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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Серед антропогенних чинників, що 

зумовлюють формування і функціонування сучасного ландшафту, постійно 

зростає роль та значення рекреаційних. Вони стимулюють зародження та 

інтенсивний розвиток своєрідних рекреаційних структур – рекреаційних 

осередків та геоекотонів. Частіше це спостерігається в областях «згустків 

життя» – прибережних смугах водних об’єктів, передгір’ях, у районах 

зосередження унікальних натуральних і антропогенних ландшафтних 

комплексів тощо. Пізнання процесів і явищ, що розвиваються в рекреаційних 

осередках і геоекотонах, є актуальним і перспективним. З одного боку, вони 

розкривають причини і механізми наявних тенденцій рекреаційних 

трансформацій на локальному рівні, а з іншого, враховуючи їх індикаторне 

значення, відкривають шлях до управління станом рекреаційних ландшафтів 

й, частково, навколишнім середовищем загалом. 

Середнє Побужжя – один з модельних регіонів лісополя України, де 

формування і розвиток рекреаційних осередків і геоекотонів активно 

проходить з ХІХ ст. Упродовж ХХ ст. рекреаційне освоєння регіону  

відбувалось нерівномірно, однак з початку ХХІ ст. суттєво активізувалося,   і 

як  у минулому, відбувається стихійно. Це зумовлено відсутністю детальних 

наукових досліджень наявних тут рекреаційних структур та обґрунтування 

можливих напрямів їх раціонального використання. Актуальність 

дослідження зумовлена й тим, що майбутнє рекреаційне освоєння 

Середнього Побужжя – один із перспективних шляхів не лише раціонального 

використання, але й збереження своєрідної, часто  унікальної природи цього 

регіону. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження відповідає основним напрямам науково-дослідної 

роботи кафедри географії України Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Зокрема методичне та інформаційне забезпечення 

дослідження пов’язане з науковою темою: «Екологічна і природно-

техногенна безпека України в регіональному вимірі» (№ 14БП050-02). 

Виконане дослідження є складовою науково-дослідної роботи кафедри 

географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського «Регіональне антропогенне ландшафтознавство: теорія і 

практика» та частина держбюджетної теми «Ландшафтне обґрунтування 

проектів охорони етнокультурної спадщини» (номер держ. реєстрації 

0116U000112 від 21.01.2016 р.)» (автором досліджені сакральні і садово-

паркові рекреаційні осередки долини Південного Бугу). 

Мета і завдання дослідження. Мета – дослідити процес формування і 
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функціонування рекреаційних осередків і геоекотонів Середнього Побужжя, 

їх структуру та регіональні відміни для подальшого сучасного і майбутнього 

раціонального використання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було послідовно виконати 

такі наукові завдання: 

- доповнити та удосконалити теоретичні засади регіональних 

досліджень рекреаційних осередків і геоекотонів; 

- обґрунтувати наявність та різноманіття у структурі антропогенних, 

зокрема рекреаційних ландшафтів, рекреаційних осередків та геоекотонів; 

- дослідити структуру рекреаційних осередків і геоекотонів, провести їх 

типологію та класифікацію; 

- розглянути процеси і явища, що розвиваються в рекреаційних 

осередках та геоекотонах і є індикаторами функціонування рекреаційних 

ландшафтів; 

- дослідити регіональні відміни та провести районування рекреаційних 

осередків і геоекотонів у межах Середнього Побужжя; 

- розробити та обґрунтувати можливі напрями використання 

рекреаційних осередків і геоекотонів у процесі сучасного і майбутнього 

рекреаційного освоєння Середнього Побужжя. 

Об’єкти дослідження: рекреаційні осередки і рекреаційні геоекотони 

Середнього Побужжя. 

Предмет дослідження: процес формування, межі, структура, 

класифікація, регіональні відміни, оптимізація та напрями раціонального 

використання рекреаційних осередків і геоекотонів Середнього Побужжя. 

Методологія та методи дослідження. Методологічною основою 

дослідження є концепція взаємодії суспільства і природи – тісно 

взаємопов’язаних між собою складових географічної оболонки, що 

динамічно розвиваються у просторі і часі, а також вчення про антропогенні 

ландшафти. Теоретичною основою дослідження є наукові публікації та ідеї 

вітчизняних і зарубіжних вчених – географів та ландшафтознавців: 

Бейдика О.О., Воропай Л.І., Гродзинського М.Д., Денисика Г.І., 

Дмитрука О.Ю., Кілінської К.Й., Ковальчука І.П., Любіцевої О.О., 

Самойленка В.М., Шищенка П.Г., Шевченка В.М., Берга Л.С., Залєтаєва В.С., 

Семенова-Тянь-Шанського П.П., Мількова Ф.М., Новікової Н.М., ді Кастрі 

Ф., Фаріна А., Форман Р., Хенрихфрайзе А. та ін.  

У процесі дослідження, як основні, використані конструктивно-

науковий ландшафтознавчий підхід та принципи комплексності і природно-

антропогенного сумісництва, а також групи: а) загальнонаукових 

(ретроспективний, системний, структурний), б) дисциплінарних (аналіз 
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літературних джерел, природних аналогій, картографічних, польових 

ландшафтознавчих досліджень), в) міждисциплінарних (моделювання, ГІС-

технологій (GIS– basedanalysis), районування) методів. 

Вихідними матеріалами для дисертаційної роботи слугували матеріали 

різноманітних установ та організацій, зокрема Державної екологічної 

інспекції у Вінницькій області, фондові джерела обласних архівів регіону 

дослідження та Державного архіву України, щорічники «Довкілля України», 

а також власні експедиційні дослідження упродовж 2014-2018 років. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дослідженні вперше: 

- обґрунтовано наявність у структурі антропогенних ландшафтів 

рекреаційних осередків і геоекотонів; 

- досліджено формування та структуру рекреаційних осередків і 

геоекотонів Середнього Побужжя; 

- проаналізовано процеси і явища, характерні для рекреаційних 

осередків і геоекотонів, що є індикаторами подальшого формування 

різнотипних рекреаційних ландшафтних комплексів; 

- розроблено типологію рекреаційних осередків і геоекотонів, показано 

регіональні відміни та здійснено їх районування у межах Середнього 

Побужжя; 

- обґрунтовано можливі напрями та розроблено окремі проекти 

оптимізації і раціонального використання рекреаційних осередків та 

геоекотонів на регіональному рівні. 

удосконалено: 

- понятійно-термінологічний апарат конструктивно-географічного 

напряму досліджень рекреаційних осередків та геоекотонів; 

- підходи і методи пізнання та оптимізації рекреаційних процесів і 

явищ у рекреаційних осередках і геоекотонах; 

- розробку індивідуальних регіональних проектів раціонального 

використання рекреаційних осередків і геоекотонів. 

дістали подальшого розвитку: 

- теоретичні засади регіональних ландшафтознавчих і конструктивно-

географічних досліджень рекреаційних осередків і геоекотонів; 

- методика обґрунтування проектів регіонального рекреаційного 

освоєння з урахуванням індикаторного значення рекреаційних осередків і 

геоекотонів. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дослідження можуть бути використані державними і громадськими 

природоохоронними установами і організаціями Середнього Побужжя як 

теоретичне підґрунтя для виявлення, дослідження і прогнозування розвитку 
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рекреаційних мікроосередків та рекреаційних геоекотонів. Практичні 

рекомендації щодо використання зазначених рекреаційних ландшафтних 

структур варто взяти до уваги працівникам туристичної та рекреаційної 

сфери обслуговування при облаштуванні об’єктів масового відвідування, 

підготовці інформаційного супроводу та прокладанні й організації 

туристичних маршрутів. Отримані результати будуть корисні краєзнавцям та 

вчителям географії загальноосвітніх шкіл, особливо при організації 

пізнавальних екскурсій. Матеріали досліджень використовуються при 

викладанні студентам курсів «Антропогенне ландшафтознавство», «Фізична 

географія України», «Природнича географія Поділля» і «Туристичне 

краєзнавство», що вивчають на природничо-географічному факультеті 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського та в інших закладах вищої освіти. 

Особистий внесок здобувача. Представлені у дисертаційному 

дослідженні положення, рекомендації та висновки є результатом реалізації 

авторських ідей та самостійно виконаної наукової праці щодо оптимізації та 

раціонального використання рекреаційних осередків і геоекотонів у межах 

Середнього Побужжя. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

результати дисертаційного дослідження було викладено у доповідях на 

щорічних звітних наукових конференціях викладачів кафедри географії 

України Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

2015 – 2018 роках і представлено на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях і семінарах, опубліковано у відповідних збірниках 

наукових праць. Серед них: Перша Всеукраїнська (з міжнародною участю) 

наукова конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених 

(м. Харків, 2012); Географические и геоэкологические исследования в 

Украине и сопредельных территориях (м. Сімферополь, 2012); VIII 

Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми природничих наук» 

(м. Ніжин, 2013); Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних 

наук. Основні наукові проблеми та дослідження (м. Вінниця, 2013); ІХ 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молоді науковці – географічний науці» (м. Київ, 2013); 

Геополитика и экогеодинамика регионов 2014 (м. Сімферополь, 2014); ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, молодих учених і 

студентів (з міжнародною участю) «Географія та екологія: наука і освіта» 

(м. Умань, 2014); «Сервис и туризм – инновационное развитие» (м. Санкт-

Петербург, 2016); ХІІ з’їзд Українського географічного товариства 

(м. Вінниця, 2016); Scienceandlife: Proceeding sofarticles the international 
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scientific conference (Чехія, м. Карлові Вари, 2017); ХХ Международная 

научно-практическая конференция «Географические аспекты устойчивого 

развития регионов» (Білорусь, м. Гомель, 2017); VІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція викладачів, молодих учених і студентів (з 

міжнародною участю) «Географія та екологія: наука і освіта» (м. Умань, 

2018). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у  13 наукових працях загальним обсягом   6,1 д.а. 

Серед них: 1 підрозділ у колективній монографії «Рекреаційні ландшафти 

Поділля» (0,5 д.а.); 6 статей у наукових фахових виданнях України (3,5 д.а.); 

2 одноосібних статей в інших виданнях (1,0 д.а.);  4 публікації в зарубіжних 

виданнях (1,1 д.а.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить  178  сторінок, з яких 153 сторінки 

тексту основної частини. Робота містить 48 рисунків, 7 таблиць та 4 додатки. 

Список використаних джерел включає 213 найменувань. 

 

 

Основний зміст дисертації 

У першому розділі «Теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження сучасних рекреаційних структур» розглянуто базові поняття і 

терміни процесу дослідження, своєрідність меж, конструктивно-географічне 

та ландшафтне значення пізнання і особливості дослідження рекреаційних 

осередків та геоекотонів. 

Сучасне ландшафтно і екологічно дестабілізоване навколишнє 

середовище характеризується аномально швидкими змінами структурної 

організації геокомпонентів і ландшафтних комплексів та взаємозв’язків між 

ними. У таких умовах активно розвиваються антропогенні осередки і 

геоекотони, серед яких постійно зростає роль та значення й рекреаційних. 

Під антропогенним осередком  розуміємо територію, у межах якої під 

впливом діяльності людей розвиваються процеси і явища, що призводять до 

зміни структурної організації геокомпонентів і ландшафтних комплексів.  

Рекреаційний осередок – структура, що формується і функціонує під 

впливом лише рекреаційної діяльності людей і в умовах для цього 

придатних. Рекреаційний осередок – один  із типів антропогенних осередків, 

однак це поняття загальне, родове  стосовно всіх інших рекреаційних 

осередків, що формуються у процесі різних видів рекреацій. 
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Під рекреаційним геоекотоном розуміємо складний просторово- 

часовий утвір, сформований на контакті рекреаційних та інших ландшафтних 

структур. Як і рекреаційні осередки, рекреаційні геоекотони можна 

формувати цілеспрямовано або переривати їх функціонування при наявних 

тенденціях негативного розвитку. 

Різноманіття рекреаційних осередків і геоекотонів зумовлює й 

різноманіття їх меж та контактуючих структур. Розглянуто і обґрунтовано 

подібність і відміни між рекреаційними межами та геоекотонами, досліджено 

особливості формування рекреаційних геоекотонів на контакті рекреаційних 

і натуральних, рекреаційних й інших антропогенних та різнотипних 

рекреаційних ландшафтних комплексів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-географічні та ландшафтознавчі дослідження 

рекреаційних осередків і геоекотонів Середнього Побужжя упродовж 2014-

2018 років показують, що пізнання процесів і явищ, які в них відбуваються, є 

перспективним. Процеси і явища у рекреаційних осередках і геоекотонах 

розкривають причини і механізми сучасних тенденцій рекреаційних 

трансформацій ландшафтних комплексів різного таксономічного рівня. 

Більш того – індикаторне значення розвитку процесів у рекреаційних 

осередках і геоекотонах дає можливість корегувати стан рекреаційного 

середовища і передбачити оптимізацію небажаних процесів та явищ на 

початкових стадіях розвитку. У зв’язку з цим встановлення різноманіття 

рекреаційних осередків і геоекотонів та процесів, що в них розвиваються, 

розглядається як один з важливих методологічних підходів до вирішення 

проблем при рекреаційному освоєнні території. 

Рекреаційні структури: 1 – рекреаційний мікроосередок; 2 – група рекреаційних 

мікроосередків; 3 – рекреаційний геоекотон; 4 – рекреаційний ландшафтний комплекс. 

Природні структури, на основі яких розвиваються рекреаційні структури: А – 

фація або просте урочище; Б – урочище або складне урочище; В – складне урочище 

або тип місцевості; Г – один або 2-3 типи місцевостей. 

 

Рис. 1. Рекреаційні мікроосередки і геоекотони у формуванні 

рекреаційного ландшафту 
 

1 2 4 3 
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Дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів базується як на 

традиційних підходах, принципах і методах, так і на специфічних, серед 

яких: басейновий, історико-картографічний, системно-адаптивний підходи та 

належні їм принципи сумісництва, історизму, функціональний; методи – 

ареографічний, порівняння наявних аналогів, картографічних реконструкцій, 

кінцевих результатів та ін. (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е к р е а ц і й н о – к о н с т р у к т и в н и й 

Оптимізація, раціональне використання рекреаційних осередків та геоекотонів 

Середнього Побужжя 

Рекреаційні осередки у міському ландшафті Вінниці 

Рекреаційні осередки і геоекотони у збереженні пам’яток  

ландшафтної архітектури Середнього Побужжя 

Рекреаційні осередки і геоекотони в обґрунтування меж приселитебних зон 

Рекреаційні геоекотони Середнього Побужжя: процес формування, структура, 

специфіка 

Рекреаційні осередки: різноманіття, типологія, класифікація 

Процес формування рекреаційних осередків та геоекотонів Середнього Побужжя: їх 

різноманіття та класифікація 

Р е г і о н а л ь н и х   д о с л і д ж е н ь  р е к р е а ц і й н и х    с т р у к т у р 

Процеси і явища в рекреаційних осередках та геоекотонах: суть та значення 

П і з н а н н я    р е г і о н у    д о с л і д ж е н н я 

Середнє Побужжя: ландшафти і рекреаційне освоєння 

Регіональні відміни природи і ландшафтів 

Ландшафтознавчий аналіз рекреаційних умов і ресурсів 

Рекреаційне освоєння Середнього Побужжя 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІV етап 

V етап 

Рис.2. Алгоритмічна модель дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів 

Середнього Побужжя 

Т е о р е т и ч н и й 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження сучасних рекреаційних структур 

Базові поняття і терміни процесу дослідження 

Межі досліджуваних рекреаційних структур: осередків і геоекотонів 

Конструктивно-географічне і ландшафтне значення  

дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів 

Специфічні підходи, принципи та методи пізнання рекреаційних осередків та 

геоекотонів. Правило тріади 

Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього Побужжя 

О р г а н і з а ц і й н и й 

Вибір 
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дослідження 
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У другому розділі «Середнє Побужжя: ландшафти і рекреаційне 

освоєння» розглянуто регіональні відміни природи і ландшафтів Середнього 

Побужжя, здійснено ландшафтознавчий аналіз їх рекреаційних ресурсів, а 

також суспільних чинників, що сприяли рекреаційному освоєнню регіону 

дослідження. 

У просторовому відношенні Середнє Побужжя розташоване у межах 

фізико-географічної області Подільського Побужжя (Л.І. Воропай, 1968) і 

охоплює сім різних за рекреаційними умовами і ресурсами природних 

районів. Сприятливими для рекреаційного освоєння на Середньому Побужжі 

є кліматичні, водні й лісові ресурси, що зумовило його активне рекреаційне 

освоєння з ХVІІІ ст. На початку ХХІ ст. тут сформувався потужний 

територіально-рекреаційний комплекс, який включає 620 закладів, з них 21 

лікувальна установа,  552 – заклади оздоровчо-спортивної рекреації, 47 – 

закладів туризму і пізнавальної рекреації. У структурі комплексу значно 

переважають оздоровчі заклади – бази відпочинку (2) та дитячі оздоровчі 

табори (380). У лікувальних закладах Середнього Побужжя щорічно 

одержують лікування понад 47 тис. осіб (місто-курорт Хмільник, санаторії 

Авангард і Сокілець у Немирівському районі) та ін. (рис.3). Однак, упродовж 

минулих 2014-2017 років стихійне рекреаційне освоєння Середнього 

Побужжя суттєво випереджає проектоване. На чотирьох натурних ділянках – 

Сабарів, Воробіївка, Сокілець і Губник –  кількість  стихійних рекреантів за 

цей час зросла у 7,6 разів, що призвело до збільшення у 3,2 рази кількості і у 

2,7 разів площ рекреаційних мікроосередків та до формування зафіксованих 

нових 43 прибережних геоекотонів. 

У третьому розділі «Рекреаційні осередки і геоекотони Середнього 

Побужжя» розглянуто їх формування, різноманіття та структуру і на основі 

цього проведено типологію та класифікацію рекреаційних осередків і 

геоекотонів, досліджено процеси та явища, що в них розвиваються, виявлено 

регіональні відміни і проведено районування цих рекреаційних структур. 

Рекреаційні осередки формуються у процесі будь-якої рекреаційної 

діяльності, вони різні за площею та проявом процесів, що в них 

розвиваються. Їх різноманіття залежить не лише від виду рекреаційної 

діяльності, але й від мозаїчності ландшафтних комплексів, на основі яких 

рекреаційні осередки розвиваються. Це  дозволило виокремити низку типів 

рекреаційних осередків, зокрема за характером прояву, динамікою, ступенем 

загрози, рекреаційним призначенням, індикаторними властивостями тощо. 

Серед виокремлених «типологічних ліній» рекреаційних осередків найбільш 

важливими є їх типологія за належністю до відповідних типів місцевостей та 

за індикаторними ознаками. 
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Значне різноманіття рекреаційних осередків дало можливість їх 

класифікувати з виділенням класу, підкласів, типів, підтипів і видів. Ця 

класифікація розглядається як один із методичних засобів пізнання процесів, 

що відбуваються у сучасному рекреаційно дестабілізованому навколишньому 

середовищі. 

Рекреаційні геоекотони або розбудовують спеціально, або формуються 

поступово із рекреаційних осередків у результаті взаємодії натуральних і 

рекреаційних, між рекреаційним та іншим антропогенним або між двома, але 

різнотипними рекреаційними ландшафтними комплексами (рис. 4). 

Рис. 3. Функціонально-територіальна структура ТРК Вінницької області  
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1 – частка площі рекреаційного району від загальної площі області (у %); 

2 – частка земельних ресурсів, придатних для рекреаційного використання без обмежень (у % від загальної кількості 
земельних ресурсів області, придатних для рекреаційного використання без обмежень); 

3 –частка площі об’єктів природно-заповідного фонду від їх загальної площі області (у %); 

4 – частка історико-культурних пам’яток від загальної чисельності пам’яток області (у %); 

5 – частка санаторно-курортних закладів від загальної кількості закладів області (у %); 

6 – частка оздоровлених від загальної кількості оздоровлених в області (у %). 
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Рис. 4. Формування прибережно-річищного рекреаційного геоекотону  

в заплаві Південного Бугу в околицях  

села Коло-Михайлівка Вінницької області 

 

20 м 

 
 

 

 

 

 
   

   

   

а)   4  5  6  7  8  3 2   

б) 

 

  

 

  

 
  

 

  
 

 

 

  

20 м 

   1 2 3 4 5 6 7 8       

 9 10 11 12 13 14 15        

 

 

 

20 м 

в) 17  11  12  13  14  15   16 

1  6 5  7  3  2    4  

10  

 

1  

 8   9 

 



11 
 

Їх структура складна, інколи навіть спостерігається формування 

геоекотону в геоекотоні. Однак, уява про геоекотони як симетричні природні 

структури не є обґрунтованою. Рекреаційні, як і будь-які інші антропогенні 

геоекотони, переважно, асиметричні, що і забезпечує їм передачу речовини і 

енергії з однієї частини в іншу, тобто процес формування й подальшого 

розвитку. Найбільш стабільні рекреаційні геоекотони, де співвідношення 

контактуючих частин не 50х50, а 62х38, тобто відповідає встановленому 

природою золотому поділу (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціонування рекреаційних осередків і геоекотонів залежить від 

процесів і явищ, що розвиваються у їх межах під дією природних і 

суспільних чинників. Значущість цих процесів у тому, що вони дають 

можливість розкрити причини і механізми плинних (бажаних чи 

несприятливих) тенденцій трансформації сучасних ландшафтів і, відповідно, 

розробляти заходи щодо їх оптимізації.  

Різноманіття та широке розповсюдження рекреаційних осередків і 

геоекотонів та формування на їх основі більшості сучасних рекреаційних 

ландшафтів Середнього Побужжя дало можливість дослідити їх регіональні 

відміни з виділенням трьох смуг насичення рекреаційними структурами та 

провести районування. Середнє Побужжя виокремлено як рекреаційний округ і 

Рис. 5 Структура асиметричного рекреаційного геоекотону 

1 – контактні смуги безпосереднього впливу; 2 – значного впливу; 3  середнього впливу;  

4 – малого впливу; 5 – речовинно-енергетичний обмін; 6 – межі рекреаційних 

ландшафтних комплексів. Мікрозони: І – контактна; ІІ – прилегла; ІІІ – зовнішня. 
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І 

ІІ 

ІІІ 
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у його межах виділено 4 рекреаційні райони: Хмільницький, Вінницький, 

Немирівський (Печеро-Сокілецький) та Ладижинський (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У четвертому розділі «Оптимізація та раціональне використання 

рекреаційних осередків і геоекотонів Середнього Побужжя» обґрунтовано 

можливі напрями та розробку індивідуальних регіональних проектів 

раціонального рекреаційного природокористування з врахуванням 

рекреаційних осередків та геоекотонів. 

У процесі розбудови та раціонального використання різноманітних 

рекреаційних структур більше уваги необхідно приділяти структурам 

нижчого таксономічного рівня, серед яких  рекреаційні мікро- і мезоосередки 

та геоекотони. Особливо це стосується рекреаційних структур, що 

формуються на основі селитебних, лісових та водних антропогенних 

ландшафтів. 

З початку другого десятиріччя ХХІ ст. у міських і містечкових 

ландшафтах Середнього Побужжя почали активно розбудовувати 

Рис. 6. Рекреаційні осередки, рекреаційні смуги та райони  

Середнього Побужжя 

Макроосередки: І – Хмільницький; ІІ – Згарський; ІІІ – Деснянський; ІV- Віннцький; V – 

Печеро-Сокілецький; VІ – Ладижинський; VІІ – Тростянецький. 

Мезоосереедки: 1 – Барський; 2 – Браїлівський; 3 – Сниводський; 4 – Гніванський; 5 – 

Немирівський; 6 – Брацлавський; 7 - Губницький 

Рекреаційні райони: А – Хмільницький, Б – Вінницький; В – Печеро-Сокілецький; 

 Г - Ладижинський 
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різноманітні рекреаційні осередки, серед яких явно переважають рекреаційні 

осередки для дітей дошкільного віку та пенсіонерів. Якщо перші створюють 

місцеві громади, то рекреаційні мікроосередки для пенсіонерів частково 

формуються стихійно і більшість з них для активного відпочинку. Для людей 

середнього віку рекреаційних мікроосередків поки що мало і переважають 

спортивно-оздоровчого спрямування. Проект розбудови комплексного 

рекреаційного осередку відпочинкового типу на основі відпрацьованих 

кар’єрів граніту розроблено для жителів містечка Гнівань (приміська зона 

Вінниці). 

Суттєве значення рекреаційних осередків та геоекотонів і у збереженні 

та раціональному використанні пам’яток ландшафтної архітектури 

Середнього Побужжя. У результаті польових ландшафтознавчих досліджень 

розроблено три варіанти використання рекреаційних осередків для 

зменшення рекреаційного навантаження на пам’ятки ландшафтної 

архітектури: спеціалізований, кільцевий та зірчастий (рис. 7). Їх застосування 

– один  із реальних шляхів збереження унікальних ландшафтів Середнього 

Побужжя зараз і у майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед інших напрямів використання рекреаційних осередків і 

геоекотонів – це можливість визначення на їх основі меж приселитебних, 

переважно приміських та примістечкових, зон (рис. 8).  

 

 

Рис. 7 Варіанти розбудови рекреаційних мікроосередків для 

зменшення рекреаційного навантаження та збереження пам’яток 

ландшафтної архітектури 

а) спеціалізований;    б) кільцевий;    в) зірчастий; 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 історичний ландшафт 

 дороги 

 
рекреаційні мікрооседки різного 

функціонального призначення 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні на основі вдосконалених теоретико-

методологічних засад конструктивної географії та антропогенного 

ландшафтознавства вирішено одне із важливих наукових завдань, що має 

суттєве значення для розвитку зазначених наук та раціонального 

природокористування і полягає у виявленні ролі та значення рекреаційних 

Рис. 8 Межі приміської зони Вінниці у 2050 році 

Межі підзон визначені на основі перспективного розвитку рекреаційних осередків і 

геоекотонів 

Підзони: 1 – ближня; 2 – віддалена; 3 – майбутня приміська зона Вінниці; 4 – 

ландшафтно-рекреаційні парки (І – Подільське Полісся; ІІ – Печеро-Сокілецькі пороги; 

ІІІ – Ладижинська Швейцарія). 
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осередків і геоекотонів в оптимізації структури, функціонування та 

раціонального використання сучасного ландшафту окремого регіону. 

1. Сучасне екологічно і ландшафтно дестабілізоване середовище 

характеризується аномально швидкими змінами структурної організації 

природних ландшафтів і зв’язків між ними. Як реакція, виникають і активно 

повсюдно розвиваються нові структури – антропогенні осередки й 

геоекотони та процеси, що зумовлені їхнім функціонуванням. Серед них 

постійно зростає кількість і площі рекреаційних осередків і геоекотонів. Це 

не що інше як первинний, зародковий прояв нових рекреаційних 

ландшафтних, екосистемних, енергетичних, речовинних та інформаційних 

зв’язків. Дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів є важливим 

методологічним і методичним засобом пізнання процесів і явищ, що 

функціонували і проявляються зараз у дестабілізованому середовищі. 

Особливо це стосується регіонів, де антропогенне, зокрема рекреаційне, 

навантаження досягає або досягло нераціонального стану, серед них в 

Україні й Середнє Побужжя. 

2. Середнє Побужжя як регіон, де активне рекреаційне освоєння 

природних умов і ресурсів розпочалося з ХVIIIст., є достатньо 

презентативною територією для дослідження рекреаційних осередків і 

геоекотонів як індикаторів розвитку рекреаційних і загалом антропогенних 

ландшафтів. На початку ХХІ ст. тут сформувався потужний територіально-

рекреаційний комплекс, що об’єднує 620 закладів, з яких 21 – лікувальні  

установи, 552 – заклади оздоровчо-спортивної рекреації, 47 – закладів 

туризму і пізнавальної рекреації. Упродовж 2014-2017р. кількість стихійних 

рекреантів у 7,6 разів перевищила кількість проектованих, площа 

рекреаційних осередків збільшилась у 3,2 рази, зафіксована наявність 48 

нових прибережних геоекотонів. Дослідження рекреаційних осередків і 

геоекотонів та процесів і явищ, що в них розвиваються (індикати), 

показують, що на початку ХХІ ст. рекреаційне освоєння Середнього 

Побужжя відбувається нераціонально. 

3. З 90-х років ХХ і на початку ХХІ століття кількість та площі 

рекреаційних осередків і геоекотонів у межах Середнього Побужжя постійно 

зростають. Особливо це стосується прирічкових територій, де зосереджена 

основна (72 %) частина населення і майже 92 % рекреантів. Тут рекреанти 

суттєво перебудовують ландшафтну структуру наявних територій. Як 

результат сформувалося значне різноманіття рекреаційних осередків. За 

десятьма чинниками виділено 35 їх типів, що представлені такими 

«типологічними лініями»: функціональною, за площею ареалів, за 
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належністю до відповідних ландшафтних комплексів, динамікою, кількістю 

рекреантів, індикаторними ознаками та ін. Значне типологічне різноманіття 

рекреаційних осередків Середнього Побужжя дало можливість об’єднати їх у 

клас з подальшим виділенням підкласів, типів і видів. 

4. Активне функціонування рекреаційних осередків призводить до 

зародження і подальшого розвитку рекреаційних геоекотонів. Це 

спостерігається у трьох випадках: при взаємодії натурального і 

рекреаційного, рекреаційного й іншого антропогенного і двох рекреаційних, 

але різнотипних ландшафтних структур. Структура будь-якого рекреаційного 

геоекотону складна й асиметрична, хоча на більшості схем у наукових 

працях – симетрична. Якщо б рекреаційні геоекотони були симетричними, то 

вони б розвивалися лише до моменту насичення. Асиметричність призводить 

до постійного «переливання» речовини, енергії та інформації між 

контактуючими ландшафтними структурами. Для стабільного і 

раціонального функціонування антропогенних, зокрема й рекреаційних 

геоекотонів, найоптимальніше співвідношення контактуючих структур 

62х38 %, тобто таке, що відповідає встановленій природою золотій середині. 

5. У результаті сукупного розвитку і парадинамічних зв’язків з 

прилеглими ландшафтними комплексами, рекреаційні осередки і геоекотони 

у межах Середнього Побужжя ускладнюють або формують не лише 

рекреаційні ландшафтні комплекси різного рангу (урочища, складні 

урочища, рекреаційні ділянки й місцевості), але й своєрідні рекреаційні 

смуги – прирічково-долинну, терасово-схилову та вододільну. На їх фоні 

чітко виокремлюються чотири райони активного розвитку й функціонування 

різноманітних рекреаційних структур – Хмільницький, Вінницький, 

Немирівський (Печеро-Сокілецький) та Ладижинський. Ці райони об’єднані 

у Середньобузький рекреаційний округ. 

6. Враховуючи явне індикаторне значення процесів і явищ, що 

розвиваються в рекреаційних осередках і геоекотонах, можна розробити 

реальні шляхи управління станом середовища, яке рекреатизується.  Це 

означає, що є можливість попередження зародження небажаних або 

агресивних процесів і явищ на ранніх стадіях їх розвитку, що в свою чергу 

суттєво вплине на вартість рекреаційного освоєння будь-якої території та 

формування рекреаційних ландшафтів. Подальше раціональне рекреаційне 

освоєння Середньобузького рекреаційного округу необхідно проводити з 

врахуванням в індивідуальних та регіональних проектах рекреаційних 

осередків і геоекотонів. Представлено три напрями використання цих 

рекреаційних структур: рекреаційні осередки у міському ландшафті на 

прикладі міста Вінниці і містечок Турбів та Гнівань; рекреаційні осередки і 
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геоекотони у збереженні пам’яток ландшафтної архітектури і можливість 

використання цих рекреаційних структур у визначенні меж приселитебних 

зон Середнього Побужжя. 
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Денисик Б.Г. Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього 

Побужжя. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена поглибленню сутності конструктивно-

географічних і ландшафтознавчих засад дослідження рекреаційних осередків 

і геоекотонів, їх різноманіття, меж, типології та класифікації. Детально 

проаналізовано натуральні й антропогенні чинники, що зумовлюють 

зародження і функціонування рекреаційних осередків та геоекотонів, а також 

індикаторні процеси і явища, що в них розвиваються. На прикладі 
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рекреаційно активно освоєного Середнього Побужжя досліджено наявне тут 

різноманіття рекреаційних осередків і геоекотонів, їх приуроченість до 

відповідних прирічкових рекреаційних смуг, показано регіональні відміни і 

на їх основі проведено районування рекреаційних осередків і геоекотонів. 

Розроблено індивідуальні проекти раціонального використання рекреаційних 

осередків і геоекотонів та обґрунтовано заходи щодо стабілізації і 

оптимальної організації функціонування процесів і явищ у цих рекреаційних 

структурах Середнього Побужжя. 

Ключові слова: Середнє Побужжя, рекреаційний осередок і геоекотон, 

рекреаційні процеси і явища, регіональні структури, рекреаційне 

проектування, раціональне природокористування.  
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Диссертация на  соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.11 –  конструктивная география и рациональное 

использование природных ресурсов. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко. Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена углублению сущности 

конструктивно-географических и ландшафтных основ исследования 

рекреационных очагов и геоэкотонов, их многообразию, границам, 

типологии и классификации. Детально проанализированы натуральные и 

антропогенные факторы, обусловливающие зарождение и функционирование 

рекреационных очагов и геоэкотонов, а также индикаторные процессы и 

явления, которые в них развиваются. На примере активно рекреационно 

освоенного Среднего Побужья исследовано имеющееся здесь многообразие 

рекреационных очагов и геоэкотонов, их приуроченность к 

соответствующим приречным рекреационным полосам, показаны 

региональные отличия и на их основе проведено районирование 

рекреационных очагов и геоэкотонов. Разработаны индивидуальные проекты 

рационального использования рекреационных очагов и геоэкотонов и 

обоснованы мероприятия по стабилизации и оптимальной организации 

функционирования процессов и явлений в этих рекреационных структурах 

Среднего Побужья. 

Ключевые слова: Среднее Побужье, рекреационный очаг и геоэкотон, 

рекреационные процессы и явления, региональные структуры, 

рекреационное проектирование, рациональное природопользование. 
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ABSTRACT 

Denysyk B. Recreational centers and geoecotons of Middle Pobuzh’ya. – 

Qualification scientific work as a manuscript. 

A dissertation submitted for the degree of Candidate of Geography in 

Constructive Geography and Rational Usage of Natural Resources (Specialization 

11.00.11) – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2018.  

The dissertation aims at advancing constructive and landscape foundations 

of research into recreational centers and geoecotons, their diversity, boundaries, 

typology, and classification. Recreational center is an anthropogenic structure that 

develops under the influence of recreational activities of people in appropriate 

natural conditions. Geoecotons are complex spatial-temporal unities that are 

formed by recreational and other landscape structures. 

Natural and anthropogenic factors that influence the development and 

functioning of the recreational centers and geoecotons have been analyzed in 

details, as well as the indicator processes and phenomena occurring within them. 

Four types of most frequently occurring recreational centers are identified: stable, 

decreasing, increasing, and pulsing. The process of recreational geoecoton 

formations is explored and the variety of borders of these recreational structures is 

examined. 

Using an example of the recreationally actively used Middle Pobuzh’ya, 

multiple recreational centers and geoecotons located in the area are studied; their 

connection to recreational strips located near rivers are determined; regional 

differences are described and regional characteristics of recreational centers and 

geoecotons are determined. Within Middle Pobuzh’ya three recreational strips are 

determined: river-valley, terrace-slope, and water divide.  

Regional differences of recreational centers and geoecotons are determined, 

and lead to the development of regional classification of these recreational 

structures. Middle Pobuzh’ya is identified as the main recreational area within 

which four recreational regions are determined: Khmelnytsky, Vinnytsky, Pechero-

Sokoletsky (Nemyrivsky) and Ladyzhinsky. Individual projects of sustainable 

usage for recreational centers and geoecotons are developed; measures needed for 

stabilizing and optimizing of the functional processes within the recreational 

structures of Middle Pobuzh’ya are specified and explained. 

Key words: Middle Pobuzh’ya, recreation center and geoecotone, 

recreational processes and phenomena, regional structures, recreational design, 

rational nature management. 

 


