою складний 

парадинамічний ландшафтний комплекс. До його складу входять дві 

різнохарактерні системи: долинно-річковий парагенетичний ландшафтний  

 
47 Проблему різноманітності та множини парадинамічних і парагенетичних зв’язків було розглянуто у [166; 

507; 566–568]. Тому у цій роботі немає потреби їх повторного аналізу. 
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Рис. 6.12. Таксономічна система типологічних структур  

парадинамічних ландшафтних комплексів 
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комплекс (ПГЛК) та вододільний ПГЛК. У їх взаємодії більш активним буде 

виступати саме вододіл, оскільки річкова долина – це місце акумуляції і 

транспортування рідкого та твердого стоків, розвантаження ґрунтових вод, 

локалізації ареалів різноманітної біоти тощо. Між вододільними плато і 

долинами річок здійснюється постійний взаємообмін теплом і вологою. У 

долинах випадає менше атмосферних опадів; добові амплітуди температур 

повітря вищі, ніж на вододілах; вночі сюди по схилам опускається холодне 

повітря і у більшості випадків (долини малих і середніх річок) підвищується 

морозонебезпека [357, с. 215]. 

Річкові долини не завжди відіграють пасивну роль по відношенню до 

вододілів. У випадку формування антропогенних парагенетичних ландшафтних 

комплексів (АПГЛК) відбувається зворотна реакція, коли окрема місцевість або 

долина у цілому спрямовує потік речовини, енергії та інформації на плакор. 

Так, вплив великих водосховищ відчувається на кілька десятків кілометрів 

через перенесення повітряних мас, зміну рівня підземних вод, міграції тварин 

тощо. Від сучасних гідроелектростанцій через лінії електропередач струм 

можна транспортувати до населених пунктів, які знаходяться на іншій окраїні 

материка. На сучасному етапі розвитку земної цивілізації антропогенний вплив 

об’єднує річкові долини та вододіли у єдину ландшафтно-технічну систему. 

Для долинно-річкових АПГЛК є характерними повздовжні та поперечні 

парагенетичні зв’язки (ПГЗ). Повздовжні натуральні ПГЗ виникають у процесі 

перенесення водою алювію, рухів потоків долинно-річкових вітрів від витоку 

до гирла та навпаки, переміщенням тварин вверх або вниз за течією. Поперечні 

натуральні ПГЗ зумовлені процесами бічної ерозії річки, виникненням бризів, 

добовими міграціями тварин від річища до плакорів тощо. Функціонування 

ландшафтно-технічних систем призводить до повної перебудови потоків 

натуральних парагенетичних зв’язків і їх трансформації на антропогенні ПГЗ. 

При цьому виникають нові антропогенні парагенетичні ландшафтні комплекси, 

які раніше не були характерними для відповідних типів місцевостей (рис. 6.13). 
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Рис. 6.13. Перебудова парагенетичних зв’язків у долинно-річкових ландшафтах 

 
А – натуральний долинно-річковий парагенетичний ландшафтний комплекс; 

Б – антропогенний долинно-річковий парагенетичний ландшафтний комплекс. 

Назви типів місцевостей. Натуральних: 1 – русловий; 2 – заплавний; 3 – 

надзаплавно-терасовий; 4 – схиловий; 5 – плакорний. Антропогенних: 6 – руслово-

канальний; 7 – ставково-заплавний.  

Парагенетичні зв’язки: 8 – натуральні; 9 – антропогенні. 

Межі типів місцевостей. Натуральних: 10 – руслового та заплавного; 11 – 

заплавного та надзаплавно-терасового; 12 – заплавного та схилового; 13 – схилового та 

плакорного; 14 – надзаплавно-терасового та плакорного. Антропогенних: 15 – руслово-

канального; 16 – ставково-заплавного.  

Інші позначки: 17 – гребля. 

 

АПГЛК типу «гребля – ставок – міст – млин – острів» сформувався у 

долині річки Ятрань (с. Коржова Черкаської області) (рис. 6.14). У 1825 р. 

розпочалося будівництво млинарського комплексу за наказом тогочасного 

землевласника поселення Михайла Рафаловича. Після визначення місця для 

основної споруди здійснювалися гірничодобувні роботи у межах лівобережного 

схилу для отримання будівельного матеріалу. Це сприяло розширенню днища 

долини і дало змогу змінити напрям руху водного потоку уздовж нового 

річища. З метою будівництва ставка було поглиблено заплаву на 2–3 м. 

Зруйновані ґрунти та граніти використовували для спорудження 100-метрової 

земляно-кам’яної греблі насипного типу з протирозмивною кам’яною кладкою. 

Будівництво греблі зумовило підняття рівня води у ставку до 2,5 м. Ставок 

затопив лівобережну і правобережну заплаву річки та слугував резервуаром для 

забору води, яку використовували для запуску «водного» колеса.  
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Рис. 6.14. Парагенетичні зв’язки в долинно-річковій АПГЛК  

«гребля – ставок – міст – млин – острів» у долині річки Ятрань.  

За [30] з правками та доповненнями 

 
Умовно-натуральні ландшафти. Руслові. Урочища: 1 − річище шириною 4−5 м, 

глибиною 0,5−1,0 м і швидкістю течії понад 1,2 м/с. Заплавні. Урочища: 2 − мілководна 

(1,5 м) притока каналу; 3 − мікрогорбкуваті суглинисті поверхні з вологими луками із 

лучно-злаковою рослинністю на лучних ґрунтах. Схилові. Урочища: 4 − круті (50−60°) 

гранітні схили, зарослі мохами, лишайниками та чагарниковою рослинністю на сірих 

лісових ґрунтах. 

Водогосподарські ландшафти. Ставково-заплавні. ІТС: 5 – земляно-кам’яна 

гребля насипного типу (довжина − 100 м, ширина − 5 м, висота − 3 м) із протирозмивною 

кам’яною кладкою та залізобетонний міст без опор з шириною проїжджої частини 5 м. 

Урочища: 6 – пригреблеве глибоководдя (2,5 м) з увігнутим дном та відкладами мулу до 0,3 

м без рослинності; 7 – глибоководдя перехідної зони (2−1,5 м) з рівним дном та відкладами 

мулу до 0,5 м; 8 – мілководні (до 0,5 м) копанки для риборозведення. Руслово-канальні. 

Урочища: 9 − неглибокий (0,5−1 м) водовідвідний канал − «млинівка» шириною 3−5 м. 

Заплавні. ІТС: 10 – кам’яна будівля діючого вальцьового млина. Урочища: 11 – горбкуваті 

поверхні з деревно-чагарниковою рослинністю та осоково-різнотравною рослинністю на 

замулених відкладах; 12 − рівні поверхні з вологими луками із лучно-злаковою та деревно-

чагарниковою рослинністю на лучних ґрунтах. 

Рекреаційні ландшафти. Відпочинково-оздоровчі. Ставково-заплавні. Урочища: 

13 – насипний острів із суглинків округлої форми з рівною поверхнею, зарослий кущовою і 

деревною рослинністю та альтанкою для відпочинку. 
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Селитебні ландшафти. Сільські. Заплавні. Ділянки: 14 − рівні суглинисті поверхні 

під малоповерховою забудовою, городами на лучних ґрунтах. Схилові. ІТС: 15 − складські 

приміщення для зберігання продуктів зернопереробки. Ділянки: 16 − слабкопокаті (5−6°) 

лесові поверхні під малоповерховою забудовою, садами, городами на змитих сірих лісових 

ґрунтах.  

Сільськогосподарські ландшафти. Лучно-пасовищні. Заплавні. Урочища: 17 − 

рівні суглинисті поверхні із лучно-злаковою рослинністю на лучних ґрунтах під випас. 

Плакорні. Урочища: 18 − слабкопокаті (4−5°) лесові поверхні на еродованих сірих лісових 

ґрунтах із різнотравною рослинністю під сінокоси та випас. Польові. Плакорні. Урочища: 

19 − слабкопокаті (4−5°) лесові поверхні на еродованих сірих лісових ґрунтах під городами. 

Лісогосподарські ландшафти. Похідні. Схилові. Урочища: 20 − слабкопокаті 

(5−6°) лесові схили із дубово-грабовими лісами на сірих опідзолених ґрунтах; 21 − 

сильнопокаті (15−20°) схили із насадженнями тополі білої, клена гостролистого, акації білої 

на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Плакорні. Урочища: 22 − сильнопокаті (15−20°) схили 

із дубово-грабовими лісами на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Лісокультурні. Схилові. 

Урочища: 23 − слабкопокаті (5−6°) лесові схили із заростями клена ясенелистого та верби 

ламкої на змитих сірих лісових ґрунтах; 24 − круті (40−50°) схили із деревно-

чагарниковими заростями на змитих сірих лісових ґрунтах. Плакорні. Урочища: 25 − 

слабкопокаті (4−5°) лесові поверхні із ясеновими насадженнями на сірих лісових ґрунтах. 

Дорожні ландшафти. Асфальтово-бетонні. Заплавні. ІТС: 26 − високий (2−2,5 м) 

суглинисто-кам’яний насип з крутими (40−50°) схилами, обсаджений кленом ясенелистим, 

на поверхні заплави. Урочища: 27 − стежки шириною до 0,5 м на рівній суглинистій 

поверхні заплави. Схилові. ІТС: 28 − ділянки асфальтованих автомобільних доріг шириною 

5 м на суглинисто-кам’яних насипах, обсаджених тополею білою та акацією. Шосейні. 

Ґрунтові. Плакорні. Урочища: 29 − польові дороги шириною 2,5−3 м на слабкопокатих 

(4−5°) лесових поверхнях із сірими лісовими ґрунтами. 

Взаємозв’язки: 30 − прямі безпосередні ПГЗ; 31 − прямі опосередковані ПГЗ. 

Межі. АПГЛК: 32 − центрального місця АПГЛК; 33 − АПГЛК «гребля – ставок – 

міст – млин – острів». Типів місцевостей. Натуральних: 34 − руслового та заплавного; 

35 − заплавного та схилового; 36 − схилового та плакорного. Антропогенних: 37 − 

ставково- заплавного. Урочищ: 38 – антропогенних (ІТС, ділянок). 

Інші позначення: 39 − назва населеного пункту; 40 − напрям течії. 

 

Гранітні уламки задіяли також для будівництва двоповерхової будівлі млина, 

вирівняної тераси на лівобережному схилі річки та спорудження складу-

магазину. З лівого боку млина облаштували водовідвідний канал (млинівку) із 

затворами для регулювання подачі води на турбіну. На гребені греблі 

побудували міст шириною 5 м. Після завершення усіх споруджувальних робіт 

залишки будівельного матеріалу використали для створення острова овальної 

форми у центральній частині ставка [285; 544]. 

У такому АПГЛК будівля «водяного» млина є центральним місцем, по 

відношенню до якого спрямовуються масо- та енергопотоки. Від кар’єру до 

млина з підсобними приміщеннями, острова та греблі формуються прямі 

безпосередні ПГЗ. Це зумовлено використанням схилових ґрунтів і граніто-
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гнейсів для їх будівництва та підтримки у робочому стані. Від млина 

направляються прямі опосередковані ПГЗ до прилеглої селитебної ДЛчС 

(с. Коржова), водовідвідного каналу, трансформованого річища та комплексу 

ставкових урочищ. Вони проявляються у маятникових міграціях населення до 

млина (для переробки зерна та екскурсії), регулюванні подачі води на турбіну, 

розчищенні надлишку водно-болотної рослинності тощо. 

Серед усієї різноманітності парадинамічних ландшафтних комплексів 

доцільно виокремлювати три порядки басейнових АПДЛК:  

1) басейнові АПДЛК 3-го порядку, які сформувалися в основному за 

рахунок поперечних парадинамічних і парагенетичних зв’язків. Вони 

зародилися у днищі річкової долини і поступово поширилися на вододіли. 

Більш детально розглянемо їх на прикладі м. Вінниці у долині Південного Бугу. 

Басейновий АПДЛК «Вінницька міська ЛТчС» розпочав своє формування 

з 1362 р. Перше укріплене поселення розташовувалося лівобережному схилі 

Південного Бугу поблизу гирла річки Віннички [32]. Ця белігеративна ЛТчС 

стала центральним місцем з прямими безпосередніми ПГЗ, які призвели до 

забудови малоповерховими житловими спорудами схилів і розробки вододілів 

під поля. Внаслідок вирубування лісів між суміжними типами місцевостей 

почали налагоджуватися парадинамічні зв’язки (ПДЗ), які проявлялися у 

перенесенні зруйнованого матеріалу від вододілу до річища Південного Бугу. У 

межах заплави почали формуватися перші антропогенні урочища – конуси 

виносу. На схилах активізувалися ерозійні процеси, що стало початком 

розвитку яружно-балкових ПГЛК. У подальшому ПДЗ посилювалися і 

послаблювалися в залежності від тогочасної соціально-економічної ситуації. 

Незважаючи на періодичне руйнування через татарсько-турецькі напади, 

упродовж 1400–1569 років ЛТчС неодноразово відновлювала своє 

функціонування у межах заплавного і схилового типів місцевостей. У ХVI ст. 

русла Південного Бугу і Віннички були трансформовані будівництвам мостів і 

«водяних» млинів. У 1604 р. збудували замок на острові Кемпа, який утворився 

унаслідок відділення частини лівобережної заплави. Таким чином центральне 
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місце АПДЛК змінило розташування, змістившись у річище. Відповідно 

відбулося переформатування ПГЗ у напрямі від русла до вододілів. З кінця 

ХVI ст. до середини ХVIІ ст. забудовують правобережну частину долини 

Південного Бугу. Техногенний покрив поширювався на схилах, надзаплавних 

терасах. Тут збільшуються площі територій під бруківкою і малоповерховою 

забудовою. Внаслідок перегородження долин Вишні та П’ятничанки греблями 

формуються ставкові ЛТчС. Це ще більше ускладнює їх поперечні ПДЗ 

суміжними ландшафтами суходолу. 

З другої половини ХVIІІ ст. на лівобережних схилах містечко Юзефпіль 

(сучасне Замостя) з малоповерховою житловою забудовою. У цей час роль 

центрального місця виконувала міська ратуша, яка розташовувалася на 

правобережному схилі. Тут виникає стійкий блок управління, який здійснює 

коригування напрямів і потоків суспільних ПДЗ. З початку ХІХ століття 

розвиток міської ЛТчС планують. Площа Вінниці збільшується, її територія з 

техногенним покривом виходить за межі лівобережних і правобережних схилів, 

поширюючись на вододіли. Це призводить до перетворення долинно-річкового 

АПГЛК у басейновий АПДЛК.  

У ХХ ст. ускладнюється ландшафтна структура міста. Поряд з 

малоповерховим розпочинає формуватися середньоповерховий тип забудови. У 

ході військових дій (на початку та в середині ХХ ст.) техногенний покрив 

періодично руйнували та відновлювали. У 1924 р. розпочинає діяти Сабарівська 

ГЕС, гребля якої змінила повздовжні і поперечні ПГЗ в долині. У середині 

ХХ ст. відбувається її реконструкція, що призвело до виникнення 

водосховищно-заплавного типу місцевостей. Центральне місце перемістилося 

до Вінницької  міської ради на правобережному схилі (рис. 6.15). Як блок 

управління вона корегує потоки парадинамічних і парагенетичних зв’язків, 

контролюючи розвиток ЛТчС у межах усіх типів місцевостей. 

У місті зростають площі під кам’яним, асфальтованим і залізобетонним 

покриттям. На схилах і вододілах розпочинають функціонувати промислові 

ЛТчС, які продукують у навколишнє середовище значну кількість 
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забруднюючих речовин. Русла та заплави річок у межах міської ЛТчС 

трансформують у канали і частково каналізують, «ховаючи» під селитебною 

забудовою. Територія міста зростає за рахунок будівництва нових кварталів з 

високоповерховими спорудами на надзаплавних терасах і вододілах й 

приєднання приміських сіл (Сабарів, Вишенька, Пирогове).  

 

 
Рис. 6.15. Парадинамічні зв’язки у басейновій АПДЛК «Вінницька міська 

ЛТчС». За даними [567] з правками та доповненнями автора  
 

Ландшафтно-техногенні мезосистеми: 1 – терасова середньо-багатоповерхової 

житлової забудови; 2 – терасові малоповерхової житлової забудови; 3 – терасова 

промислово- житлової забудови; 4 – схилові малоповерхової житлової забудови; 5 – 

вододільні малоповерхової житлової забудови; 6 – вододільна промислово-складської 

забудови. Ландшафтно-інженерні мезосистеми: 7 – руслово-гідроенергетична; 8 – 

заплавно-ставкові рибогосподарські; 9 – заплавна водно-рекреаційна. Ландшафтно-

антропогенні мезосистеми: 10 – заплавні водно-рекреаційні; 11 – схилова  промислово-

складської забудови; 12 – схилова лісогосподарська; 13 – вододільна лучно-городня. 

Взаємозв’язки: 14 − прямі безпосередні ПГЗ; 15 − прямі опосередковані ПГЗ; 16 – 

внутрішні ПДЗ; 17 – зовнішні ПДЗ. 

Межі. АПГЛК: 18 − центрального місця АПГЛК; 19 − АПГЛК «Вінницька міська 

ЛТчС».  

Інші позначення: 20 − напрям течії. 

 

На початку ХХІ ст. у річищі Південного Бугу розпочинає роботу 

унікальна інженерно-технічна система – фонтан «Roshen». З 2011 р. він 

перетворився на своєрідний рекреаційний осередок, завдяки якому Вінницю 
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упродовж літньо-осіннього сезону відвідують тисячі туристів. Басейновий 

АПДЛК «Вінницька міська ЛТчС» активно продовжує взаємодіяти з 

суміжними приміськими ландшафтами через систему масо- та енергопотоків 

(рух автотранспорту, міграції населення, перенесення забруднених водних і 

повітряних мас тощо); 

2) басейнові АПДЛК 2-го порядку формуються за рахунок повздовжніх 

парадинамічних і парагенетичних зв’язків. Вони об’єднують між собою 

АПДЛК, які розташовуються уздовж головного річища. На території регіону 

дослідження виокремлюється низка таких АПДЛК: у басейні Дніпра: «ЛТчС 

Вишгород – Київ – Канів – Черкаси – Світловодськ – Кам’янське – Дніпро – 

Запоріжжя – Нікополь – Каховка – Херсон», у басейні Дністра: «ЛТчС Галич – 

Заліщики – Хотин – Новодністровськ – Могилів-Подільський – Ямпіль», у 

басейні Південного Бугу: «ЛТчС Хмельницький – Летичів – Хмільник – 

Вінниця – Гнівань – Ладижин – Гайворон – Первомайськ – Южноукраїнськ – 

Вознесенськ – Нова Одеса – Миколаїв». Специфіка їх функціонування полягає 

у тому, що кожна конкретна ЛТчС суттєво залежить від суміжних, які 

знаходяться вище за течією, і так само впливає на ті, які розташовуються 

ближче до гирла [357]. Дані спостережень за екологічним станом поверхневих 

вод засвідчують стійкі тенденції до збільшення концентрацій шкідливих 

речовин у нижніх течіях Дніпра [270; 437], Дністра [228], Південого Бугу [324], 

Дунаю [320], Західного Бугу [258] тощо. Причинами цього є забруднюючий 

вплив промислових ЛТчС, які розташовуються у басейнах зазначених річок; 

3) басейнові АПДЛК 1-го порядку виникають за рахунок поєднання 

ландшафтно-технічних систем у долині головного річища з ЛТчС, які 

розташовуються в долинах приток. Вони функціонують за аналогічним 

принципом. Однак на відміну від попередніх, розміри таких парадинамічних 

ландшафтних комплексів значно більші. За рахунок поперечних 

парадинамічних зв’язків до складу такого АПДЛК долучаються вододіли, які і є 

його натуральними межами. Таким чином на території водозбірного басейну не 

залишається «білих плям» не задіяних у роботі АПДЛК. 
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В основі функціонування складного міжбасейнового АПДЛК «ЛТчС 

Правобережної України» знаходяться суспільні ПДЗ, які проявляються в 

адміністративно-територіальному контролі з столиці (центральне місце) та 

забезпеченні транспортного сполучення між населеними пунктами (рис. 6.16). 

Зараз він сформований ландшафтно-технічними системами басейнів Дніпра, 

Дністра, Південного Бугу, Дунаю, Вісли та річок Причорномор’я. У кожному 

басейні виокремлюється кілька осередків, які підпорядковуються центральному 

місцю. Їх роль відіграють найбільші селитебні ЛТчС (обласні або районні 

центри). Взаємозв’язок між ними забезпечується через механічні ПДЗ, що 

представлені переміщенням вантажів і пасажирів уздовж мережі автомобільних 

і залізничних ЛТчС. Щомісяця між басейнами річок транспортується мільйони 

тонн речовини, на що затрачається значна кількість енергії. За офіційними 

даними Державної служби статистики України: в січні – жовтні 2018 р. 

автомобільний транспорт перевіз 154,1 млн т вантажів і 131,5 млн пасажирів, а 

залізничний транспорт – 268,4 млн т вантажів і 1592,2 млн пасажирів [205]. 

Між суміжними басейновими ПДЛК відбувається взаємодія через водні 

ПДЗ. Таким чином відбувається перекидання води у маловодні регіони 

каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового 

перерозподілу водних ресурсів. На території Правобережної України 

сформувався міжбасейновий Дніпровсько-Південнобузький ПДЛК, який діє за 

рахунок транспортування води з басейну Дніпра до басейну Південного Бугу 

каналами Інгулецької зрошувальної системи (пропускна здатність 

магістрального каналу – 62,4 м³/с), водогонів «с. Чернелівка – 

м. Хмельницький» (пропускна здатність – 0,8 м³/с), «Біла Церква – Умань» 

(пропускна здатність – 0,14 м³/с), «Дніпро – Кіровоград» (пропускна здатність – 

1,7 м³/с) [98]. У їх функціонуванні серйозною проблемною є застаріле 

обладнання інженерно-технічних споруд, яке експлуатується з другої половини 

ХХ ст. Окрім того, внаслідок діяльності промислових підприємств Криворізької 

ЛТчС (басейн Дніпра) через річку Інгулець забруднені води потрапляють до 

басейну Південного Бугу [63].  
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Рис. 6.16. Парадинамічні зв’язки  

у міжбасейновому АПДЛК «ЛТчС Правобережної України» 
 

Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова. АПГЛК: 16 – 

центральне місце. Взаємозв’язки: 17 – суспільні ПДЗ; 18 – механічні ПДЗ; 19 – водні ПДЗ. 

Ландшафтно-технічні системи. Водогосподарські: 20 – водосховищні ЛТчС. Селитебні: 

21 – міські ЛТчС (адміністративні центри). Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 22 – зон. 

Басейнові: 23 – вододілів. Умовні: 24 – регіону досліджень. Інші позначки: 22 – озера та 

лимани. 

 

Дані багаторічних спостережень (табл. 6.3) свідчать, що за низкою 

показників якість води у контрольному створі р. Інгулець в с. Андріївка нижче 

всіх скидів зворотних вод підприємств упродовж 10 років спостереження – 

незадовільна. Забрудненість води простежується за показниками органічного та 

мінерального забруднення. За 2006–2016 роки визначено 8 випадків 

перевищення нормативів якості води за вмістом сухого залишку, 5 – за сульфат-
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іонами, 3 – за хлорид-іонами, 6 – за ХСК, 2 – за вмістом БСКп, 1 – за вмістом 

марганцю [437, с. 31]. 

 

Таблиця 6.3 

Середньорічні показники забруднення  

р. Інгулець за 2006–2016 рр. За [437] 

 

 
 

До 2012 року у зоні лісопасовища функціонувала Верхньоприпятьська 

осушувально-зволожувальна система. За допомогою насосної станції у 

посушливі періоди здійснювалося перекидання річкового стоку із Західного 

Бугу до Прип’яті через Головний європейський водоліл. Пропускна здатність 

системи становила 3 м³/с [569]. Це єдина міжбасейнова ПДЛК у межах 

Правобережної України, яка об’єднувала басейни Балтійського та Чорного 

морів. Неналежний контроль за станом системи може призвести до зміни 

напряму течії на 180° і відтоку води з каналу Припять до річок Балтійського 

басейну.  
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6.5.2. Топологічні геоекотони у міжбасейновому парадинамічному 

ландшафтному комплексі. Внаслідок тісної взаємодії між суміжними 

ландшафтними комплексами у міжбасейновому АПДЛК виникають своєрідні 

перехідні смуги – геоекотони. Згідно розробленої ієрархічної системи [172; 455] 

у межах Східноєвропейської фізико-географічної країни геоекотони 

відносяться до топологічного (місцевого) порядку (рис. 6.17). Відповідно до 

цього аспекту вони мають ранг мікрогеоекотонів, які формуються на основі 

типів місцевостей, урочищ, підурочищ або фацій. 

Для міжбасейнових АПДЛК Правобережної України є характерними 

мікрогеоекотони нижчих таксономічних порядків48: 

- шостий порядок представлений долинно-річковими та вододільними 

геоекотонами. Це перехідні смуги, які виконують контактну роль по 

відношенню одна до одної. Тобто вододіл є геоекотоном для суміжних річкових 

долин, а долина – для вододілів. Незважаючи на значний ступінь 

антропогенізації їх ландшафтів, масо- та енергообмінні потоки (у більшості 

випадків) залишаються натуральними. Фактично, названі геоекотони є 

катенами – закономірними сукупностями перехідних і тісно пов’язаних між 

собою смуг. Так, на території Правобережної України кожен вододіл включає 

міжрічковий недренований тип, який з обох сторін обмежується плакорами. 

ДРЛ формують русловий, заплавний, надзаплавно-терасовий і схиловий типи 

місцевостей, що поступово змінюються від нижчого гіпсометричного рівня до 

вищого. Межу між катенами проводять через найбільш контрастну смугу – 

найчастіше через крайній геоекотон [143]. Зокрема, між долинно-річковими та 

вододільними ландшафтними комплексами геоекотонізація буде проходити у 

межах верхньої частини схилів та прилеглих до них плакорних ділянок. Таку 

взаємодію можна прослідкувати за активністю поверхневого та підземного 

стоків, зміною напряму приземних потоків повітря, розташуванням ареалів; 

 
48 Згідно з [172; 455] геоекотони вищих порядків, до яких належить територія Правобережної України, 

формують таку ієрархію: перший – Серединний структурно-морфологічний ландшафтний пояс; другий – 

лісотундра, лісостеп і напівпустеля; третій – контактна смуга між тундрою і лісотундрою, лісотундрою і 

тайгою, степами і напівпустелями тощо; четвертий – стик природних країв; п’ятий – межа контакту 

природних (фізико-географічних районів). 



 

Рис. 6.17. Ієрархічна система топологічних геоекотонів у міжбасейновому АПДЛК 

3
2
7
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Пояснення до рис. 6.17 
Ландшафтний профіль. Натуральні геокомпоненти: 1 – корінні породи (граніти та 

гнейси); 2 – колишні алювіальні відклади; 3 – сучасні алювіальні відклади; 4 – 

флювіогляціальні піски й супіски; 5 – лесоподібні та покривні суглинки; 6 – поверхневі води; 

7 – заплавні лучні ґрунти; 8 – заболочені ґрунти й торфянники; 9 – ясно-сірі й сірі лісові 

ґрунти; 10 – чорноземи опідзолені; 11 – перезволожені чорноземи (мочари); 12 – водно-

болотна рослинність; 13 – лучно-злакова рослинність; 14 – зарості деревної рослинності. 

Антропогенні геокомпоненти: 15 – ґрунтосуміші; 16 – агрофітоценози.  

Ландшафтно-технічні системи. Селитебні: 17 – водно-рекреаційні; 18– промислово-

селитебні; 19 – багатоповерхові; 20 – малоповерхові. Промислові: 21 – гірничопромислові.  

Взаємозв’язки. Натуральні: 22 – між геоекотонами шостого порядку; 23 – між 

геоекотонами сьомого і восьмого порядків. Антропогенні: 24 – між геоекотонами сьомого і 

восьмого порядків. 

Межі: 25 – між натуральними геоекотонами; 26 – між антропогенними геоекотонами. 
 

- сьомий порядок геоекотонів формують перехідні смуги між різними 

типами місцевостей. У натуральних ландшафтах між річищем і заплавою 

виникають водно-берегові (прибережні) геоекоти, між заплавою та 

надзаплавною терасою – геоекотони притерасного пониження тощо. За рахунок 

контрасту середовищ «вода – суша» зазначені зони контакту представлені 

водно-болотними ландшафтними комплексами, які характеризуються 

активними процесами масо- та енергообміну. 

На відміну від натуральних, антропогенні геоекотони мають свою 

специфіку, яка пов’язана з наявністю техногенного покриву. У міжбасейновому 

АПДЛК їх варто диференціювати за приуроченістю ЛТчС до типів місцевостей, 

які були трансформовані внаслідок відповідної господарської діяльності. Так, 

водогосподарські ландшафти зосереджені у межах ставково-заплавного або 

водосховищно-заплавного типів місцевостей, гірничопромислові – схилового, 

сільськогосподарські – схилового та вододільного тощо. В антропогенних 

ландшафтах геоекотони чітко виражені і мають лінійну форму на перших 

стадіях розвитку ЛТчС, коли інженерно-технічна споруда лише починає 

працювати. У подальшому межі поступово «згладжуються» і перетворюються 

на з лінійних у стрічкові [143]. Яскраво такі геоекотони представлені у 

гірничопромислових ландшафтах, які обмежуються від прилеглих 

ландшафтних комплексів протипаводковими дамбами, відвалами пустих порід 

або різкими уступами. Уже на стадії функціонування ЛТчС вони заростають 
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зональною рослинністю і стають ареалами місцевих тварин; 

- восьмий порядок. Це геоекотони найнижчого рівня (наногеоекотони), які 

виникають у селитебних ландшафтно-технічних системах. Як правило, такі 

ЛТчС приурочені до комплексу типів місцевостей (повністю займають 

долинно-річкову катену). Унаслідок того, що на більшій площі ЛТчС 

поширений техногенний покрив, а інженерно-технічні споруди безпосередньо 

контактують одна з одною, виокремлення зазначених геоекотонів становить 

певну складність. У таких випадках контури інженерно-технічних споруд 

можуть визначати одночасно і межі ЛТчС [143]. Огорожі, тротуари, стіни на 

стадії «руйнування» ЛТчС перетворюються на геоекотони й розпочинають 

окрім бар’єрної функції виконувати буферну і транзитну. Виключенням з цього 

є смуга контракту ставків або водосховищ з прибережним суходолом 

(набережними, пляжами, парками) у межах селитебних ЛТчС. За аналогічним 

принципом з натуральними ландшафтами тут формуються водно-болотні 

геоекотони, які вже мають антропогенне походження.  

Запропонована ієрархічна система топологічних геоекотонів не є 

досконалою. Зараз проблема дослідження мікрогеоекотонів залишається ще 

детально не розробленою. Унаслідок того, що ЛТчС різноманітні за 

структурою, величиною і господарським призначенням, формуються у різних 

фізико-географічних умовах, а також здатні виникати один в одному – 

таксономічний порядок їх мікрогеоекотонів може змінюватися. У перспективі 

вивчення парадинамічних зв’язків і антропогенних геоекотонів ЛТчС матиме 

важливе конструктивно-географічне значення. Спостерігаючи за їх динамікою, 

досліднику буде простіше спрогнозувати розвиток ландшафтно-технічної 

системи та запобігти прояву небажаних процесів і явищ.  

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Будь-яка ЛТчС є блоковою системою, яка розвивається під дією ендо- 

та екзогенних впливів. Функціонування ландшафтно-технічних систем 
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підпорядковане кільком видам динаміки (хорологічної, структурної, часової та 

направленої), кожна з яких має свою специфіку. ЛТчС мають складну 

багатовимірну структуру. Це проявляється у тісній взаємодії між її складовими: 

внутрішньою блоковою, внутрішньою структурно-морфологічною, 

внутрішньою міжблоковою, зовнішньою комплексною і зовнішньою 

повітряною системами. 

2. Провідну роль у формуванні осередкових процесів у ЛТчС відіграє 

техногенний покрив. Зароджуючись у межах однієї ЛТчС, ландшафтний 

осередок здатен збільшуватися в розмірах і трансформувати суміжні ЛК. 

Контролюючи «розростання» осередків у межах одного блоку, можна 

скоригувати хід розвитку ЛТчС. На території Правобережної України 

основними осередками, які призвели до первинної трансформації природних 

долинно-річкових ландшафтів, стали млинарські ЛТчС. 

3. У межах річкових долин Правобережної України доцільно 

виокремлювати 2 висотно-ландшафтних рівні: «молодий» акумулятивний і 

«типовий» акумулятивно-денудаційний. Для кожного з них характерні 

відповідні типи місцевостей і долинно-річкові ЛТчС. Аналіз вертикального 

розрізу міських ЛТчС показує складність їх сучасної структури. Це зумовлено 

наявністю наземного і підземного вертикально-ландшафтних ярусів, які 

розділені прошарком техногенного покриву. Врахування особливостей висотної 

диференціації сприятиме конструктивному плануванню ЛТчС і максимальному 

збереженню натуральних або натурально-антропогенних долинно-річкових 

урочищ. 

4. Для долинно-річкових ландшафтів Правобережної України характерна 

асиметрія. Формування ЛТчС у їх межах призводить до зміни натуральної 

ландшафтної асиметрії в антропогенну ландшафтну симетрію або асиметрію. 

Як правило, більшість інженерно-технічних споруд на початкових стадіях 

розвитку ЛТчС є симетричними. Втрата системою блоку управління 

призводить до порушення її геометричних образів і до поступової деградації.  

5. Будівництво інженерно-технічних споруд у річкових долинах 
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зумовлює трансформацію парадинамічних і парагенетичних зв’язків та 

формування антропогенних парадинамічних ландшафтних комплексів. 

Поширення техногенного покриву ЛТчС за межами річкових долин призводить 

до виникнення басейнових АПДЛК 1-го, 2-го і 3-го порядків. Між басейновими 

ЛТчС Правобережної України відбувається взаємодія через множину 

суспільних, механічних і водних парадинамічних зв’язків. У міжбасейновому 

АПДЛК формуються топологічні мікрогеоекотони нижчих таксономічних 

рангів.  
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РОЗДІЛ 7 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 

ДОЛИННО-РІЧКОВИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

 

7.1. Ландшафтно-технічний прогноз розвитку блокових систем  

у долинах річок Правобережної України 

 

Посилення антропогенезу та прогресуюче збільшення техноречовини у 

ландшафтній сфері планети зумовлюють гостру необхідність оптимізації 

антропогенних ландшафтів, переважна більшість яких представлена 

ландшафтно-технічними системами. Прогнозування розвитку таких систем є 

невід’ємною умовою організації раціонального природокористування. При 

цьому важливу роль має ландшафтно-технічний прогноз, який спрямований на 

передбачення можливих змін у структурі ЛТчС. Його принципова відмінність 

від антропогенно-ландшафтного прогнозу полягає у тому, що за основу 

береться не компонентна, а блокова структура ландшафту. Це ускладнює 

ідентифікацію майбутньої трансформації ЛТчС, оскільки потребує одночасного 

врахування розвитку трьох різнохарактерних блоків: природного, технічного та 

управлінського [287]. Метою такого прогнозу є не лише передбачення 

майбутнього стану вже функціонуючих ландшафтно-технічних систем, а й 

визначення можливості формування нових ландшафтних комплексів. 

Існують діаметрально протилежні погляди на розробку ландшафтних 

прогнозів. У 1970–1990-х роках Ф. М. Мільков і Г. І. Денисик заперечували 

«гнучкість та багатоваріантність» ландшафтних прогнозів, оскільки це може 

призвести до негативних наслідків впливу людини на ландшафти. На їхню 

думку: «прогноз повинен бути … точним, «жорстким», лише тоді він буде 

реальним і відповідати дійсності» [143; 358]. Зараз більшість географів 

схиляються до протилежного. Так, М. Д. Гродзинський вважає, що: «важливою 

рисою ландшафтно-екологічного (ландшафтно-технічного, О. Л.) прогнозу є 



333 

його поліваріантність – тобто прогноз кількох можливих (ймовірних) змін 

геосистем у майбутньому. Ця особливість зумовлена ймовірнісним характером 

змін геосистем та зовнішніх впливів на них. Процес зміни станів геосистем 

контролюється багатьма факторами, більшість із яких випадкові (стохастичні). 

Тобто передбачити їх принципово неможливо…» [119, с. 204]. К. А. Позаченюк 

підтримує принцип нелінійності розвитку систем, при якому «на певних етапах 

складаються умови, сприятливі для розвитку кількох підсистем у геосистемі, а 

вибір домінант залежить від випадкових відхилень у точках біфуркації, що і 

визначає подальшу структуру. Відповідно, розвиток геосистем не завжди 

залежить тільки від її минулого і справжнього, тому схема прогнозу «минуле – 

теперішнє – майбутнє» є недостатньою» [409].  

Приймаючи до уваги позицію двох останніх авторів, вважаємо, що навіть 

найточніше прогнозування розвитку будь-якої ландшафтно-технічної системи 

«перекреслюється» набуттям нею властивості емерджентності. Це й робить 

ландшафтно-технічний прогноз (як і будь-який інший) недосконалим.  

В історії господарського освоєння долинно-річкових ландшафтів було 

чимало випадків негативного прояву емерджентності у ландшафтно-технічних 

системах. Значні катастрофи, пов’язані з руйнуванням гребель і дамб, 

зафіксовані на річках Хуанхе, Янцзи, Міссісіпі, Міссурі, Дунаї та польдерах 

Нідерландів. Неврахування проектувальниками стійкості будівельних 

матеріалів, невдалі розрахунки параметрів споруд, а головне – природних умов, 

де сформувалася ландшафтно-технічна система, призводять до знищення ЛТС і 

людських жертв. За даними Міжнародної комісії з великих гребель (ICOLD), 

щорічно у світі на гідроелектростанціях відбувається близько 3 тис. аварій 

[327]. Часто мостові ЛТчС як стратегічні об’єкти руйнують цілеспрямовано у 

ході терористичних атак або військових дій. Окрему загрозу становлять 

катастрофи на атомних електростанціях, заводах і фабриках, будівництво яких 

приурочене до річкових долин з метою використання води для залучення у 

технологічних процесах.  

Аналіз надзвичайних ситуацій на техногенних об’єктах упродовж ХХ – 
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початку ХХI століть [195; 242; 381], вивчення картографічних джерел [381; 443] 

та власні польові дослідження автора показують, що на території 

Правобережної України також є ризики виникнення негативних природних 

процесів і явищ у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах 

(табл. 7.1). 

Суттєву проблему створює сучасний стан природного та технічного 

блоків водосховищних ДЛТчС Дніпра. Зокрема у донних відкладах Київського 

водосховища спостерігається накопичення близько 90 млн т пухкого 

радіоактивного мулу, акумуляція якого здійснюється з 1986 р. після аварії на 

Чорнобильській АЕС. У випадку прориву греблі радіоактивний матеріал може 

потрапити у водосховища, які розташовані нижче за течією. На думку 

експертів, греблі Канівського водосховища загрожує руйнування через серйозні 

порушення використання матеріалів залізобетонних конструкцій [36]. 

Протипаводкові дамби річищ Дніпра, Дунаю, Дністра і Пруту експлуатуються 

більше 50 років і потребують негайної реконструкції. Застаріле обладнання 

насосних станцій на річках відмежованих від дніпровських водосховищ може 

стати причиною затоплення території площею 190 тис. га та 150 населених 

пунктів [379]. Раптові відлиги у Придністер’ї та активні льодоходи поступово 

руйнують мости в долині Дністра. Тому, при розробці прогнозування долинно-

річкових ландшафтно-технічних систем завжди варто враховувати їх 

техногенне походження і виникнення можливих небезпечних ситуацій. 

Ландшафтно-технічне прогнозування проводять, орієнтуючись на один 

клас (або підклас) ландшафтно-технічних систем. Це дає змогу здійснювати 

індукційний перехід від прогнозу розвитку якоїсь однієї ЛТчС на обмеженій 

площі до визначення майбутніх змін множини аналогічних систем у межах 

значної території. У просторовому масштабі прогноз доцільно виконувати на 

чотирьох рівнях, починаючи із найнижчого й переходячи (за потреби) на 

вищий. Таку прогнозну ієрархію формують: 

IV рівень – локальний прогноз має за об’єкт конкретну ландшафтно-

технічну систему, яка сформувалася на окремій ділянці річкової долини; 
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Таблиця 7.1 

Можливі прояви негативних природних процесів і явищ  

у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах Правобережної України 

№ 

з/п 

Негативні 

природні і 

процеси явища  

Емерджентні причини 

виникнення 

Локалізація прояву негативних 

природних процесів і явищ у межах: 

антропогенних зон річкових басейнів 

1. Затоплення 

Зміна заплавного режиму 

річок; формування 

нечастих, однак потужних 

повеней; крижані затори; 

нестійкість інженерних 

конструкцій 

Лісопасовищна, 

північ 

лісопольової та 

південь польової 

зон 

Басейни Дніпра, 

Вісли, Дністра та 

Дунаю 

2. Підтоплення 

Зміна умов поверхневого 

та підземного стоку; 

інфільтрація підземних 

вод 

Лісопасовищна та 

лісопольова зони 

Басейни Дніпра, 

Вісли, Дністра та 

Південного Бугу 

3. Зсуви ґрунтів 

Порушення рівноваги 

гірських порід; постійне 

підмивання берегів 

водосховищ; 

перезволоження ґрунтів; 

знищення рослинно-

ґрунтового покриву 

долини 

Лісопасовищна та 

лісопольова зони 

Басейни Дніпра, 

Вісли, Дністра та 

Південного Бугу 

4. Селі 

Знищення рослинно-

ґрунтового покриву 

долини; зміна щільності 

гірських порід; 

збільшення крутизни 

схилів 

Захід лісопольової 

зони 

Басейни Дністра та 

Пруту 

5. 
Руслові 

деформації 

Розмив днища і берегів 

річища в нижніх б’єфах; 

підмивання мостових 

опор; акумуляція алювію 

у зоні змінного підпору 

води та у верхніх б’єфах 

Захід лісопольової 

зони 

Басейни Дністра та 

Пруту 

6. 
Вторинне 

засолення 

Підйом мінералізованих 

ґрунтових вод внаслідок 

прокладання 

зрошувальних каналів 

Польова та 

південь 

лісопольової зони 

Басейни Дніпра, 

Дністра та 

Південного Бугу 

7. 
Вторинне 

заболочування 

Підйом рівня ґрунтових 

вод, замулення та 

заростання рослинністю 

осушувальних каналів 

Лісопасовищна та 

північ 

лісопольової зон 

Басейни Дніпра, 

Вісли, Дністра та 

Південного Бугу 

8. Лісові пожежі 

Опускання рівня 

ґрунтових вод внаслідок 

прокладання 

осушувальних каналів 

Лісопасовищна та 

північ 

лісопольової зон 

Басейни Дніпра, 

Вісли, Дністра та 

Південного Бугу 
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IІІ рівень – долинно-річковий прогноз складається для ЛТчС, які 

сконцентровані у межах однієї річкової долини від витоку до гирла; 

IІ рівень – басейновий прогноз охоплює усі однотипні долинно-річкові 

ЛТчС, котрі приурочені до одного водозбірного басейну; 

I рівень – міжбасейновий прогноз спрямований на передбачення 

можливих змін ЛТчС у двох суміжних водозбірних басейнах. За необхідності 

такі прогнози складають для кількох басейнів (наприклад, у межах певних 

антропогенних зон або адміністративно-територіальних одиниць). 

Відповідальність за розробку прогнозу покладається на групу експертів, 

яка здійснювала ідентифікацію стадії розвитку ЛТчС (підрозділи 1.3–1.4). 

Перед початком прогнозування експерти визначають час, на який зорієнтоване 

передбачення її розвитку. Оптимальним є середньостроковий прогноз (25–

50 років), оскільки за цей термін реалізуються найбільш суттєві зміни долинно-

річкових ЛТчС, а характер технологічного впливу на природний блок 

принципово не змінюється [119]. 

Для отримання якісного прогнозу розвитку ландшафтів використовується 

багато різноманітних методів прогнозування [63; 119; 202; 220; 401; 414; 533; 

539]. Їх вибір залежить від специфіки структури ландшафтних комплексів, 

знання генезису, наявності чітких даних про техногенний покрив тощо. В 

окремих випадках цей перелік доповнюється іншими методами (статистики, 

логічних розумових висновків, ландшафтних аналогів). Основою ландшафтно-

технічного прогнозу визначено методи просторового аналізу, експертних 

оцінок і прогнозування за схемою ландшафтної сукцесії. 

Формування долинно-річкових ландшафтно-технічних систем проходить 

під дією двох різних за характером чинників – натурального та антропогенного. 

До натуральних чинників відносяться три основних: тектогенний, 

кліматогенний та біогенний. І хоча вони діють інтегровано, одночасно кожен з 

них може відігравати провідну роль у розвитку окремого класу природних 

ландшафтів. Так, для долинно-річкових ландшафтів на початкових етапах 

розвитку планети головну роль відігравав тектогенний чинник. Багато річкових 
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долин генетично приурочені до розломів земної кори. Тектонічна активність 

пришвидшує процес формування поздовжнього профілю рівноваги, знижує 

базис ерозії та впливає на потужність і напрям водного потоку. Кліматогенний 

чинник проявляється у зміні плювіальних епох, охолодженні або аридизації 

клімату, що також підсилює або сповільнює розвиток долинно-річкових 

ландшафтів. Яскравим прикладом прояву кліматогенного чинника є поховані 

під пісками долини річок Африки або прокладені льодовиками троги 

Скандинавського півострова. У окремих випадках сукупна дія біогенного та 

кліматогенного чинників зумовлюють сукцесії, які проявляються у 

перетворенні річок на болота тощо. На відміну від натуральних, антропогенний 

чинник здійснює вплив локально, з різною швидкістю, посилюючись або 

послаблюючись залежно від потреб суспільства.  

Співвідношення дії натуральних (Н) і антропогенних (А) чинників є 

вирішальним при виборі найбільш можливого варіанта розвитку ЛТчС. Умовно 

їх загальний вплив прирівнюється до 100%. Початкове співвідношення 

визначається як 50%/50% (Н=А). Після оцінювання стану блоків за 

відповідними критеріями (табл. 1.2) експерти визначають тенденції, які 

показують актуальне домінування одного з чинників, та встановлюють їх 

дійсне співвідношення (Н>А, Н≥А, Н<А або Н≤А). При цьому важливе 

значення має інтенсивність дії переважаючого чинника (різко зростаюча, 

переривчаста або поступово зростаюча). Для її визначення враховуються: 

специфіка фізико-географічних умов; частота проявів негативних природніх 

процесів і явищ у межах ЛТчС; загальний вік функціонування ЛТчС; проміжок 

часу від закінчення останнього ремонту до проведення моніторингу; коефіцієнт 

корисної дії ЛТчС за минулі роки; кількість аварій або поломок на ЛТчС; 

перспективний план економічного розвитку підприємства або регіону. 

Знаючи категорію ландшафтно-технічної системи на напрямі її розвитку, 

можна визначити можливу послідовність її змін на інші (рис. 7.1). Для цього 

треба знати усі варіанти трансформації системи на кожній стадії. Загалом 

дослідники мають справу з 11-ма варіантами трансформації ЛТчС. 



 

 

 
 

Рис. 7.1. Прогнозування розвитку локальної ЛТчС 

 
1 – система, яка функціонує зараз; 2 – система, яка може функціонувати у майбутньому; 3 – наявний напрям розвитку; 4 – можливий 

напрям розвитку; 5 – натуральні чинники; 6 – антропогенні чинники; 7 – різко зростаюча дія чинників; 8 – переривчаста дія чинників;  

9 – поступово зростаюча дія чинників. 

3
3
8
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Так, інженерно-технічна споруда може розвиватися у 5-ти напрямах (НЛ, ІТС, 

ЛІС, ЛТС, ВАЛ); ландшафтно-інженерна система – у 3-х напрямах (ЛІС, ЛТС, 

ВАЛ); ландшафтно-техногенна система – у 3-х напрямах (ІТС, ЛТС, ВАЛ). На 

стадії «зародження»: ІТС повертається до стану НЛ, якщо натуральний чинник 

різко домінує над антропогенним чинником; ІТС залишається у цій же 

категорії, якщо А з різною інтенсивністю домінує або дорівнює Н; ІТС 

трансформується у ЛІС, якщо А із поступово зростаючою силою пригнічує Н; 

ІТС видозмінюється на ЛТС, якщо Н з різною інтенсивністю домінує або 

дорівнює А; ІТС переходить у ВАЛ, якщо Н з різною інтенсивністю домінує 

над А. На стадії функціонування: ЛІС залишається у цій же категорії, якщо А із 

поступово зростаючою силою пригнічує Н; ЛІС видозмінюється на ЛТС, якщо 

Н з різною інтенсивністю домінує або дорівнює А; ЛІС переходить у ВАЛ, 

якщо Н різко домінує над А. На стадії «руйнування»: ЛТС повертається до ІТС, 

якщо А різко домінує над Н; ЛТС залишається у цій же категорії, якщо Н з 

різною інтенсивністю домінує або дорівнює А, ЛТС переходить у ВАЛ, якщо Н 

із поступово зростаючою силою пригнічує А. 

Усі зміни структури ЛТчС мають бути відображені на прогнозній 

ландшафтній карті. У випадку локального прогнозу карта виконується у 

великому масштабі з метою детального опису усіх трансформованих або 

новоутворених ландшафтних комплексів (додаток Г.1). При цьому експерти 

розробляють історико-генетичний ряд карт, на яких відображають три часових 

«зрізи»: первинний стан ландшафтів до формування ЛТчС, актуальну 

структуру ЛТчС і найбільш прогнозований розвиток системи. Для прогнозів 

вищих рівнів (додаток Г.2–Г.3) використовуються більш дрібніші масштаби, що 

залежить від площі прогнозованого регіону. За допомогою таких карт можна 

розробити стратегію розвитку окремих галузей народного господарства на 

визначених територіях. Зважаючи на це, розглянемо карту міжбасейнового 

прогнозу розвитку водогосподарських ландшафтно-технічних систем 

Правобережної України (рис. 7.2). Її детальний аналіз показує, що в найближчі 

25 років розвиток ДЛТчС проходитиме неоднаково. 
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Рис. 7.2. Карта міжбасейнового прогнозу розвитку водогосподарських 

ландшафтно-технічних систем Правобережної України (на майбутні 25 років) 
 

Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: І – лісопасовищна; ІІ – лісопольова; ІІІ – польова.  

Райони прогнозування: 13 – райони зміни ландшафтів внаслідок будівництва 

осушувальних ДЛТчС каналів; 14 – райони зміни ландшафтів через остепніння та 

заболочення ставкових і водосховищних ДЛТчС; 15 – райони зміни ландшафтів внаслідок 

будівництва зрошувальних ДЛТчС каналів. 

Ландшафтно-технічні системи. Водогосподарські: 16 – ландшафтно-інженерні 

системи каналів; 17 – ландшафтно-техногенні системи каналів; 18 – ставкові ЛІС; 19 – 

ставкові ЛТС; 20 – водосховищні ЛІС; 21 – гідроенергетичні ЛІС; 22 – гідроенергетичні 

ЛТС; 23 – млинарські ЛIС; 24 – млинарські ЛТС. Селитебні: 25 – міські ЛТчС 

(адміністративні центри).  

Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 26 – зон. Басейнові: 27 – вододілів. Умовні: 28 – 

регіону досліджень. Інші позначки: 29 – озера та лимани. 
 

Більшість млинарських ЛТчС, які знаходяться на стадії «руйнування», 

будуть утримуватимуться у категорії «ландшафтно-техногенних систем» 

(додаток Г.2) та переходитимуть до категорії «власне антропогенних 
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ландшафтів». Другий варіант розвитку стосується млинів, які приурочені до 

басейну Дністра з частим проявом затоплень і підтоплень.  

У долинах великих річок (Дніпра, Дністра, Південного Бугу) 

гідроенергетичні і водосховищні ландшафтно-технічні системи будуть 

утримувати на стадії функціонування (категорія «ЛІС»). Постійна присутність 

блоку управління в таких системах зумовлена їх пріоритетним використанням у 

сучасному народному господарстві. Керуючись «Енергетичною стратегією 

України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» [429], зараз здійснюється робота над будівництвом 

нових гідроелектростанцій (ГЕС) у долинах річок Правобережної України. Так, 

незважаючи на негативні рецензії Інституту геологічних наук НАН України, у 

2016 р. спорудження Канівської гідроакумулюючої станції було визнано 

пріоритетним проектом. У 2015 р. був запроектований початок будівництва 

Каховської ГЕС-2. У долині Південного Бугу продовжується спорудження 

третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС з шести запроектованих. Є 

розроблені плани щодо будівництва ГЕС у верхній течії Дністра. На Львівщині 

можливе будівництво біля 50 малих ГЕС, від 50 до 150 – в Івано-Франківській і 

Чернівецькій областях [487]. У той же час окремі малі ГЕС (зокрема у долині 

Південного Бугу) будуть утримуватимуться у категорії «ландшафтно-

техногенних систем» (додаток Г.3). 

Ставкові ЛТчС у долинах середніх і малих річок Правобережної України 

будуть розвиватися у двох напрямах: 1) перехід із стадії функціонування до 

стадії «руйнування» (ЛІС → ЛТС) (додаток Г.1); 2) від стадії «руйнування» до 

стадії функціонування геокомпонентної системи (ЛТС → ВАЛ). Контроль над 

більшістю таких ландшафтно-техногенних систем так і не був повністю 

відновлений від моменту припинення використання (з кінця ХХ ст.). Унаслідок 

процесів остепніння та заболочення ставкові ЛТчС будуть активно 

самознищуватися.  

Канальні ЛТчС змінюватимуться у зональному відношенні. Долинно-

річкові ландшафти лісопасовищної та півночі лісопольової зон будуть 
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зазнавати змін внаслідок впливу минулих осушувальних меліорацій. Це 

проявлятиметься у переосушенні, вторинному заболочуванні та можливих 

лісових пожежах [20; 522]. Осушувальні канали утримуватимуться у категорії 

«ЛТС» і переходити до категорії «ВАЛ». На півдні лісопольової та польової зон 

відбуватимуться зміни долинно-річкових ландшафтів внаслідок 

функціонування зрошувальних каналів (вторинне засолення, ущільнення 

ґрунтів, обміління річищ). Іригаційні системи перебуватимуть на стадії 

функціонування (категорія «ЛІС») та здійснюватимуть перехід із стадії 

функціонування до стадії «руйнування» (ЛІС → ЛТС). 

Стійкі тенденції до руйнування ЛТчС у річкових долинах Правобережної 

України зумовлюють необхідність розробки напрямів охорони природи, 

збереження наявних і створення нових заповідних об’єктів. Розроблені карти 

ландшафтно-технічних прогнозів розвитку долинно-річкових ландшафтно-

технічних систем варто використовувати у діяльності блоків управління (як на 

загальнодержавному, так і місцевому рівнях). Контролюючи ділянки річкових 

долин з можливим проявом негативних природних явищ і процесів, можна 

запобігти їх виникненню та заощадити значні кошти на ліквідацію наслідків. 

 

7.2. Збереження та оптимізація стану долинно-річкових ландшафтно-

технічних систем Правобережної України 

 

7.2.1. Основні проблеми збереження долинно-річкових ландшафтів в 

Україні. Зростаюче антропогенне навантаження на ландшафтну cферу 

упродовж минулих 200 років (з початку індустріальної революції) і 

прогресуюча глобальна екологічна криза змусили змінити світоглядну позицію 

нашої цивілізації на освоєння природних ресурсів. Проголошена на Саміті 

Землі у Ріо-де-Жанейро (1992 р.), ідея збалансованого розвитку [576] стала 

визначальним чинником, яка спрямовує екологічну політику провідних держав 

світу у ХХІ столітті [301]. 

В основі концепції збалансованого розвитку також знаходиться «правило 
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тріади», яке передбачає органічну взаємодію трьох основних складових: 

суспільства, навколишнього середовища та економіки. Його принципова схема 

майже ідентична моделі ландшафтно-технічної системи, яка розглядається у цій 

роботі (рис. 7.3). Між формуючими їх блоками можна ставити знак рівності. 

Соціум як блок управління завжди керує економічним розвитком держави, яке 

базується матеріальному (технологічному) виробництві. Відповідно, що 

результати цієї взаємодії відображаються на природних геокомпонентах і 

фізико-географічних процесах.  

У 1995 р. Рада Європи затвердила Всеєвропейську стратегію збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття49 [74], за якою здійснюється 

формування Європейської екологічної мережі (European Ecological Network) – 

єдиної просторової системи територій держав Європи з природним або 

частково зміненим станом ландшафту. Правовою основою для її формування 

були законодавчі акти Європейського Союзу (ЄС): Директива 79/409/ЄЕС [183] 

щодо збереження диких птахів (після внесення поправок – Директива 

2009/147/EC [181] про охорону диких птахів) і Директива 92/43/ЄЕС [182] щодо 

збереження природних середовищ існування дикої фауни та флори. Це давало 

можливість визначити території, важливих для ЄС – об’єктів природи 

загальноєвропейського значення (Sites of Community Importance), які разом зі 

спеціальними природоохоронними територіями (Special Protection Areas) 

утворюють мережу Natura 2000 – природоохоронну територію, спрямовану на 

підтримку біорізноманіття шляхом збереження окремих визначених типів 

біотопів та окремих видів дикої флори і фауни на території Європи. 

Результатом цього стало прийняття Верховною Радою двох законів України 

«Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 

України на 2000–2015 роки» (2000 р.) [427] та «Про екологічну мережу» 

(2004 р.) [426], що визначали структуру екологічної мережі та встановлювали 

терміни її створення. 

 
49 З ландшафтознавчого погляду поняття «біологічне і ландшафтне різноманіття» є невдалим. Біота є 

рівноцінним геокомпонентом поряд з гірськими породами, ґрунтами, водою, рельєфом і мікрокліматом у складі 

ландшафту. Тому доречніше вживати термін «ландшафтне різноманіття». 
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Рис. 7.3. Ідентичність моделей концепції збалансованого розвитку  

та ландшафтно-технічної системи 

 

Загалом ідея була гарна, однак невдала. Чому так? Ще у 2013 р. 

Г. І. Денисик наводив низку причин безуспішності цієї програми [144]. У 

контексті нашого дослідження зупинимося лише на окремих: 1) в екологічній 

мережі річкові долини відіграють роль субмеридіональних коридорів 

(перехідних зон), які сполучають природні ядра. За багатовіковий період 

господарського освоєння річкові долини України перетворені на ландшафтно-

технічні системи (в основному водогосподарські), що сполучають між собою 

селитебні ЛТчС. Усі населені пункти України приурочені до днищ річкових 

долин. Відстань між ними вимірюється кількома кілометрами. Яким чином 

через такі території «з природним або частково зміненим станом ландшафту» 

можна було проводити екологічні коридори? На початкових етапах формування 

екомережі природні ядра сформували на основі вже наявних об’єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ). Для чого витрачати кошти на створення нових? А 

потім з’єднали ці ядра уявними екологічними коридорами, які a priori не 

можуть функціонувати у трансформованих долинно-річкових ландшафтах 

України; 2) зараз у долинах річок залишилося мало територій із зазначеним 

станом ландшафту. 85–92 % площі території сучасної України – це 

антропогенні ландшафти, у структурі яких домінують ландшафтно-інженерні та 

ландшафтно-техногенні системи. Про який «частково змінений стан» йде 
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мова? 3) у Західній Європі екологічна мережа була сформована на основі 

культурних ландшафтів, стан яких стабільно підтримується в оптимальному 

рівні. В Україні лише деякі окремі ЛТчС мають ознаки культурних ландшафтів. 

На їх підтримку завжди не вистачає державного фінансування; 4) у 2015 р. 

(після закінчення терміну впровадження програми національної екологічної 

мережі України) її сформували і «тихо забули». Звіт на офіційному порталі 

Міністерства екології та природних ресурсів України засвідчує збільшення 

площі природно-заповідного фонду та ефективність функціонування цієї 

мережі [216]. Але на практиці склалася протилежна ситуація. Державні кошти 

виділяються лише на фінансування об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення. 

Усі інші об’єкти ПЗФ мають зберігатися за рахунок місцевих бюджетів і 

спонсорських коштів. Таким чином більшість новостворених об’єктів ПЗФ 

місцевого значення, хоча й мають природоохоронний статус, локально не 

охороняються. Розуміючи це, наукова громадськість виявила ініціативу 

формування на території України Смарагдової мережі (Emerald Network) [412], 

яка є аналогом програми Natura 2000 і діє за межами ЄС. Ідея, знову ж таки, 

непогана, однак чи не повторить вона історію з національною екологічною 

мережею? 

У 2014 р. відбулося підписання Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами з 

іншої [495]. Для нашої держави у галузі довкілля впровадження законодавства 

ЄС відбувається в межах восьми секторів, що регламентуються 29 джерелами 

права (Директивами та Регламентами) ЄС у цій сфері. Ці правила і стандарти не 

є предметом обговорення і мають бути досягнуті повністю, інакше передбачені 

штрафні санкції [563, c. 3]. Це ставить уряд України в «тісні рамки» і змушує 

активізувати діяльність у природоохоронній галузі.  

Питання, які відносяться до сектору «Якість води та управління водними 

ресурсами», в ЄС регламентується шістьма основними водними директивами: 

Директива 2000/60/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 

2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної 
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політики; 2) Директива 2007/60/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 23 

жовтня 2007 р. про оцінку і управління ризиками затоплення; 3) Директива 

2008/56/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики 

щодо морського середовища; 4) Директива Ради 91/271/ЄEC від 21 травня 

1991 р. про очищення міських стічних вод; 5) Директива Ради 98/83/ЄС від 3 

листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання людиною; 6) 

Директива Ради 91/676/ЄEC від 12 грудня 1991 р. про захист вод від 

забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел [511; 

563]. З метою імплементації в Україні цих директив передбачено графік 

досягнення цілей по кожній з них. Так, за Водною Рамковою Директивою 

(2000/60/ЄC) передбачено такі терміни: 3 роки відведено на прийняття 

національного законодавства та визначення уповноваженого органу, 

закріплення на законодавчому рівні визначення таксону гідрографічного 

районування території країни, розроблення положення про басейнове 

управління з покладанням на нього відповідних функцій; 6 років – на 

визначення районів річкових басейнів та створення механізмів управління 

міжнародними річками, озерами та прибережними водами, аналіз 

характеристик районів річкових басейнів, запровадження програм моніторингу 

якості води; 10 років – на підготовку планів управління басейнами річок, 

проведення консультацій з громадськістю та публікація цих планів [563, с. 5]. 

Тобто 18 років відводиться лише на те, щоб налагодити блок управління 

водними ресурсами як на державному, так і на локальному рівнях. Виникає 

логічне запитання: що за цей час буде з долинно-річковими ландшафтами? 

Звичайно, законодавча база має бути скоригована відповідним чином до 

поставлених ЄС вимог. У 2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за 

басейновим принципом» (№ 1641-VIII) [425]. Робота триває згідно графіків 

[511]. Здійснюються консультації щодо прийняття нової Стратегії сталого 
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розвитку України на період до 2030 року [380]. Однак, якщо чекати на 

виконання зазначених дій до 2032 р., більшість долинно-річкових ЛТчС, які 

перебувають на стадії «руйнування», будуть безповоротно втрачені. Тому 

потрібна паралельна взаємодія керівних органів управління (Міністерство 

екології та природних ресурсів України та Державного агентства водних 

ресурсів України) з місцевими радами та громадськістю.  

Відповідно до Водної Рамкової Директиви та оновленого Водного 

кодексу України основним принципом управління водними ресурсами є 

басейновий, який передбачає «комплексне (інтегроване) управління водними 

ресурсами в межах району річкового басейну» [65]. Інтегрований підхід до 

управління водними ресурсами дозволяє збалансовано управляти та розвивати 

водні ресурси, ураховуючи соціальні, економічні та природоохоронні інтереси. 

За його допомогою координується управління водними ресурсами в різних 

секторах економіки або зацікавленими групами в різних масштабах – від 

місцевого до міждержавного рівня [471, с. 59]. На думку автора, зазначена 

інтеграція має передбачати не лише координацію дій певних організацій та 

відомств. Якщо мовиться про річковий басейн у якості головної природної 

структури водного середовища (що й вимагає Водна Рамкова Директива), то на 

перший план має виходити управління басейновим парадинамічним 

ландшафтним комплексом, а за основний об’єкт використання ресурсів 

необхідно брати не один геокомпонент ландшафту – воду, а усі складові, які й 

формують сучасний антропогенний ландшафт. 

Основними водогосподарськими організаціями на місцях, які 

забезпечуватимуть інтегрований підхід до управління басейновими 

парадинамічними ландшафтними комплексами, мають стати локальні басейнові 

управління. Вони забезпечуватимуть контроль за станом долинно-річкових 

ландшафтів у межах водогосподарських ділянок, що були затверджені наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 103 від 03.03.2017 р. 

[428]. Провідна роль у таких організаціях відводиться інженеру-

ландшафтознавцю – фахівцю, на якого покладатиметься відповідальність за 
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оцінку функціонування та визначення стадії розвитку долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем, а також розробка напрямів їх оптимізації на 

відповідному рівні.  

 

7.2.2. Варіанти оптимізації долинно-річкових ландшафтно-технічних 

систем Правобережної України. У більшості попередніх досліджень суть 

оптимізації ландшафтно-технічних систем полягала у їх охороні та заповіданні 

[125; 143; 160; 507], озелененні [566; 567], рекультивації [159; 255], 

використанні як рекреаційно-туристичних об’єктів [66; 67] тощо. З позиції 

інженерного ландшафтознавства покращення стану ЛТчС не обмежується лише 

зазначеними напрямами. Кожна ландшафтно-технічна система – це унікальний 

за своїми властивостями комплекс, який виконував колись або виконує зараз 

певну народногосподарську функцію. Якщо людина створює антропогенний 

ландшафт, то він має приносити їй відповідну користь. Першочергове завдання 

інженера-ландшафтознавця полягає у пошуку шляхів оптимального 

застосування ЛТчС у різних сферах життя сучасного суспільства. При цьому 

важливе значення має екологічний аспект: функціонування ЛТчС має органічно 

співіснувати з суміжними ландшафтними комплексами.  

Ландшафтно-інженерні системи не потребують суттєвої оптимізації, 

оскільки їх стан підтримується на стабільному рівні. Наявність блоку 

управління забезпечує функціонування таких систем, що й робить їх цінними 

для народного господарства. У сучасних умовах дестабілізованого середовища 

варто звернути увагу на ландшафтно-техногенні системи, блок контролю яких 

вже втрачений або присутній епізодично. Вони перебувають на стадії 

«руйнування» (або знаходяться на межі переходу від стадії функціонування до 

стадії «руйнування») і становлять певну небезпеку для суміжних ландшафтів. 

Виявивши це, фахівець має прийняти правильне рішення щодо подальшого 

розвитку ЛТС. Ґрунтуючись на ідеях, запропонованих у підрозділі 1.5 

пропонуємо таку реалізацію варіантів раціонального використання долинно-

річкових ландшафтно-техногенних систем Правобережної України (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Схема розташування оптимізованих долинно-річкових ЛТчС 

Правобережної України 

 
Пояснення до позначок 1–12 наведені після рис. 3.5. 

Антропогенні зони: 13 – лісопасовищна; 14 – лісопольова; 15 – польова.  

Варіанти оптимізації долинно-річкових ЛТчС. Варіант А: 16 – недіючі кар’єри та 

відвали; 17 – унікальні підземні виробки (штольні); 18 – воєнно-фортифікаційні комплекси 

(ДОТи, оборонні вали, окопи); 19 – спущені ставки; 20 – заболочені канали. Варіант В1: 21 – 

історико-географічні центри міст і містечок; 22 – унікальні культові споруди з прилеглими 

до них територіями (церкви, костели, синагоги, монастирі); 23 – оборонні споруди, фортеці 

та замки; 24 – оригінальні монументи (скульптури); 25 – сади і парки з корінно зміненою 

літогенною основою. Варіант В2. Скансети на базі: 26 – «водяних» млинів; 27 – малих ГЕС; 

28 – дамб і гаток; 29 – старих фабрик і заводів, які діяли за рахунок енергії води. Варіант В3: 

30 – ландшафтні парки на основі вторинно-заболочених колишніх розробок торфу; 31 – 

гідрологічні заказники на основі заболочених ставків; 32 – ботанічні парки на основі 

недіючих кар’єрно-відвальних комплексів; 33 – зоологічні заказники на основі покинутих 

хуторів і сіл. Варіант С1: 34 – відновлені ставки; 35 – очищені водосховища; 36 – 

відреставровані малі ГЕС; 37 – відновлені зрошувальні системи. Варіант С2: 38 – ділянки 

«рекреаційної річки»; 39 – новозбудовані мости; 40 – кам’яні тераси з насадженнями 

акліматизованих видів деревної рослинності; 41 – новозбудовані котеджі для відпочинку та 

оздоровлення. 
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Межі: Ландшафтні. Антропогенні: 42 – зон. Басейнові: 43 – вододілів. Умовні: 

44 – регіону досліджень.  

Інші позначки: 45 – водосховищні ЛТчС; 46 – міські ЛТчС (адміністративні центри); 

47 – озера та лимани. 

 

Незважаючи на те, що варіант А не передбачає відновлення контролю 

над ЛТС, його можна використовувати локально. У межах лісопольової зони 

(басейни Дніпра, Дністра та Південного Бугу) в долинах річок сконцентрована 

значна кількість гірничопромислових ЛТС. Це покинуті кар’єри та відвали 

пустих порід, які заростають деревною і кущовою рослинністю. Часто вони 

перетворюються у водойми внаслідок затоплення підземними водами. Місцеве 

населення використовує їх як місця для відпочинку, пасовища або смітники. З 

метою запобігання повної деградації ландшафтно-техногенних систем у 

засобах масової інформації необхідно проводити роз’яснювальну роботу щодо 

їх раціонального використання. Такі заходи можуть здійснювати представники 

селищних рад, закладів освіти, поліції, санітарних служб тощо. Ефективність 

застосування варіанту А низька і є можливим для ЛТС, використання яких 

заплановано на майбутнє. 

Варіант В1 спрямований на часткове відновлення попередніх функцій 

системи і епізодичний контроль технічного блоку ЛТС. Найбільш оптимальним 

є застосування цього варіанту для селитебних ЛТС – історико-географічних 

центрів міст і містечок. У межах долинно-річкових ландшафтів їх найбільше в 

лісопасовищній та лісопольовій зонах. Як правило, вони були приурочені до 

«зручних» для будівництва частин річкових долин – руслових островів, 

меандрів річок, високих і крутих схилів тощо [143]. Формування таких систем 

відбувалося у результаті архітектурно-культурного впливу держав Західної 

Європи, які колись займали територію Правобережної України. Якщо у Києві 

або в обласних центрах (Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Житомирі, 

Хмельницькому, Вінниці) стан таких ЛТчС контролюють, то у населених 

пунктах районного або місцевого значення технічний блок продовжує 

руйнуватися через їх недостатнє фінансування як пам’яток архітектури.  

Унікальні монументальні споруди (фортеці і замки, костели та синагоги, 
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тунелі й підземелля, монументи, сади і парки), вузькі вимощені бруківкою 

вулиці, житлові будівлі з атлантами і каріатидами до цього часу «передають 

атмосферу» епохи ХVI–XVIII століть і створюють культурний образ сучасних 

містечкових ЛТчС. До таких систем відносяться містечка Галич, Заліщики, 

Хотин, Могилів-Подільський, Ямпіль, Білгород-Дністровський у долині 

р. Дністер; Чортків – Серет; Сатанів, Скала-Подільська – р. Збруч; Кам’янець-

Подільський – р. Смотрич; Шаргород – р. Мурашка; Буськ, Кам’янка-Бузька, 

Червоноград, Сокаль – р. Західний Буг; Ізмаїл – р. Дунай; Чорний Острів, 

Меджибіж, Летичів, Хмільник, Брацлав – р. Південний Буг; Бар – р. Рів; 

Немирів – р. Устя; Тульчин – р. Сільниця; Умань – р. Уманка; Володимир-

Волинський – р. Луга, Берестечко – р. Стир; Ізяслав, Славута, Острог, 

Дубровиця – р. Горинь; Старокостянтинів, Новоград-Волинський – р. Случ; 

Коростень – р. Уж; Чуднів, Коростишів, Радомишль – р. Тетерів; Володарка, 

Біла Церква, Рокитне, Богуслав, Корсунь-Шевченківський, Стеблів – р. Рось; 

Чигирин – р. Тясмин. Специфіка використання цих ЛТчС полягає у тому, що 

треба контролювати не лише їх стан (як об’єктів архітектури), а й прилеглих 

ділянок, де вони збудовані. Відповідальність за їх збереження мають нести не 

лише відомства Міністерства культури України та містечкові адміністрації, а й 

усі свідомі мешканці відповідних населених пунктів.  

Варіант В2 передбачає повну зміну господарського спрямування ЛТчС з 

метою рекреації. Їх використання у якості скансетів є найбільш ефективним 

напрямом оптимізації. У долинах річок до таких систем відносяться колишні 

«водяні» млини, малі гідроелектростанції, тартаки, папірні або цукроварні. На 

території регіону дослідження такі ще ЛТС збереглися у річкових долинах 

лісопольової та польової зон. Важливим позитивним моментом варіанта В2 є 

можливість заробити кошти на проведенні екскурсій та облаштуванні бівуаків 

для туристів і окупити реставрацію технічного блоку. Найбільш 

перспективними об’єктами для оптимізації пропонуємо створити «музеї просто 

неба» на базі млинарських ЛТС у Меджибожі, Стрільченцях, Сокільці, 

Брацлаві, Шумилові, Глибочку, Соломії, Луполовому, Первомайську, Мигії, 
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Южноукраїнську в долині р. Південний Буг; у Тернівці – р. Синюха; у Буках – 

р. Гірський Тікич; у Давидівні – р. Ятрань; у Немирові – р. Устя; у Ягнятині, 

Буках, Чубинцях, Шамраївці,– р. Роставиця; у Городищі-Пустоварівському, 

Синяві, Бушевому – р. Рось; у Радомишлі – р. Мика; у Гуті-Блищанівській – 

р. Тернава, у Лісківцях – р. Жванчик, у Купині – р. Смотрич, у Сатанові – 

р. Збруч. Мережа таких оптимізованих ЛТчС стане у нагоді при розробці 

перспективних туристичних маршрутів на зразок «Водяні млини Поділля», 

«Річкові ландшафти України», «Ландшафтно-техногенна спадщина … області» 

або оновить вже діючі. Подорожуючи уздовж річкових долин, туристи зможуть 

відвідати цікаві краєзнавчі об’єкти, дізнатися про оригінальні інженерні ідеї 

минулих століть, насолодитися смаком свіжовипеченого хліба та відпочити у 

готелях з оригінальними назвами «Млин», «Урочище Гатка», «Під греблею» 

тощо. 

Варіант В3 полягає у заповіданні окремих ландшафтно-техногенних 

систем, на території яких у перспективі можна зберегти або відновити арели 

унікальних видів флори і фауни. Його варто використовувати на осушених 

торфовищах зон лісопасовища та півночі лісополя (басейни Дніпра та Західного 

Бугу). Суть такої оптимізації полягає у повторному заболоченні деградованих 

розробок торфу. Досвід такої роботи запозичений у Білорусі, 70% площі якої 

було осушено у другій половині ХХ століття. З 2006 р. там активно ведуться 

роботи з повторного заболочування відпрацьованих торфових родовищ. Лише 

за минулі 5 років такі заходи були виконані на 15 територіях загальною площею 

понад 28 тис. га. [390]. Така робота здійснюється з метою запобігання пожеж на 

колишніх торфовищах. Статистичні дані свідчать про те, що якщо до 

повторного заболочування траплялося від 5 до 15 пожеж на рік, то після – був 

зафіксований лише 1 випадок [433]. Біологічні дослідження [117] доводять 

ефективність повторного заболочування, яке призводить до різкого відновлення 

популяцій багатьох водно-болотних видів. В Україні перші спроби повторного 

заболочення вже були. У рамках Проекту ЄС «Clima East: Збереження та стале 

використання торфовищ» (2013–2017 рр.) на території Чернігівської області 
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було відновлено 2800 га боліт меліоративної системи «Смолянка» та створено 

регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» площею 6100 га [276]. 

Специфіка такого природокористування ґрунтується на мінімальній 

присутності блоку управління. Однак його діяльність проявляться не стільки в 

контролі за відновленням торфовища, скільки за його збереженням від впливів 

ззовні. 

Відновлення ландшафтно-техногенної системи до стадії 

«функціонування» з попередніми функціями здійснюється при виборі 

варіанта С1. При цьому треба враховувати стан збереження техногенного 

покриву. Економічно недоцільно відбудовувати ЛТС, якщо більшість 

технічність елементів не відповідають вимогам техніки безпеки. У народно-

господарському відношенні для цього варіанту оптимізації найкраще підходять 

спущені ставки, заболочені водосховища та малі гідроелектростанції. Їх 

відбудова та підтримка у стабільному стані спрямовані на використання з 

метою риборозведення та виробництво електроенергії. На території 

Правобережної України таких ЛТС найбільше сконцентровано у межах 

лісопольової зони. Майже у кожному селі ставки перебувають на межі 

переходу від стадії «функціонування» до стадії «руйнування». Відповідальність 

за стан збереження гідроспоруд покладається на місцевих орендаторів, які не 

завжди раціонально використовують ставкові ЛТчС. Тому спільними 

зусиллями з представниками місцевої влади та інженери-ландшафтознавці 

можуть координувати оптимізаційну роботу. В умовах зарегульованості 

річкового стоку не для усіх ставкових і водосховищних ЛТС варто 

використовувати варіант С1. У межах безперервних каскадах ставків потрібно 

створювати «проміжки», тобто повністю демонтувати окремі недіючі ЛТчС 

(наступний варіант С2). Це дасть змогу підвищити проточність річок, 

підвищити самоочисну здатність їх вод та створити умови для формування 

нових ареалів.  

Малі гідроелектростанції, які активно будували на річках України у 

другій половині ХХ століття, мають отримати право на «нове життя». Їх 
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відбудова та встановлене сучасне обладнання забезпечуватиме дешевою 

електроенергією низку суміжних населених пунктів. Досвід Німеччини, Китаю, 

Франції та Японії доводить ефективність використання малої 

електроенергетики. Одним із шляхом її відновлення є комбінування 

енергетичного обладнання як це зробили у 2011–2012 рр. на території Слободо-

Бушанської ГЕС. У річищі Мурафи (на острові, який сформувався внаслідок 

прокладання дериваційного каналу) було встановлено сонячну наземну 

електростанцію. Сумарна потужність електроенергії, що виробляється 

електростанцією, становить 1,875 МВт [467]. Перспективними для відбудови і 

введення в експлуатацію новлення є такі гідроелектростанції, як Меджибіжська 

ГЕС, Тиврівська ГЕС, Сокілецька ГЕС у долині р. Південний Буг; Павлівська 

ГЕС – р. Соб; Буцька ГЕС – р. Гірський Тікич; Городищенська ГЕС – р. Згар; 

Березівська ГЕС – р. Мурашка; Володіївська ГЕС, Саїнська ГЕС – р. Мурафа; 

Клембівська, Писарівська ГЕС – р. Русава; Задарівська ГЕС – р. Золота Липа; 

Плотицька ГЕС – р. Стрипа; Червоноградська ГЕС – р. Джурин; Розсохівська 

ГЕС – р. Уж; Швайківська ГЕС – р. Гнилоп’ять. 

Врахування принципів ландшафтного дизайну при відновленні 

гідроенергетичних ЛТчС дасть змогу їх поліфункціонального використання. 

Будівництво на схилах терасованих майданчиків у вигляді оригінальним 

малюнків (геогліфів) (рис. 7.5) з насадженнями декоративних рослин 

допоможуть сформувати культурний ландшафт. Це перешкоджатиме 

розвиткові негативних схилових процесів і перешкоджатиме замуленню 

водосховища делювіальними відкладами. Окрім енергетичного, 

рибогосподарського та рекреаційного значення гідроенергетичні ЛТчС 

виконуватимуть естетичну функцію. Туристи, які захоплюються повітряними 

маршрутами, упродовж весняно-осіннього сезону зможуть спостерігати зміну 

малюнків та кольорової гами у межах ЛТчС. На основі такого оптимізованого 

ландшафту доцільно формувати національну екологічну мережу. 
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Рис. 7.5. Оптимізована структура (проект «Рибна зграя») 

млинарсько-гідроенергетичної ландшафтно-інженерної системи  

у долині р. Гірський Тікич (м-ко Буки Черкаської обл.) 
 

Натуральні ландшафти. Руслові. Перекати. Урочища: 1 – річище глибиною 0,5–

1,5 м та швидкістю течії води 1,5-2 м/с з виходами гранітів та гнейсів. Заплавні. Урочища: 

2 – нерівна поверхня заплави з виходами гранітів та гнейсів, заростаюча у прибережній 

частині очеретяно-осоковими асоціаціями та вербами. Схилові. Урочища: 3 – прямовисні 

(80–90°) граніто-гнейсові «стінки» каньйону без рослинності. 

Антропогенні ландшафти. Водогосподарські. Млинарсько-гідроенергетичні. 

Заплавні. ІТС: 4 – кам’яна будівля діючого «водяного» млина; 5 – кам’яна будівля діючої 

малої гідроелектростанції; 6 – дериваційний канал, прорубаний у скельній породі з бортами, 

укріпленими бутовим камінням; 7 – дериваційний ставок, прорубаний у скельній породі з 

бортами, укріпленими бутовим камінням. Ставково-заплавні. ІТС: 8 – залізобетонна дамба 

(висотою 2,5–3 м, шириною 5–6 м) переливного типу. Урочища: 9 – центральне 

глибоководдя (глибина 1,5–2 м, швидкість течії 0,5 м/с) без рослинності; 10 – прибережне 

мілководдя (глибина до 0,5 м), заростаюче водно-болотною рослинністю. Дорожні 

ландшафти. Шосейні. Асфальтово-бетонні. Руслові. ІТС: 11 –залізобетонні мости з 

шириною проїжджої частини 9,5 м на 2-х опорах. Заплавні. ІТС: 12 – невисокі (2–3 м) 

суглинисто-кам’яні дорожні насипи з крутими (20–30°) задернованими схилами. Селитебні 

ландшафти. Містечкові. Плакорні. Ділянки: 13 – слабкопокаті (4−5°) лесові поверхні під 

малоповерховою житловою забудовою, присадибними ділянками, стежками та 

автомобільними дорогами на ясно-сірих і сірих лісових ґрунтах. Рекреаційні ландшафти. 

Відпочинково-оздоровчі. Схилові. 14 – вирівняні поверхні з насадженнями екзотичних 

дерев і кущів з бортами, укріпленими бутовим камінням; 15 – пішохідні доріжки, шириною 

2 м, з кольорової тротуарної плитки. Урочища: 16 – круті (понад 15°) терасовані схили із 

насадженнями хвойних і листяних деревних порід на сірих лісових ґрунтах. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 17 – руслового; 18 – заплавного і 

схилового; 19 – схилового і плакорного. Антропогенних: 20 – ставково-заплавного. 

Урочищ: 21 – натуральних; 22 – антропогенних (ІТС, ділянок). 

 



356 

Варіант С2 потребує значних капіталовкладень, оскільки передбачає 

створення абсолютно нової ландшафтно-інженерної системи. Це можна 

здійснювати як на основі власне антропогенних ландшафтів, так і ландшафтно-

техногенних систем усіх зон Правобережної України. Річкові долини, які 

нераціонально використовуються у народному господарстві, варто 

переоблаштовувати для інших потреб. Вони виконуватимуть роль 

«фундаменту» для будівництва ЛТчС, функції якої стануть більш ефективними 

для природи і населення відповідного регіону. Як один з напрямів оптимізації 

сільськогосподарських ландшафтів автори пропонують свій проект відновлення 

долини р. Соб у м. Гайсин Вінницької обл. під назвою «Сонячна заплава» 

(рис. 7.6) [31]. 

Окремі ландшафтно-техногенні системи потребують цілеспрямованого 

перетворення на власне антропогенні ландшафти. Для цього не потрібно чекати 

поки блокова система мине стадію «руйнування» і почне функціонували у 

якості геокомпонентної системи. Заболочені канали і ставки, зруйновані греблі 

і гатки, залишки стін колишніх ІТС, які вже неможливо врятувати, підлягають 

демонтажу. Колишні кар’єри та відвали рекультивують, максимально 

оптимізуючи трансформований рельєф. Це, певним чином, ренатуралізація 

долинно-річкового ландшафту – набуття антропогенним ландшафтом ознак 

натурального, шляхом ретельного відновлення стану окремих геокомпонетів.  

 

 
Рис. 7.6. Сільськогосподарські ландшафти долини р. Соб  

(м. Гайсин Вінницької обл.) 
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Пояснення до рис. 7.6 
А) Сучасна (2018 р.) ландшафтна структура натурної ділянки 

Водні натуральні ландшафти. Руслові. Урочища: 1 – натуральне, шириною 10–40 м 

та глибиною 1–1,5 м, річище Собу з мулистим і піщано-мулистим днищем, заростаюче 

водно-болотною рослинністю.  

Лісові антропогенні ландшафти. Похідні. Заплавні. Урочища: 2 – нерівні 

алювіальні поверхні на лучно-болотних ґрунтах, заростаючі вербою ламкою і козячою. 

Сільськогосподарські ландшафти. Лучно-пасовищні. Заплавні. Урочища: 3 – 

нерівні поверхні з надмірно зволоженими луками із осоково-злаковою рослинністю на 

лучно-болотних ґрунтах під сінокоси та випас. Польові. Схилові. Урочища: 4 – 

слабкопокаті (3–5°) поверхні з сірими лісовими ґрунтами під городами. Плакорні. Урочища: 

5 – слабкопокаті (1–2°) та хвилясті поверхні з сірими лісовими ґрунтами під польовими 

сівозмінами. 

Селитебні ландшафти. Міські. Схилові. Ділянки: 6 – слабкопокаті (3–5°) поверхні з 

насипними ґрунтами та ґрунтосумішами під багатоповерховою забудовою; 7 – слабкопокаті 

(3–5°) поверхні з насипними ґрунтами та ґрунтосумішами під малоповерховою забудовою. 

Дорожні ландшафти. Шосейні. Асфальтово-бетонні. Руслові. ІТС: 8 –

залізобетонний міст з шириною проїжджої частини 9,5 м на 4-х опорах у річищі. Заплавні. 

ІТС: 9 – високі (4–5 м) суглинисто-кам’яні дорожні насипи з крутими (40–45°) 

задернованими схилами. Схилові. ІТС: 10 – невисокі (1–2 м) суглинисто-кам’яні дорожні 

насипи з крутими (20–30°) задернованими схилами. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 11 – руслового та заплавного; 12 – 

заплавного та схилового; 13 – схилового та плакорного. Урочищ: 14 – антропогенних (ІТС, 

ділянок). 

Інші позначення: 15 – напрям течії. 

 

Б) Оптимізована ландшафтна структура натурної ділянки (проект «Сонячна заплава») 

Рекреаційні ландшафти. Відпочинково-оздоровчі. Руслові. ІТС: 1 – пішохідні 

залізобетонні містки аркового типу з шириною 2 м. Урочища: 2 – антропогенізоване, 

шириною 10–40 м та глибиною 1,5–25 м, річище Собу з піщаним днищем та укріпленими 

залізобетонним покриттям берегами. Заплавні. ІТС: 3 – напівсферичні поверхні клумб на 

насипних чорноземах з насадженнями декоративних квіткових рослин; 4 – пішохідні 

доріжки, шириною 2 м, з кольорової тротуарної плитки. Урочища: 5 – вирівняні поверхні на 

насипних чорноземах з насадженнями вільхи чорної, верби ламкої та осики; 6 – вирівняні 

поверхні на насипних чорноземах з насадженнями газонних трав. ЛІС:  

Сільськогосподарські ландшафти. Польові. Схилові. Урочища: 7 – слабкопокаті 

(3–5°) поверхні з сірими лісовими ґрунтами під городами. Плакорні. Урочища: 8 – 

слабкопокаті (1–2°) та хвилясті поверхні з сірими лісовими ґрунтами під польовими 

сівозмінами. 

Селитебні ландшафти. Міські. Схилові. Ділянки: 9 – слабкопокаті (3–5°) поверхні з 

насипними ґрунтами та ґрунтосумішами під багатоповерховою забудовою; 10 – слабкопокаті 

(3–5°) поверхні з насипними ґрунтами та ґрунтосумішами під малоповерховою забудовою. 

Дорожні ландшафти. Шосейні. Асфальтово-бетонні. Руслові. ІТС: 11 –

залізобетонний міст з шириною проїжджої частини 9,5 м на 4-х опорах у річищі. Заплавні. 

ІТС: 12 – високі (4–5 м) суглинисто-кам’яні дорожні насипи з крутими (40–45°) 

задернованими схилами. Схилові. ІТС: 13 – невисокі (1–2 м) суглинисто-кам’яні дорожні 

насипи з крутими (20–30°) задернованими схилами. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 14 – руслового та заплавного; 15 – 

заплавного та схилового; 16 – схилового та плакорного. Урочищ: 17 – антропогенних (ІТС, 

ділянок). 

Інші позначення: 18 – напрям течії. 
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У Канаді та Австралії побутує термін «рекреаційна річка» (англ. «river 

recreation») – це річка, в руслі якої сформували ландшафті комплекси для 

створення відповідної рекреаційно-туристської культури. Рельєф заплави 

вирівняний, тут підсіюються трави, підстригаються газони і обрізаються кущі 

та дерева, розчищаються пляжні ділянки. Тут знаходяться аналоги пішохідно-

бівуачної поляни – привальні галявини та рекреаційні ділянки. Для того, щоб 

річкова долина приносила дохід, її використовують для водного туризму, 

любительського рибальства або піших прогулянок. У долинах 

трансформованих малих річок можна реалізувати на практиці запропоновану 

ідею. У майбутньому «рекреаційна річка», а не каскад заболочених ставків і 

водосховищ, має стати сполучною ланкою між селитебними ЛТчС 

Правобережної України.  

Використання якогось одного із запропонованих варіантів не допоможе 

покращити стан усіх долинно-річкових ландшафтно-техногенних систем 

регіону дослідження. Кожна річкова долина потребує індивідуального підходу, 

при якому буде здійснюватися комбінування описаних напрямів. Оптимізовані 

за наведеною схемою долинно-річкові ландшафти сформують образ природи 

сучасної європейської держави, що й сприятиме становленню концепції 

збалансованого розвитку. 

 

Висновки до розділу 7 

 

1. Важливою складовою дослідження ландшафтно-технічних систем є 

прогнозування їх розвитку. Історико-географічний та картографічних аналіз, а 

також власні польові дослідження автора дають можливість зробити висновок, 

що у долинно-річкових ЛТчС Правобережної України можливі прояви низки 

негативних природних процесів і явищ. Зокрема, затоплення виникатимуть у 

лісопасовищній зоні, на півночі лісопольової та півдні польової зон (басейни 

Дніпра, Вісли, Дністра й Дунаю); підтоплення і зсуви ґрунтів – у 

лісопасовищній і лісопольовій зонах (басейни Дніпра, Вісли, Дністра й 
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Південного Бугу); селі і руслові деформації – на заході лісопольової зони 

(басейни Дністра та Пруту); вторинне засолення – у польовій зоні і на півдні 

лісопольової зони (басейни Дніпра, Дністра й Південного Бугу); вторинне 

заболочування і лісові пожежі – у лісопасовищній зоні та півночі лісопольової 

зони (басейни Дніпра, Вісли, Дністра й Південного Бугу). 

2. Розроблені карти ландшафтно-технічних прогнозів дають змогу 

зробити висновок, що у найближчі 25 років розвиток водогосподарських ЛТчС 

Правобережної України проходитиме неоднаково. Млинарські ЛТчС будуть 

утримуватимуться у категорії «ЛТС» та переходитимуть до категорії «ВАЛ». У 

долинах великих річок гідроенергетичні і водосховищні ландшафтно-технічні 

системи перебуватимуть на стадії функціонування (категорія «ЛІС»). Ставкові 

ЛТчС будуть розвиватися у двох напрямах: 1) ЛІС → ЛТС; 2) ЛТС → ВАЛ. 

У лісопольовій зоні відбуватиметься поступове остепніння та заболочення 

ставкових ЛТчС. У лісопасовищній зоні та півночі лісопольової зони 

проявлятимуться негативні зміни ландшафтів, пов’язані з будівництвом 

осушувальних ДЛТчС каналів; на півдні лісопольової зони та у польовій зоні – 

із спорудженням іригаційних ЛТчС. 

3. Збереження та оптимізація стану долинно-річкових ЛТчС 

Правобережної України має ґрунтуватися на концепції збалансованого 

розвитку. Дотримання Україною європейського напряму відновлення 

ландшафтного різноманіття та покращення якості води є правильним, однак 

потребує певної корекції. У водогосподарських організаціях розробкою шляхів 

оптимізації долинно-річкових ланшафтно-техногенних систем може займатися 

інженер-ландшафтознавець. 

4. Згідно алгоритму конструктивно-географічних досліджень ЛТчС 

розроблено 6 можливих варіантів оптимізації долинно-річкових ландшафтно-

техногенних систем. Їх суть полягає у повному і частковому відновленні 

контролю над природним і технічним блоками або ануляції блоку управління 

(найменш прийнятний варіант). Оптимальним рішенням є комбінування цих 

варіантів при врахуванні специфіки конкретного ДРЛ.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі удосконалених теоретико-методологічних засад 

антропогенного ландшафтознавства у дисертації розв’язано важливу 

конструктивно-географічну проблему – функціонування ландшафтно-технічних 

систем, які відображають складну взаємодію природи і техніки в межах 

долинно-річкових ландшафтів. Це дало можливість розробити шляхи 

оптимізації блокових систем, впровадити результати досліджень у практичну 

діяльність та зробити такі висновки: 

1. Аналіз попередніх наукових напрацювань дає можливість констатувати 

різнохарактерність поглядів на взаємодію природи і техніки. Основні роботи у 

цьому напрямі ґрунтуються на покомпонентному дослідженні 

трансформованого природного середовища. На початку ХХІ століття зростає 

зацікавленість географів і ландшафтознавців до проблеми виокремлення та 

функціонування ЛТчС у річкових долинах. Однак, незважаючи на значну 

кількість наукової літератури, до цього часу немає узагальнюючих праць, які б 

детально розкривали особливості структури та формування долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем. 

2. Теоретико-методологічні засади досліджень долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем доцільно здійснювати, використовуючи низку 

парадигм, концепцій, принципів, рівнів пізнання, підходів, методів і засобів, які 

інтегруються на основі «правила тріади». Структуру типової долино-річкової 

ландшафтно-технічної системи формують три блоки: управління (контролю), 

природний і технічний. У процесі розвитку ландшафтно-технічні системи 

проходять стадії «зародження», функціонування та «руйнування», змінюючи 

категорії: «інженерно-технічної споруди», «ландшафтно-інженерної системи», 

«ландшафтно-техногенної системи» та «власне антропогенного ландшафту». 

Під час ідентифікації стадій та оцінки стану блокових систем варто 

використовувати конструктивно-географічний алгоритм дослідження ЛТчС. 

3. Інженерне ландшафтознавство – це перспективний напрям розвитку 
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вчення про антропогенні ландшафти, який спрямований на дослідження 

ландшафтно-технічних систем. Основним його об’єктом дослідження є 

ландшафтна техносфера – земна оболонка, яка є складовою антропогенної 

ландшафтної сфери та сформована сукупністю блокових систем і 

взаємозв’язків між ними. На початку ХХІ ст. вона не має суцільного 

поширення, однак присутня у всіх варіантах натуральної ландшафтної сфери і 

постійно збільшується у розмірах. Вирішення низки наукових проблем, які 

розробляються інженерним ландшафтознавством, сприяють регулюванню 

взаємовідносин суспільства, природи і техніки. 

4. Дослідження долинно-річкових ландшафтів як складних 

парагенетичних ландшафтних комплексів до цього часу залишається однією з 

найменш опрацьованих наукових проблем. Унаслідок посиленого техногенезу 

річки та річкові долини були значно трансформовані. Природні долинно-

річкові урочища стали основою для формування сучасних ландшафтно-

технічних систем. Їх комплексний ландшафтознавчий аналіз дає змогу 

визначити місце ДЛТчС у ландшафтній сфері та допомагає збереженню 

натуральних долинно-річкових ландшафтів.  

5. Більше 8 тисяч років долинно-річкові ландшафти планети зазнають 

активного та різнобічного впливу внаслідок господарської діяльності. У межах 

річкових долин Правобережної України ЛТчС сформувалися порівняно 

недавно (з IX ст.) і розвиваються вже понад 1 200 років. Упродовж різних 

проміжків часу змінювалася інтенсивність техногенного навантаження на 

ландшафти долин річок. Це було пов’язане з науково-технічним прогресом і 

соціально-економічною ситуацією у державах, які займали територію 

Правобережної України. Формування сучасних долинно-річкових ЛТчС 

пов’язане з корінними змінами структури річкових долин, які відбувалися у 

другій половині ХХ ст. Етимологічний і топонімічний аналіз регіону 

досліджень більш повно розкривають процес господарського освоєння річкових 

долин і сприяють виявленню закономірностей колишнього поширення 

долинно-річкових ЛТчС. 
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6. Основою класифікації ландшафтно-технічних систем є просторово-

часовий аналіз процесу їх розвитку та специфіка триблокової структури. У 

межах річкових долин регіону дослідження виокремлено сім класів 

ландшафтно-технічних систем. З них селитебні та водогосподарські ДЛТчС 

формують каркасну групу антропогенних ландшафтів. Їх роль у трансформації 

долинно-річкових ландшафтів була визначальною. Дорожні, 

гірничопромислові, сільськогосподарські та белігеративні ДЛТчС відносяться 

до осередкових антропогенних ландшафтів. Порівняно з попередніми, вони 

займають менші площі і взаємодоповнюють сучасний образ долинно-річкових 

ландшафтів Правобережної України. 

У долинно-річкових ландшафтно-технічних системах спостерігається 

чітка диференціація їх блокової структури. Польові дослідження дають змогу 

зробити висновок, що у більшості сучасних ДЛТчС блок управління здійснює 

лише частковий або епізодичний контроль над іншими складовими. Це 

зумовлює неефективність функціонування таких систем та їх швидкий занепад. 

Ландшафтно-технічні системи, які підпорядковані блоку управління на 

найвищому адміністративному рівні, утримуються на стадії функціонування і 

відносяться до категорії «ЛІС». У долинах середніх та малих річок 

ландшафтно-технічні системи знаходяться на межі переходу: «ландшафтно-

інженерна система» → «ландшафтно-техногенна система» або «ландшафтно-

техногенна система» → «власне антропогенний ландшафт». 

7. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи характеризуються 

значною динамічністю процесів і явищ. Поява техногенного покриву у складі 

вже наявних ландшафтів призводить до формування осередків, розвиток яких 

супроводжується змінами структури ДЛТчС і суміжних ландшафтних 

комплексів. Зміна напрямів потоків речовини, енергії та інформації у річкових 

долинах є причиною формування специфічних перехідних смуг (геоекотонів 

різних таксономічних рангів) та антропогенних парадинамічних ландшафтних 

комплексів, вплив яких поширюється на території сусідніх басейнів. У річкових 

долинах ландшафтно-технічні системи переважно сконцентровані на 
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«молодому» акумулятивному і «типовому» акумулятивно-денудаційному 

висотно-ландшафтних рівнях. Висотна диференціація яскраво проявляється на 

території міських ДЛТчС, де прошарок техногенного покриву розділяє 

надземний і підземний вертикально-ландшафтні яруси. Прояви ландшафтної 

асиметрії та симетрії у річкових долинах посилюються і послаблюються 

відповідно до стадії розвитку ЛТчС. 

8. Ландшафтно-технічний прогноз дає можливість передбачити розвиток 

сучасних ДЛТчС та прояв негативних природних процесів і явищ у річкових 

долинах на наступні 25 років. Подальший активний техногенез у долинно-

річкових ландшафтах Правобережної України передбачає вирішення проблем 

збереження і оптимізації ДЛТчС. Запропоновані варіанти оптимізації 

ґрунтуються на повному або частковому відновленні контролю над 

деградуючими системами або встановленні безконтрольності. Провідна роль у 

управлінні ДЛТчС має належати інженерну-ландшафтознавцю, який 

контролюватиме цілісність структури та прояв негативних процесів і явищ у 

блокових системах. 
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  
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Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2018. Вип. 30, № 1–2. С. 62–70. 

11. Lavryk O. D. Water Mills’ Role in Transformation of Valley-river Landscapes of the Right-
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Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2018. Вип. 10. С. 26–32. 

12. Денисик Г. І., Лаврик О. Д. Сучасні гідроніми Правобережної України та топонімічне 

значення долинно-річкових ландшафтно-технічних систем. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Серія: Географія. 2018. № 2. С. 4–15. (Особистий внесок автора: 0,4 д. а. – 

етимологічний і статистичний аналіз гідронімів у долинах Південного Бугу та Дніпра). 

13. Лаврик О. Д. Ландшафтна техносфера. Науковий вісник Чернівецького національного 
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університету ім. Юрія Федьковича. Серія: Географія. 2018. Вип. 795. С. 147–154.  

14.  Берчак В. С., Лаврик О. Д. Сільськогосподарські долинно-річкові ландшафти 

Середнього Побужжя. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. 

Юрія Федьковича. Серія: Географія. 2018. Вип. 803. С. 103–108. (Особистий внесок 

автора: 0,125 д. а. – аналіз сучасного стану ландшафтів долини р. Соб, розробка проекту 

«Сонячна заплава»). 

15. Лаврик О. Д. Осередкові процеси у водогосподарських долинно-річкових ландшафтно-

технічних систем. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2019. Вип. 31, № 1–2. С. 38–45. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та  

у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

16. Лаврик О. Д. Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. 

Географія. Екологія. 2017. Вип. 46. С. 101–105. (Index Copernicus). 

17. Лаврик А. Д. Долинно-речные ландшафты: структурная организация, проблематика 

выделения и таксономии. Магілёўскі Мерыдыян. 2017. Т. 17, Вып. 3–4. С. 13–18. (РИНЦ). 

18. Лаврик О. Д., Цимбалюк В. В. Конструктивно-географічне значення досліджень 

ландшафтно-технічних систем. Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. 2018. Вип. 48. С. 123–132. (Index 

Copernicus, Emerging Web of Science). (Особистий внесок автора: 0,4 д. а. – розробка 

алгоритму дослідження ландшафтно-технічних систем). 

19. Лаврик О. Д., Максютов А. О., Цимбалюк В. В. Асиметрія і симетрія долинно-річкових 

ландшафтно-технічних систем. Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. 2018. Вип. 49. С. 125–136. (Index 

Copernicus, Emerging Web of Science). (Особистий внесок автора: 0,2 д. а. – 

характеристика змін ландшафтної асиметрії на різних стадіях розвитку типової ставкової 

ландшафтно-технічної системи). 

20. Кравцова І. В., Лаврик О. Д. Просторово-часовий аналіз структури сучасних садово-

паркових ландшафтів Правобережної України. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2018. Вип. 73, № 4. С. 39–44. 

(Index Copernicus). (Особистий внесок автора: 0,125 д. а. – визначення ролі річкових 
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21. Денисик Г. І., Лаврик О. Д., Берчак В. С. Cелитебні ландшафти долин малих річок 
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P. 60–67. (Emerging Web of Science). (Особистий внесок автора: 0,1 д. а. – характеристика 

ландшафтної структури містечка Бершадь Вінницької області). 

 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

22. Лаврик О. Д., Берчак В. С. Формування літературної бази даних з дослідження 

антропогенізації долинно-річкових ландшафтів. Інформаційний банк і бази даних у 

підготовці майбутнього вчителя географії : матеріали Всеукр. Інтернет-конф. (Умань, 5 

квіт. 2013 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. С. 18–26. (Особистий внесок автора: 

0,3 д. а. – аналіз попередніх досліджень долинно-річкових ландшафтів). 
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Україна: географія цілей та можливостей: зб. наук. праць в 3 т. за матеріалами ХІ з’їзду 

Українського географічного товариства (Київ, 24–26 квіт. 2013 р.). Ніжин: ФОП 

«Лисенко М. М.», 2012. Т. І. С. 183–185. 

24. Лаврик О. Д. Класифікація річкових ландшафтно-технічних систем. Антропогенне 

ландшафтознавство: перспективи розвитку: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Вінниця, 2–5 жовт. 2013 р.). Вінниця: ТОВ «Вінницька міська 
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ДОДАТОК А.2 
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження було викладено у 

доповідях й представлено на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, під час 

регіональних науково-методичних семінарів та інших наукових заходів, опубліковано у 

відповідних збірках наукових праць упродовж 2011–2019 років. Серед них: ХІ з’їзд 

Українського географічного товариства (Київ, 2013 р.); «Антропогенне ландшафтознавство: 

перспективи розвитку» (Вінниця, 2013 р.), «News of science and education» (Sheffield, 2017 р.), 

«Географические аспекты устойчивого развития регионов» (Гомель, 2017 р.); «Географія та 

екологія: наука і освіта» (Умань, 2014 р., 2016 р., 2018 р.); ХІІ з’їзд Українського 

географічного товариства (Вінниця, 2016 р.); «Етнокультурне ландшафтознавство: 

теоретичні та прикладні аспекти» (Вінниця, 2018 р.); «Географічна наука та освіта: від 

констатації до конструктивізму» (Київ, 2018 р.); «Мікроосередкові процеси в антропогенних 

ландшафтах» (Вінниця, 2018 р.); «Подільські читання. Епоха природничих досліджень 

Поділля: історія, теорія, практика» (Кам’янець-Подільський, 2018 р.); «Інтеграція 

фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» 

(Умань, 2018 р.); «Каркасні антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти» 

(Вінниця, 2019 р.). 
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ДОДАТОК А.3 
 

ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 
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Додаток Б 

Водогосподарські ландшафтно-технічні системи у долинах річок Правобережної України 

 

Таблиця Б.1 

Недіючі гідроелектростанції Правобережної України. За [64; 570] з правками і доповненнями автора 
№ 

з/п 
Назва ГЕС Річкова долина Басейн Сучасний технічний стан 

Місцезнаходження головної будівлі 

ГЕС 

1.  Мирославківська ГЕС Гнилоп’ятка Дніпро 
Гребля у задовільному стані. Устаткування потребує 

ремонту 

Житомирська обл., Бердичівський р-

н, с. Мирославка 

2.  Райківська ГЕС Гнилоп’ять Дніпро 
Гребля у задовільному стані. Устаткування потребує 

ремонту 

Житомирська обл., Бердичівський р-

н, с. Райки 

3.  Слободищенська ГЕС Гнилоп’ять Дніпро 
Гребля у задовільному стані. Устаткування потребує 

ремонту 

Житомирська обл., Бердичівський р-

н, с. Слободище 

4.  Швайківська ГЕС Гнилоп’ять Дніпро 
Гребля у задовільному стані. Устаткування потребує 

ремонту 

Житомирська обл., Бердичівський р-

н, с. Швайківка 

5.  Пісківська ГЕС Гуйва Дніпро 
Гребля у задовільному стані. Устаткування 

розкомплектоване 

Житомирська обл., Житомирський 

р-н, с. Піски 

6.  Воронівська ГЕС Уж Дніпро 

Устаткування демонтоване. Гребля у задовільному 

стані. Будівля ГЕС напівзруйнована. Списана у 1962 

р. 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н, с. Вороневе 

7.  Тартаківська ГЕС Уж Дніпро 

Будівля ГЕС напівзруйнована. Устаткування 

демонтоване. Гребля у незадовільному стані. 

Списана у 1962 р. 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н, с. Сарновичі 

8.  Розсохівська ГЕС Уж Дніпро Стан греблі задовільний. Устаткування застаріле 

Житомирська обл., 

Народицький р-н, 

с. Розсохівське 

9.  Бистріївська ГЕС Бистріївка Дніпро 

Будівля ГЕС зруйнована. Стан гідроспоруд 

аварійний. Устаткування демонтоване. Списана в 

1965 р. 

Житомирська обл., 

Радомишлівський р-н, с. Верлок 

10.  Білоцерківська ГЕС Рось Дніпро 
Гребля і гідровузол у задовільному стані. 

Планується реконструкція ГЕС 

Київська обл., Білоцерківський 

р-н, с. Глибочка 

11.  Матюшанська ГЕС Роставиця Дніпро Немає даних 
Київська обл., Білоцерківський р-н, 

с. Матюші 

12.  Березівська ГЕС Мурашка Дністер 

Гідроспоруди та будівля ГЕС у задовільному стані. 

Турбіна у робочому стані використовується для приводу 

насосу зрошення. Генератор і електротехнічне 

обладнання відсутні. Списана у 1967 р. 

Вінницька обл., Чернівецький р-н, 

с. Березівка 
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13.  Володіївська ГЕС  Мурафа Дністер 

Гребля, водоспуск і будівля ГЕС з водозабором у 

задовільному стані. Гідроспорудам потрібен 

капітальний ремонт. Генератор, турбіна і регулятор 

несправні 

Вінницька обл., Чернівецький р-н, 

с. Володіївці 

14.  Саїнська ГЕС Мурафа Дністер 

Гребля зруйнована, дериваційний канал замулений і 

зарослий чагарниками. Будівля ГЕС у 

напівзруйнованому стані. Генератор і електротехнічне 

обладнання відсутнє, турбіна розкомплектована 

Вінницька обл., Чернівецький р-н, 

с. Саїнка 

15.  Клембівська ГЕС Русава Дністер 

Гідроспоруди в аварійному стані. Стеля і дах будівлі 

ГЕС в аварійному стані. Загальний стан турбін і 

генераторів задовільний 

Вінницька обл., Ямпільський р-н, 

с. Клембівка 

16.  Писарівська ГЕС Русава Дністер 

Будівля ГЕС у задовільному стані. Водосховище і канал 

замулені. Гідротехнічне обладнання та споруди 

потребують ремонту. Списана у 1972 р. 

Вінницька обл., Ямпільський р-н, 

с. Писарівка 

17.  
Червоноградська 

ГЕС 
Джурин Дністер 

Устаткування і металеві напірні водоводи демонтовані. 

Турбіни засипані грунтом. Будівля без даху і стелі. 

Гребля і гідроспоруди у задовільному стані 

Тернопільська обл., Заліщицький р-

н, с. Нирків 

18.  Вертелківська ГЕС Серет Дністер 
Устаткування розкомплектоване. Будівля без даху і 

стелі. Турбіна і канали замулені 

Тернопільська обл., Зборівський р-н, 

с. Вертелка 

19.  Залозецька ГЕС Серет Дністер 

Устаткування демонтоване. У будівлі знаходиться 

сільськогосподарське підприємство. Канали замулені. 

Гідроспорудам необхідний капітальний ремонт 

Тернопільська обл., Зборівський р-н, 

с. Залізці 

20.  Плотицька ГЕС Стрипа Дністер 
Будівля у задовільному стані. Устаткування 

розкомплектоване. Турбіни і канал замулені 

Тернопільська обл., Козівський 

р-н, с. Плотича 

21.  Бучачська ГЕС Стрипа Дністер 

У будівлі розміщено РП-10 Кв Бучацької РЕМ. 

Устаткування демонтоване. Канал зруйнований і 

засипаний. Ведуться реставраційні роботи 

Тернопільська обл., м. Бучач 

22.  Задарівська ГЕС Золота Липа Дністер 

Будівля використовується як склад. Турбіни і канал 

замулені. Гідротехнічне обладнання потребує ремонту. 

Необхідно замінити щити затворів, підйомні механізми 

Тернопільська обл., 

Монастириський р-н, с. Задарів 

23.  Іваничівська ГЕС Серет Дністер 

Гребля у задовільному стані. У будівлі ГЕС розташована 

база відпочинку. Генератори демонтовані. Турбіни 

замулені 

Тернопільська обл., Тернопільський 

р-н, с. Іваничів Горішній 

24.  Миньковецька ГЕС Ушиця Дністер 
Устаткування демонтоване. Гребля зруйнована. Списана 

у 1971 р. 

Хмельницька обл., Дунаєвецький р-

н, с. Миньківці 

25.  Цвіклівська ГЕС Смотрич Дністер Немає даних 
Хмельницька обл., Кам’янець-

Подільський р-н, с. Цвіклівці Перші 
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26.  Залучанська ГЕС Смотрич Дністер Немає даних 
Хмельницька обл., Чемеровецький 

р-н, с. Залуччя 

27.  Турбівська ГЕС Десенка Південний Буг 
Гребля у задовільному стані. Устаткування потребує 

ремонту 

Вінницька обл., Липовецький р-н, 

смт Турбів 

28.  Павлівська ГЕС Соб Південний Буг 
Будівля ГЕС, гідротехнічні споруди знаходяться у 

задовільному стані. Обладнання потребує заміни 

Вінницька обл., Іллінецький р-н, 

с. Слобідка 

29.  Городищенська ГЕС  Згар Південний Буг 
Будівля і гребля в аварійному стані. Устаткування 

розкомплектоване. Водосховище замулене 

Вінницька обл., Літинський р-н, 

с. Городище 

30.  Клебанська ГЕС Сільниця Південний Буг Гідроспоруди частково зруйновані 
Вінницька обл., Тульчинський р-

н, с. Клебань 

31.  Сабатинівська ГЕС Синиця Південний Буг 

Устаткування демонтоване, гребля у задовільному 

стані. Будівля ГЕС, водозабір у незадовільному стані. 

Списана у 1967 р. 

Кіровоградська обл., 

Благовіщенський р-н, 

с. Сабатинівка 

32.  Синицівська ГЕС Синиця Південний Буг 

Гребля у задовільному стані, обладнання 

демонтоване. Будівля ГЕС, затвори, водозабір у 

незадовільному стані. Списана у 1966 р. 

Кіровоградська обл., 

Благовіщенський р-н, 

с. Синицівка 

33.  Будищенська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 

Гребля у задовільному стані. Затвори потребують 

заміни. Будівлю ГЕС зруйновано. Устаткування 

демонтоване 

Черкаська обл., Лисянський р-н, 

с. Будище 

34.  Семенівська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 

Устаткування демонтоване. У нижньому і верхньому 

б’єфах ГЕС створені водойми з дамбами для нересту і 

зимівлі риби. Будівлю ГЕС переобладнано під майстерні 

сільськогосподарського підприємства. Списана у 1979 р. 

Черкаська обл., Лисянський р-н, 

с. Семенівка 

35.  Чаплинська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 

Устаткування демонтоване. У будівлі ГЕС знаходиться 

ремонтна майстерня. Водосховище спущено. Водозлив 

не працює. Списана у 1979 р. 

Черкаська обл., Лисянський р-н, 

с. Чаплинка 

36.  Буцька ГЕС Гірський Тікич Південний Буг 

Водосховище замулене на 80%. Гребля і гідротехнічні 

споруди у незадовільному стані. Устаткування 

демонтоване. Дериваційний канал зруйнований, 

напірні водовідводи відсутні. Списана у 1982 р. 

Черкаська обл., Маньківський р-

н, смт Буки 

37.  Джулинська ГЕС Південний Буг Чорне море 

Обладнання демонтоване. У будівлі ГЕС 

облаштоване підприємство громадського 

харчування 

Вінницька обл., Бершадський р-

н, с. Джулинка 

38.  Гвоздівська ГЕС Південний Буг Чорне море 
Будівля в аварійному стані. Устаткування 

розкомплектоване. Канал замулений 

Вінницька обл., Немирівський 

р-н, с. Гвоздів 
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39.  Сокілецька ГЕС Південний Буг Чорне море 

Стан обладнання задовільний. Верхня частина греблі 

зруйнована. Затвори холостого скиду, два робочих 

затвори другої турбіни, настил дерев’яного мосту 

потребують заміни. Списана у 1965 р. 

Вінницька обл., Немирівський р-

н, с. Сокілець 

40.  Тиврівська ГЕС Південний Буг Чорне море 

Обладнання демонтоване. Перекриття і дах будівлі 

ГЕС зруйновані. Гребля зруйнована. Списана у 

1966 р. 

Вінницька обл., смт Тиврів 

41.  Вознесенська ГЕС Південний Буг Чорне море 

Устаткування демонтоване. Будівля ГЕС у 

незадовільному стані. Турбінні приміщення залиті 

бетоном. Списана у 1997 р. 

Миколаївська обл., 

Вознесенський р-н, 

м. Олександрівка 

42.  Меджибіжська ГЕС Південний Буг Чорне море 
Устаткування демонтоване. Будівля ГЕС у 

задовільному стані. Списана у 1971 р. 

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н, 

смт Меджибіж 

 

Таблиця Б.2 

Діючі гідроелектростанції Правобережної України. За даними [64; 570; 432] з правками та доповненнями автора 

№ 

з/п 
Назва ГЕС Річкова долина Басейн 

Встановлена 

електрична 

потужність, МВт 

Місцезнаходження головної будівлі ГЕС 

1.  Кунівська ГЕС Вілія Дніпро 0,105 Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Кунів 

2.  Троянівська ГЕС Гнилоп’ять Дніпро 0,15 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Троянів 

3.  Мислятинська ГЕС Горинь Дніпро 0,6 Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Мислятин 

4.  Ізяславська мікроГЕС Горинь Дніпро 0,199 Хмельницька обл., м. Ізяслав 

5.  Полянська ГЕС Горинь Дніпро 0,196 Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Полянь 

6.  Ліщинська ГЕС Гуйва Дніпро 0,125 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ліщин 

7.  Млинищенська ГЕС Гуйва Дніпро 0,2 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Млинище 

8.  Повчанська ГЕС Жерев Дніпро 0,24 Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Повч 

9.  Лугинська ГЕС Жерев Дніпро 0,125 Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Лугини 

10.  Млинівська ГЕС Іква Дніпро 0,362 Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів 

11.  Великоолександрівська ГЕС Інгулець Дніпро 0,145 Херсонська обл., смт Велика Олександрівка 

12.  Голуб’ятинська ГЕС Роставиця Дніпро 0,125 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, 

с. Голуб’ятин 

13.  Трубіївська ГЕС Роставиця Дніпро 0,125 Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Трубіївка 

14.  Дулицька ГЕС Роставиця Дніпро 0,16 Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна 

15.  Дибинецька ГЕС Рось Дніпро 0,6 Київська обл., Богуславський р-н, с. Дибинці 

16.  Щербаківська ГЕС Рось Дніпро 0,075 
Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-

Пустоварівське 
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17.  Богуславська ГЕС Рось Дніпро 1,25 Київська обл., м. Богуслав 

18.  Стеблівська ГЕС Рось Дніпро 2,8 
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

смт Стеблів 

19.  Корсунь-Шевченківська ГЕС Рось Дніпро 1,6 Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський 

20.  Корсунь-Шевченківська мініГЕС Рось Дніпро 0,11 Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський 

21.  Пединківська ГЕС Случ Дніпро 0,35 Житомирська обл., Любарський р-н, с. Пединка 

22.  Чортийська ГЕС Случ Дніпро 0,363 
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Стара 

Чортория 

23.  Баранівська ГЕС Случ Дніпро 0,382 Житомирська обл., м. Баранівка 

24.  ГЕС Чижівка Случ Дніпро 0,621 
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, 

с. Чижівка 

25.  Миропільська ГЕС Случ Дніпро 0,52 Житомирська обл., Романівський р-н, смт Миропіль 

26.  Любарська ГЕС Случ Дніпро 0,175 Житомирська обл., смт Любар 

27.  Кузьминська ГЕС Случ Дніпро 0,185 Хмельницька обл., Красилівський р-н., с. Кузьмин 

28.  Губинська ГЕС Случ Дніпро 0,199 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, 

с. Губин 

29.  Коржівська ГЕС Случ Дніпро 0,32 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, 

с. Коржівка 

30.  Самчинецька ГЕС Случ Дніпро 0,163 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, 

с. Самчики 

31.  Хрінницька ГЕС Стир Дніпро 0,8 Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Хрінники 

32.  Житомирська ГЕС Тетерів Дніпро 0,19 Житомирська обл., м. Житомир 

33.  Чуднівська ГЕС Тетерів Дніпро 0,109 Житомирська обл., смт Чуднів 

34.  Лопатицька ГЕС Уборть Дніпро 0,16 Житомирська обл., Олевський р-н, с. Лопатичі 

35.  Бардівська ГЕС Уж Дніпро 0,18 Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Барди 

36.  Коростенська ГЕС Уж Дніпро 0,15 Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Поліське 

37.  Новолабунська ГЕС Хомора Дніпро 0,14 Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Новолабунь 

38.  Дичківська ГЕС Гнізна Дністер 0,200 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Дичків 

39.  ГЕС Рихта Жванчик Дністер 0,075 
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Рихта 

40.  Ріпинецька ГЕС Жванчик Дністер 0,125 
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Ріпинці 

41.  Кочубіївська ГЕС Жванчик Дністер 0,125 Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Кочубіїв 

42.  ГЕС Красноставці Жванчик Дністер 0,075 
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, 

с. Красноставці 

43.  Бережанська ГЕС Збруч Дністер 0,04 Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Бережанка 

44.  Завалівська ГЕС Збруч Дністер 0,64 Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Завалля 

45.  Кудринецька ГЕС Збруч Дністер 0,72 Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Кудринці 
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46.  Ніврянська ГЕС Збруч Дністер 0,80 Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Нивра 

47.  Сатанівська ГЕС Збруч Дністер 0,19 Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Сатанів 

48.  Мартинківська ГЕС Збруч Дністер 0,5 Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Мартинківці 

49.  Боднарівська ГЕС Збруч Дністер 0,6 Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Боднарівка 

50.  Збручська мікроГЕС Збруч Дністер 0,11 Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Боднарівка 

51.  Жабинецька ГЕС Збруч Дністер 0,4 Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Жабинці 

52.  П’ятничанська ГЕС Збруч Дністер 0,4 Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. П’ятничани 

53.  Золотолипська ГЕС Золота Липа Дністер 0,32 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Золота 

Липа 

54.  ГЕС у м. Бережани Золота Липа Дністер 0,09 Тернопільська обл., м. Бережани 

55.  Коропецька ГЕС Коропець Дністер 0,25 Тернопільська обл., Монастирський р-н, с. Велеснів 

56.  Шумська ГЕС Марківка Дністер 0,125 Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Шуми 

57.  Придністрянська ГЕС Марківка Дністер 0,089 Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Придністрянське 

58.  Івонівська ГЕС Мурафа Дністер 0,146 Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Івонівка 

59.  Мазурівська ГЕС Мурафа Дністер 0,185 Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Мазурівка 

60.  Скалопільська ГЕС Мурафа Дністер 0,456 Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Скалопіль 

61.  Гальжбіївська (Біла) ГЕС Мурафа Дністер 0,34 Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Біла 

62.  Петрашівська ГЕС Мурафа Дністер 0,2 Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Петрашівка 

63.  Слобода-Бушанська ГЕС Мурафа Дністер 0,264 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Слобода- 

Бушанська 

64.  Політанківська ГЕС Мурашка Дністер 0,075 Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Політанки 

65.  ГЕС-1 у с. Більче-Золоте Серет Дністер 0,63 
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Більче-

Золоте 

66.  ГЕС-2 у с. Більче-Золоте Серет Дністер 1,58 
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Більче-

Золоте 

67.  Касперівська ГЕС Серет Дністер 5,1 Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Касперівці 

68.  Янівська ГЕС Серет Дністер 0,588 Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Долина 

69.  Семенівська ГЕС Серет Дністер 0,125 Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Семенів 

70.  Скородинська ГЕС Серет Дністер 0,964 Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Скородинці 

71.  Купинська ГЕС Смотрич Дністер 0,075 Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Купин 

72.  Цибулівська ГЕС Смотрич Дністер 0,35 
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Цибулівка 

73.  Кам’янець-Подільська ГЕС Смотрич Дністер 0,312 Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський 

74.  Карачківецька ГЕС Смотрич Дністер 0,185 Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Карачківці 

75.  Осівецька ГЕС Стрипа Дністер 0,125 Тернопільська обл., Бучачський р-н, с. Осівці 

76.  Бучацька ГЕС «Топольки» Стрипа Дністер 0,275 Тернопільська обл., м. Бучач 

77.  Соколівська ГЕС Стрипа Дністер 0,125 Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Соколів 
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78.  Великокужелівська ГЕС Ушиця Дністер 0,27 
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Велика 

Кужелева 

79.  Снятинська ГЕС Прут Дунай 0,8 Івано-Франківська обл., м. Снятин 

80.  Воронянська ГЕС Гірський Тікич Південний Буг 0,165 Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Вороне 

81.  Юрпільська ГЕС Гірський Тікич Південний Буг 0,55 Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Юрпіль 

82.  Гордашівська ГЕС Гірський Тікич Південний Буг 0,5 Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Гордашівка 

83.  Кривоколінська ГЕС Гірський Тікич Південний Буг 0,324 Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Криві Коліна 

84.  Кам’янобрідська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 0,165 Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Кам’яний Брід 

85.  Лисянська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 0,2 Черкаська обл., Лисянський р-н, смт Лисянка 

86.  Звенигородська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 0,396 Черкаська обл., м. Звенигородка 

87.  Лоташівська ГЕС Гнилий Тікич Південний Буг 0,429 Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Лоташеве 

88.  Великокиріївська ГЕС Дохна Південний Буг 0,11 Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Велика Киріївка 

89.  Чапаєвська ГЕС Дохна Південний Буг 0,09 Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Війтівка 

90.  Браїлівська ГЕС Рів Південний Буг 0,11 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів 

91.  Демидівська ГЕС Рів Південний Буг 0,185 Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Демидівка 

92.  Краснохутірська ГЕС Синюха Південний Буг 3,3 Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Синюха 

93.  Тернівська ГЕС Синюха Південний Буг 1,95 
Кіровоградська обл., Новоархагельський р-н, 

с. Тернівка 

94.  Новоархангельська ГЕС Синюха Південний Буг 1,3 Кіровоградська обл., смт Новоархангельськ 

95.  Білоусівська ГЕС Сільниця Південний Буг 0,22 Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Білоусівка 

96.  Гутівська ГЕС Сільниця Південний Буг 0,06 Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Гути 

97.  Дмитренківська ГЕС Соб Південний Буг 0,51 Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Дмитренки 

98.  ГЕС Давидівка Ятрань Південний Буг 0,132 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Давидівка 

99.  Лебединська ГЕС Ятрань Південний Буг 0,138 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Лебединка 

100.  ГЕС Перегонівка Ятрань Південний Буг 0,149 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Перегонівка 

101.  ГЕС Полонисте Ятрань Південний Буг 0,152 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Полонисте 

102.  Покотилівська мікроГЕС Ятрань Південний Буг 0,092 
Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, 

с. Покотилове 

103.  Дубівська ГЕС Ятрань Південний Буг 0,18 Черкаська обл., Уманський р-н, с. Дубова 

104.  Острівецька ГЕС Ятрань Південний Буг 0,18 Черкаська обл., Уманський р-н, с. Острівець 

105.  Середньодніпровська ГЕС Дніпро Чорне море 352 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське 
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106.  Дніпровська ГЕС Дніпро Чорне море 1569 Запорізька обл., м. Запоріжжя 

107.  Київська ГАЕС Дніпро Чорне море 
235,5 – 

турборежим / 

135 – насос.режим 
Київська обл., м. Вишгород 

108.  Київська ГЕС Дніпро Чорне море 408,5 Київська обл., м. Вишгород 

109.  Кременчуцька ГЕС Дніпро Чорне море 632,9 Кіровоградська обл., м. Світловодськ 

110.  Каховська ГЕС Дніпро Чорне море 351 Херсонська обл., м. Нова Каховка 

111.  Канівська ГЕС Дніпро Чорне море 444 Черкаська обл., м. Канів 

112.  Дністровська ГЕС-2 Дністер Чорне море 40,8 
Вінницька область, Могилів-Подільський р-н, 

с. Нагоряни 

113.  Дністровська ГЕС-1 Дністер Чорне море 702 
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, 

м. Новодністровськ 

114.  Дністровська ГАЕС Дністер Чорне море 
7 x 324 – генер. 

режим, 7 x 416 – 

насосний режим 
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Розкопинці 

115.  Чернятська ГЕС Південний Буг Чорне море 1,4 Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Чернятка 

116.  Уладівська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,18 Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка 

117.  Сабарівська ГЕС Південний Буг Чорне море 1,05 Вінницька обл., м. Вінниця 

118.  Брацлавська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,4 Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Брацлав 

119.  Сутиська ГЕС Південний Буг Чорне море 1,4 Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Сутиски 

120.  Ладижинська ГЕС Південний Буг Чорне море 7,5 Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин 

121.  Глибочанська ГЕС Південний Буг Чорне море 6,13 Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Глибочок 

122.  Сандракська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,64 Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Широка Гребля 

123.  Березівська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,33 Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Березівка 

124.  Сальківська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,200 
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, 

смт Салькове 

125.  Гайворонська ГЕС Південний Буг Чорне море 5,7 Кіровоградська обл., м. Гайворон 

126.  Олександрівська ГЕС Південний Буг Чорне море 11,5 
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, 

м. Олександрівка 

127.  Костянтинівська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,95 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Богданівка 

128.  Ташлицька ГАЕС Південний Буг Чорне море 
302 – турборежим/ 

433 – насос.режим 
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ 

129.  Мигійська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,32 Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія 

130.  Первомайська ГЕС Південний Буг Чорне море 1,77 Миколаївська обл., м. Первомайськ 

131.  Савранська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,9 Одеська обл., смт Саврань 

132.  Новокостянтинівська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,525 
Хмельницька обл., Летичівський р-н, 

с. Новокостянтинів 

133.  Щедрівська ГЕС Південний Буг Чорне море 0,64 Хмельницька обл., м. Летичів 
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Таблиця Б.3 

Найбільші водосховища Правобережної України. За [60; 61; 111] з правками та доповненнями автора 

№ 

з/п 
Назва водосховища Річка Басейн 

Місцерозташування греблі 

(область, район або місто) 

Відстань 

від гирла, 

км 

Рік 

введення 

в екс-цію 

Площа 

водозбор

у, км2 

НПР, м 
Площа, 

км2 

Повний 

об’єм, 

млн м3 

1.  Катеринівське  Калістровська Березань 
Миколаївська обл., 

Веселинівський р-н 
21 1982 40 87,5 2,25 10,8 

2.  Степовське  Калістровська Березань 
Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н 
11 1983 141 51 2,28 13,88 

3.  Добротвірське  Західний Буг Вісла 
Львівська обл., Кам’янко-

Бузький р-н 
500 1961 2810 202 9,96 11,65 

4.  Шолохівське  Базавлук Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

Нікопольський р-н 
19 1959 1660 30,8 13,6 97,2 

5.  Карачунівське  Інгулець Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг 
83 1958 6550 59 44,8 308,5 

6.  Іскрівське Інгулець Дніпро 
Кіровоградська обл., 

Петрівський р-н 
366 1958 4118 75 11,2 10,7 

7.  Лісне  Ірпінь Дніпро 
Житомирська обл., 

Попільнянський р-н 
143,1 1955 170 185 3,31 13,82 

8.  Іршанське  Ірша Дніпро 
Житомирська обл., 

Хорошівський р-н 
79,2 1963 515 185 6,91 30,20 

9.  Малинське  Ірша Дніпро 
Житомирська обл., 

Малинський р-н 
28 1979 2132 143,5 7,4 16 

10.  Кам’янське  Кам’янка Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

Софіївський р-н 
54 1976 142 84,5 2,98 16,2 

11.  Стеблівське Рось Дніпро 
Черкаська обл., Корсунь-

Шевченківський р-н 
91 1952 9990 112,8 6,38 15,7 

12.  Верхньо-білоцерківське  Рось Дніпро 
Київська обл., 

Білоцерківський р-н 
234 1967 5750 157,5 6,16 16,96 

13.  Кресівське  Саксагань Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг 
21 1957 721 50,4 5,2 10,22 

14.  Макортівське Саксагань Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

Софіївський р-н 
85 1958 1175 81,8 13,3 57,88 

15.  Хрінніківське  Стир Дніпро 
Рівненська обл., 

Млинівський р-н 
380 1959 3575 187,3 20,46 45 

16.  Житомирське Тетерів Дніпро 
Житомирська обл., 

м. Житомир 
187,4 1965 4900 186 4,9 15,3 
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17.  Денишівське  Тетерів Дніпро 
Житомирська обл., 

Житомирський р-н 
276 1983 1670 205 2,55 12,95 

18.  Миколаївське  Томаківка Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

Миколаївський р-н 
13 1959 865 16,1 5,2 14,5 

19.  Первомайське  Чортомлик Дніпро 
Дніпропетровська обл., 

Нікопольський р-н 
12 1972 69,5 62 2,2 11,75 

20.  Бурштинське  Гнила Липа Дністер 
Івано-Франківська обл., 

Галицький р-н 
7 1965 816 229 12,6 49,9 

21.  Тернопільське  Серет Дністер 
Тернопільська обл., 

м. Тернопіль 
182 1956 926 303,1 3 12,64 

22.  Касперівське  Серет Дністер 
Тернопільська обл., 

Заліщицький р-н 
8 1963 3560 164 2,86 18,8 

23.  Заложцівське  Серет Дністер 
Тернопільська обл., 

Зборівський р-н 
218 1975 440 319 6,86 13,3 

24.  Чечвинське  Чечва Дністер 
Івано-Франківська, 

Рожнятівський р-н 
30 1967 357 365 2,28 12,08 

25.  Жовтневе  Витовська Південний Буг 
Миколаївська обл., 

м. Миколаїв 
5 1957 26,4 42,5 4,25 31 

26.  Щербанівське  
Гнилий 

Єланець 
Південний Буг 

Миколаївська обл., 

Вознесенський р-н 
21 1965 997 17,79 5,01 15,72 

27.  Софіївське Інгул Південний Буг 
Миколаївська обл., 

Новобузький р-н 
108 1968 6100 39,5 4,7 36 

28.  Новоархангельське  Синюха Південний Буг 
Кіровоградська обл., 

Новоархангельський р-н 
94 1955 - 107 4,57 14,85 

29.  Тернівське  Синюха Південний Буг 
Кіровоградська обл., 

Новоархангельський р-н 
73 1961 10315 98,3 4 12,20 

30.  Дмитренківське  Соб Південний Буг 
Вінницька обл., 

Гайсинський р-н 
3 1953 2830 170 4,97 13,6 

31.  Ташлицьке Балка Ташлик Південний Буг 
Миколаївська обл., 

Арбузинський р-н 
2,3 1982 98 99,5 8,6 86 

32.  Воронянське  Гірський Тікич 
Південнний 

Буг 

Черкаська обл., 

Жашківський р-н 
97 1962 1710 98 5,9 10,5 

33.  Острожанське  Гірський Тікич 
Південнний 

Буг 

Черкаська обл., 

Жашківський р-н 
120 1982 570 98,5 5,28 10 

34.  Барабойське  Барабой Чорне море 
Одеська обл.,  

Біляєвський р-н 
43,6 1981 340 43,5 3,81 24 

4
4
8

 



Продовження табл. Б.3 

35.  Дніпровське  Дніпро Чорне море 
Запорізька обл., 

м. Запоріжжя 
321 1951 470100 51,4 410 3330 

36.  Каховське  Дніпро Чорне море 
Херсонська обл., м. Нова 

Каховка 
91 1958 482000 16 2155 18200 

37.  Кременчуцьке Дніпро Чорне море 
Кіровоградська обл., 

м. Світловодськ 
564 1963 389700 81 2252 13520 

38.  Київське  Дніпро Чорне море Київська обл., м. Вишгород 865 1964 245700 103 922 3730 

39.  Кам’янське Дніпро Чорне море 
Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське  
450 1966 431200 64 567 2458 

40.  Канівське  Дніпро Чорне море Черкаська обл., м. Канів 713 1978 336000 91,5 582 2480 

41.  Дністерське Дністер Чорне море 
Чернівецька обл., 

Сокирянський р-н 
677,7 1984 40500 121 142 3000 

42.  Глибочанське  Південний Буг Чорне море 
Вінницька обл., 

Тростяненцький р-н 
372 1960 17130 151,7 3,9 10,7 

43.  Ладижинське  Південний Буг Чорне море 
Вінницька обл., 

Тростяненцький р-н 
400 1964 13300 177 20,8 150,8 

44.  Гайворонське  Південний Буг Чорне море 
Кіровоградська обл., 

Гайворонський р-н 
366 1964 20260 131,75 4,96 11,3 

45.  Щедрівське  
Південнний 

Буг 
Чорне море 

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н 
681 1958 2862 265,5 13,31 30,1 

46.  Хаджидерське  Хаджидер Чорне море 
Одеська обл.,  

Саратський р-н 
- 1957 538 24,5 5,4 11,8 
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ДОДАТОК В 

Статистичні дані з кількості населення  

у сільських ЛТчС Правобережної України 
Таблиця В.1 

Динаміка чисельності населення в областях Правобережної України  

на початку ХХІ ст. За даними [378; 532] з правками і доповненнями автора  
Назва області 

Кількість  

міського і сільського населення 

Кількість населення за роками, осіб 

2010 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Вінницька  1 645 904 1 602 163 1 590 357 1 575 808 

Міське населення 814 147  813 387 810 124 806 331 

Сільське населення 831 757 788 776 780 233 769 477 

Волинська  1 036 907 1 042 668 1 040 954 1 038 457 

Міське населення 536 182 545 553 544 552 542 680 

Сільське населення 500 725 497 115 496 402 495 777 

Дніпропетровська* 3 345 992 3 254 884 3 230 411 3 231 140 

Міське населення 2 793 324 2 722 102 2 701 067 2 706 984 

Сільське населення 552 668 532 782 529 344 524 156 

Житомирська  1 282 428 1 247 549 1 240 482 1 231 239 

Міське населення 741 702 733 667 730 628 726 682 

Сільське населення 540 726 513 882 509 854 504 557 

Запорізька* 1 806 489 1 753 642 1 739 488 1 723 171 

Міське населення 1 388 402 1 353 773 1 342 969 1 331 490 

Сільське населення 418 087 399 869 396 519 391 681 

Івано-Франківська* 1 380 241 1 382 352 1 379 915 1 377 496 

Міське населення 596 835 604 509 605 120 606 155 

Сільське населення 783 406 777 843 774 795 771 341 

Київська* 1 719 707 1 732 235 1 734 471 1 754 284 

Міське населення 1 052 802 1 078 011 1 077 880 1 089 233 

Сільське населення 666 905 654 224 656 591 665 051 

Кіровоградська 1 013 885 973 150 965 756 956 250 

Міське населення 626 656 611 667 607 183 603 049 

Сільське населення 387 229 361 483 358 573 353 201 

Львівська* 2 547 183 2 534 174 2 534 027 2 529 608 

Міське населення 1 547 241 1 544 862 1 544 665 1 542 118 

Сільське населення 999 942 989 312 989 362 987 490 

Миколаївська 1 186 399 1 158 207 1 150 126 1 141 324 

Міське населення 802 761 790 634 786 069 779 706 

Сільське населення 383 638 367 573 364 057 361 618 

Одеська 2 389 846 2 390 289 2 386 516 2 383 075 

Міське населення 1 594 978 1 597 346 1 595 708 1 594 905 

Сільське населення 794 868 792 943 790 808 788 170 

Рівненська 1 152 075 1 161 811 1 162 763 1 160 647 

Міське населення 550 695 552 980 552 337 550 925 

Сільське населення 601 380 608 831 610 426 609 722 

Тернопільська 1 086 496 1 065 709 1 059 192 1 052 312 

Міське населення 474 695 475 236 473 632 472 721 

Сільське населення 611 801 590 473 585 560 579 591 

Херсонська* 1 090 834 1 062 356 1 055 649 1 046 981 

Міське населення 666 979 650 474 646 338 641 402 

Сільське населення 423 855 411 882 409 311 405 579 

Хмельницька 1 330 442 1 294 413 1 285 267 1 274 409 

Міське населення 726 912 729 835 726 378 723 032 

Сільське населення 603 530 564 578 558 889 551 377 

Черкаська* 1 290 301 1 242 965 1 231 207 1 220 363 

Міське населення 722 461 703 463 698 913 690 072 

Сільське населення 567 840 539 502 532 294 530 291 

Чернівецька* 904 324 909 893 908 120 906 701 

Міське населення 380 188 391 810 391 116 390 443 

Сільське населення 524 136 518 083 517 004 516 258 

Примітка. * – територія області частково входить до регіону досліджень. 



ДОДАТОК Г 

Карти ландшафтно-технічного прогнозу водогосподарських ЛТчС у басейні Південного Бугу 

 

 
Рис. Г.1. Історико-генетичний ряд карт ландшафтної структури долини Уманки  

(між с. Городецьке та м. Умань Черкаської обл.) 
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Рис. Г.1.А. Відновлена (ХVII ст.) ландшафтна структура долини Уманки 
Натуральні ландшафти. Руслові. Урочища: 1 – натуральне річище Уманки (глибина до 2–

3 м, ширина 3–4,5 м) з прибережними заростями осоки та очерету. Заплавні. Урочища: 2 – 

перезволожені та заболочені алювіальні поверхні з дерновими ґрунтами, зарослі осокою і рогозом; 

3 – зволожені, слабкопокаті, складені алювіальними суглинками поверхні з лучними ґрунтами, 

зарослі різнотравно-болотною рослинністю; 4 – зволожені, алювіально-суглинисті поверхні з 

дерново-болотними ґрунтами із різнотравно-злаковою рослинністю та кущами різних видів верб; 5 – 

рівні алювіальні поверхні, зарослі чорновільшанниками на зволожених лучних ґрунтах. Схилові. 

Урочища: 6 – слабкопокаті (3–5°) лесові схили з сірими лісовими ґрунтами під дубовими лісами. 

Межі. Типів місцевостей. Натуральних: 7 – заплавного та схилового. Урочищ: 8 – 

натуральних. 

Інші позначення: 9 – напрям течії. 

 

Рис. Г.1.Б. Сучасна (2019 р.) ландшафтна структура ставкової ЛТчС  

у долині Уманки 
Водогосподарські ландшафти. Ставкові. Ставково-заплавні. ІТС: 1 – кам’яно-земляні 

дамби та греблі висотою до 2–2,5 м з вербово-вільховими заростями. Урочища: 2 – «спрямлене» 

річище-канал Уманки (глибина до 2–3 м, ширина 2–3,5 м); 3 – центральне глибоководдя (2–2,5 м) з 

рівним дном та відкладами намулу (0,3–0,5 м), заросле в прибережних частинах водно-болотною 

рослинністю; 4 – днища спущених ставків, зарослі очеретяно-осоковою рослинністю.  

Сільськогосподарські ландшафти. Польові. Схилові. Урочища: 5 – розорані слабкопокаті 

(3–5°) лесові схили з сірими лісовими ґрунтами під польовими сівозмінами; 6 – слабкопокаті (3–5°) 

лесові схили з деградованими сірими лісовими ґрунтами із розораними присадибними ділянками під 

городніми культурами. Садові. Схилові. Урочища: 7 – слабкопокаті (3–5°) лесові схили з сірими 

лісовими ґрунтами під яблуневими садами. 

Лісові антропогенні ландшафти. Похідні. Ставково-заплавні. Урочища: 8 – рівні 

суглинисто-піщані поверхні з вербово-вільховими заростями на лучних ґрунтах. 

Промислові (гірничопромислові) ландшафти. Кар’єрно-відвальні. Монокотлованні 

(лесовий варіант). Урочища: 9 – днища колишніх кар’єрів, зарослі різнотравно-рудеральною 

рослинністю під випас.  

Межі. Типів місцевостей. Антропогенних: 10 – ставково-заплавного; 11 – 

монокотлованного. Урочищ: 12 – антропогенних. 

Інші позначення: 13 – напрям течії. 

 

Рис. Г.1.В. Карта локального прогнозу ставкової ЛТчС  

у долині Уманки на майбутні 25 років 
Водогосподарські ландшафти. Ставкові. Ставково-заплавні. ІТС: 1 – кам’яно-земляні 

дамби та греблі висотою до 2–2,5 м з вербово-вільховими заростями; 2 – напівзруйновані кам’яно-

земляні дамби та греблі висотою до 1,5 м з вербово-вільховими заростями. Урочища: 3 – «спрямлене» 

річище-канал Уманки (глибина до 2–3 м, ширина 2–3,5 м); 4 – центральне глибоководдя (2–2,5 м) з 

рівним дном та відкладами намулу (0,3–0,5 м), заросле в прибережних частинах водно-болотною 

рослинністю; 5 – днища спущених ставків, зарослі очеретяно-осоковою рослинністю; 6 – днища 

спущених ставків, зарослі вербами, вільхами та очеретяно-осоковими асоціаціями. 

Сільськогосподарські ландшафти. Польові. Схилові. Урочища: 7 – розорані слабкопокаті 

(3–5°) лесові схили з сірими лісовими ґрунтами під польовими сівозмінами; 8 – слабкопокаті (3–5°) 

лесові схили з деградованими сірими лісовими ґрунтами із розораними присадибними ділянками під 

городніми культурами.  

Лісові антропогенні ландшафти. Похідні. Ставково-заплавні. Урочища: 9 – рівні 

суглинисто-піщані поверхні зарослі вербами, вільхами та очеретяно-осоковими асоціаціями. 

Промислові (гірничопромислові) ландшафти. Кар’єрно-відвальні. Монокотлованні 

(лесовий варіант). Урочища: 10 – днища колишніх кар’єрів, зарослі різнотравно-рудеральною 

рослинністю під випас.  

Межі. Типів місцевостей. Антропогенних: 11 – ставково-заплавного; 12 – 

монокотлованного. Урочищ: 13 – антропогенних. 

Інші позначення: 14 – напрям течії. 



 

 
Рис. Г.2. Карта долинно-річкового прогнозу розвитку млинарських ЛТчС Південного Бугу на майбутні 25 років 4
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Рис. Г.3. Карта басейного прогнозу розвитку гідроенергетичних ЛТчС Побужжя на майбутні 25 років 4
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