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 ВСТУП  

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 
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природоохоронними установами і організаціями Середнього Побужжя як 

теоретичне підґрунтя для виявлення, дослідження і прогнозування розвитку 

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 
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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 

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. 
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РОЗДІЛ І. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУЧАСНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ СТРУКТУР 

 

1.1 Базові поняття і терміни процесу дослідження 

 

Антропогенні та рекреаційні осередки.Сучасне ландшафтно і 

екологічно дестабілізоване середовище характеризується аномально 

швидкими змінами структурної організації геокомпонентів і ландшафтних 

комплексів та взаємозв’язків між ними [45, 50, 69, 90, 126, 159]. Як  результат 

виникають нові феномени у реакції зазначених природних структур на 

зовнішні, переважно антропогенні, впливи, що призводять до 

непередбачуваних трендів у розвитку навколишнього середовища. У таких 

умовах активно розвиваються різноманітні антропогенні осередки, серед 

яких зростає роль та значення й рекреаційних. 

Під антропогенним осередком (АО) розуміємо території, у межах 

яких під впливом господарської діяльності людей, розвиваються процеси і 

явища, що призводять до зміни структурної організації геокомпонентів і 

ландшафтних комплексів. Серед ознак, що їх виокремлюють, основні такі: 

1) антропогенні осередки – цільні природно-господарські 

утворення. Їх зародження і розвиток зумовлені як природними, так і 

соціально-історичними чинниками та характером взаємодії між ними; 

2) антропогенні осередки формуються і розвиваються у різних 

природних умовах під впливом будь-якої діяльності людей, а тому 

зустрічаються скрізь і для них характерне значне різноманіття; 

3) упродовж тисячоліть антропогенні осередки найбільш активно 

формувались і розвивались в українському лісостепу, а зараз у лісополі 

України [73], у межах правобережної частини якого знаходиться регіон 

дослідження – Середнє Побужжя. 
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4) основою формування й функціонування антропогенних осередків 

є природні (натуральні, натурально-антропогенні й антропогенні) 

ландшафтні комплекси – фації, урочища й місцевості. АО можуть 

розвиватися як у межах однієї, так і кількох із зазначених природних 

структур. Однак, межі антропогенного осередку з межами фацій, урочища 

або місцевості, здебільшого, не співпадають; 

5) антропогенні осередки – місця зародження і прояву нових 

речовинних, енергетичних, інформаційних, а також екосистемних і 

ландшафтних зв’язків, що формуються у навколишньому середовищі. Однак, 

вони не є аналогами вільних географічних полів [130]; 

6) антропогенні осередки не можуть розвиватись самостійно. Це 

регульовані людиною природно-господарські структури, які потребують 

підтримки свого розвитку. Здебільшого вони функціонують заданий або 

необхідний для людини проміжок часу; 

7) зародження й розвиток антропогенного осередку можна 

передбачити й планувати, а тому у залежності від потреб людини їх функції 

можна змінювати, прогнозувати розвиток, райони розповсюдження та 

взаємодію з прилеглими ландшафтами; 

8) занедбані антропогенні осередки доцільно відносити до типу 

акультурних. Прикладів акультурних АО багато: замулені ставки і канали, 

покинуті сади і лісопосадки, розробки корисних копалин, дороги тощо; 

9) антропогенний осередок – поняття загальне, родове, як і 

антропогенний ландшафт, антропогенний об’єкт, антропогенний процес. Це 

поняття об’єднує все різноманіття антропогенних осередків на різних стадіях 

їх розвитку: ландшафтно-інженерних і ландшафтно-техногенних систем та як 

своєрідної антропогенної структури. 

Залежно від виду господарської діяльності людей формуються різні 

типи антропогенних осередків (рис. 1.1), серед яких постійно зростає роль та 

значення рекреаційних. Як один із типів, рекреаційні осередки мають багато 
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спільного з іншими антропогенними осередками. Зокрема, це стосується 

попередньо зазначених ознак 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 і 8. Однак, рекреаційніосередки 

виокремлюються й низкою притаманних лише для них ознак: 

а) рекреаційний осередок – антропогенна структура, що формується 

лише під впливом рекреаційної діяльності людей і в умовах для цього 

придатних; 

б) поняття «рекреаційний осередок» значно вужче ніж «антропогенний 

осередок». Рекреаційний осередок складова, один із типів антропогенних 

осередків, а тому ототожнювати їх можливо лише за певними ознаками; 

в) рекреаційний осередок – результат, переважно, раціонального 

природокористування незалежно від суспільного устрою. Яскравим 

прикладом рекреаційних осередків при всіх формах державного устрою і у 

різні історичні часи є садово-паркові ландшафти; 

г) умови формування рекреаційних осередків мають відповідати 

усталеним географічним, геохімічним, екологічним і ландшафтним 

Антропогенний 

осередок 

Селитебний 

Дорожній 

Сільсько-

господарсь-

кий 

Рекреа- 
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Радіаційний 

Белігератив

ний 
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Водо-
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Рис.1.1 Антропогенний осередок та його типи у залежності від виду 

господарської діяльності людей 
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параметрам, що задовольняють рекреаційні потреби людей;  

д) рекреаційні осередки переважно культурні природно-господарські 

структури і їх продуктивність здебільшого вища, ніж природних ландшафтів, 

на основі яких вони сформовані; 

е) показники ландшафтного і екологічного моніторингу у рекреаційних 

осередках завжди кращі, ніж у інших типах антропогенних осередків; 

і) рекреаційні осередки, здебільшого, функціонально зоновані, тобто 

розділені на окремі частини, що виконують відповідні рекреаційні функції. 

Поступово зонування стає обов’язковим для національних парків, санаторних, 

готельних, кемпінгових осередків, баз і таборів відпочинку тощо; 

к) цілеспрямовано сформовані (спроектовані) рекреаційні осередки 

художньо оформлені. Їх ландшафтний дизайн органічно поєднує натуральні 

можливості природи і рекреаційні функції, які виконує осередок. 

Поняття «рекреаційний осередок» як і «антропогенний осередок» – 

загальне, родове по відношенню до всіх рекреаційних, що формуються у 

процесі різних видів рекреаційної діяльності людей (оздоровчий, лікувальний 

і відпочинковий рекреаційний осередок тощо) (рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.2 Рекреаційний осередок та його типи зумовлені рекреаційною 

діяльністю людей 
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Отже, антропогенний і рекреаційний осередки різні за змістом, але 

однакові (антропогенні) за походженням природно-господарські структури. 

Їх об’єднує і виокремлює низка ознак, які необхідно враховувати у процесі 

раціонального використання. 

Антропогенні та рекреаційні геоекотони.Термін «екотон» географи 

почали активно використовувати у 70-80-х роках ХХ ст. і поступово, за 

пропозицією В.С. Залєтаєва, у 1984 році замінили його терміном 

«геоекотон». Однак, зміст терміну «геоекотон» значно ширший, оскільки 

охоплює всі генетичні типи перехідних утворів: фіто-, зоо-, текто-, геоморфо-

, гідро-, клімато-, педо- й антропогенні тощо. На початку ХХI ст. термін 

«екотон» набув «ландшафтознавчого забарвлення й врешті став настільки 

загальним, що є тенденція розширювати його на всі типи ландшафтних меж, 

у тому числі й лінійні» [2, c. 333]. Звідси необхідність у чіткому визначенні 

сфер використання термінів «екотон», «геотон», «геоекотон»,»ландшафтний 

екотон», «антропогенний геоекотон» та ін. (рис.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1.3 Відповідність термінів сферам їх використання. За [81] 
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Термін «геотон» доцільно використовувати в дослідженнях 

контактних зон, що формуються при взаємодії геокомпонентів «неживої» 

природи;»екотон» – живої,  »геоекотон» – при вивченні всього спектра 

геокомпонентів та зв’язків між ними у зонах контакту. У тих випадках, коли 

у процесі пізнання зон контакту досліджується їх ландшафтна структура, 

правомірно застосовувати термін «ландшафтний екотон», запропонований 

В.С. Преображенським [152]. Географічні й ландшафтні екотони теж 

складні природні утвори, в структурі яких чітко виокремлюються 

натуральні, натурально-антропогенні й антропогенні, відповідно, 

геоекотони та екотони. Це не «гра слів», а розуміння того, що в процесі 

дослідження потрібно пізнавати одну природну структуру, але в різних 

аспектах – географічному і ландшафтознавчому. 

Загалом, під геоекотоном варто розуміти своєрідні й складні 

просторово-часові натуральні, натурально-антропогенні й антропогенні 

утворення, що формуються на контакті різних середовищ. Між натуральними, 

натурально-антропогенними та антропогенними геоекотонами різниця лише в 

ґенезі їх контактуючих ландшафтних комплексів, але всі вони природні і в 

більшості випадків розвиваються за природними законами та 

закономірностями. Однак, від інших природних утворень геоекотони, особливо 

натурально-антропогенні й антропогенні, виокремлює низка ознак, з яких: 

− ареали розповсюдження, форма площ та їх конфігурація, де явно 

переважає лінійність; 

− своєрідні структурно-функціональні каркаси, що формують геоекотони; 

− значно вища динамічність геоекотонів у порівнянні з суміжними 

ландшафтами; 

− наявність трьох груп геоекотонів, дві з яких – натурально-антропогенні 

й антропогенні – є заново створеними; 

− природоохоронне значення та, у багатьох випадках, унікальність 

геоекотонів, пізнання яких лише розпочато. 
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Загалом, антропогенний геоекотон поняття родове. Воно об’єднує всі 

натурально-антропогенні й антропогенні геоекотони, що формуються і 

функціонують в результаті взаємодії різнорідних ландшафтних комплексів як 

у окремих класах антропогенних ландшафтів, так і між ландшафтними 

комплексами цих класів (рис. 1.4). Їх різноманіття та тісний взаємозв’язок і 

залежність від антропогенних ландшафтів дають можливість класифікувати 

антропогенні геоекотони. Польові дослідження антропогенних геоекотонів 

показують, що в процесі їх класифікації доцільним є використання схеми 

класифікації антропогенних ландшафтів. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Антропогенні геоекотони формуються в результаті взаємодії 

різнорідних середовищ: 
 

 -в середині класів антропогенних ландшафтів 

 

 -різними класами антропогенних ландшафтів 

-між натуральними й антропогенними ландшафтами 
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геоекотони 
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Рекреаційний геоекотон формується в результаті рекреаційної діяльності 

людей. Однак, не завжди рекреаційна або туристично-рекреаційна діяльність 

може призвести до формування й функціонування рекреаційного геоекотону. 

Якщо в процесі рекреаційної діяльності сформувався рекреаційний 

ландшафтний комплекс і він взаємодіє з іншими – поступово зароджується і 

починає функціонувати й рекреаційний геоекотон. Якщо туристично-

рекреаційна діяльність не призводить до формування рекреаційного 

ландшафтного комплексу, – не виникає й рекреаційний геоекотон. 

Під рекреаційним геоекотоном розуміємо складні просторово-часові 

утвори, що формуються на контакті рекреаційних та інших ландшафтних 

структур. Рекреаційний геоекотон – похідна структура прояву результатів 

лише одного виду діяльності людей: рекреаційної. Це поняття значно вужче, 

ніж антропогенний геоекотон. Як і загалом антропогенні, рекреаційні 

геоекотони можна створювати цілеспрямовано для задоволення необхідних 

рекреаційних потреб або переривати їх функціонування при наявності 

негативних тенденцій розвитку. 

Рекреаційний ландшафт формується під впливом рекреаційної 

діяльності, в результаті якої докорінно перебудований хоча б один із 

геокомпонентів, або рекреаційний ландшафтний комплекс створено 

заново[69]. У літературних джерелах часто будь-які території, де 

спостерігається скупчення рекреантів, визначають як різного рангу 

рекреаційні ландшафтні комплекси: урочище, ділянку, місцевість. Якщо у 

межах цих територій (або ландшафтного комплексу) під впливом рекреації 

не змінено повністю хоча би один із геокомпонентів, цей ландшафтний 

комплекс не є рекреаційним; він залишається у статусі попереднього 

лісового, сільськогосподарського, лучного тощо. Швидше це рекреаційний 

осередок (мікро-, мезо-, макро-), який за своєю суттю відповідає одній із 

стадій формування рекреаційного ландшафтного комплексу. 

У сучасних, не завжди стабільних соціальних та економічних умовах, 
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під впливом надмірних рекреаційних навантажень, частина рекреаційних 

ландшафтів деградує і формуються рекреаційно-дигресійні ландшафти. Це 

ландшафти, у яких рекреаційні умови не відповідають необхідним вимогам, а 

процеси і явища, що тут розвиваються, призводять до деградації створеного 

рекреаційного ландшафту і навіть повного його знищення та переходу в 

інший статус. Інші, більш-менш усталені поняття, що використовуються у 

процесі дослідження, розглянуто у Додатку А. 

 

1.2 Межі досліджуваних рекреаційних структур: осередків і 

геоекотонів 

 

У природознавчій літературі поняття «межа» розглядається, переважно, 

у двох аспектах [20, 45, 54, 89, 167]: 

− це відмежувальна лінія, що дозволяє оконтурити об’єкти і явища, 

часто аморфні й неясні, у графічні, чітко виокремлені картографічні моделі; 

− це зони, смуги, стрічки з більш високим рівнем просторової 

організації, ніж суміжні ландшафти. 

Загалом, у ландшафтознавстві переважає розгляд меж як другорядного 

явища, допоміжних ліній в дослідженнях природних об’єктів або 

ландшафтних комплексів. З приводу цього очевидного недоопрацювання 

ландшафтознавцям варто згадати вдале зауваження Л.М. Гумільова: 

«Запитаймо себе: що є доступним для безпосереднього спостереження? 

Виходить – це не предмет, а межі предметів» [50]. 

У структурі сучасних ландшафтів Землі переважають антропогенні 

межі [20, 69, 73]. Підрахувати їх кількість та довжину неможливо: лінійних 

меж стільки, скільки їх є. Не викликає сумнівів лише те, що лінійні межі 

впливають на хід розвитку ландшафтів: різними способами трансформують 

речовинно-енергетичні й інформаційні потоки, можуть міняти структуру 

ландшафтних комплексів, їх площі тощо. Серед різноманіття лінійних меж 
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Г.І. Денисик[81] виокремлює три їх групи: 

− між натуральними ландшафтними комплексами (рис.1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

У класичному ландшафтознавстві цій групі меж приділено достатньо уваги. 

Однак, натуральних ландшафтів залишилось на Землі мало, й натуральні 

межі навіть тут значно трансформовані. Це призводить до суб’єктивізму й 

різнобою у виділенні структурних частин геоекотонів, різноманітних за 

рангом ландшафтних комплексів, районування однієї і тієї ж території тощо. 

Проблеми у виокремленні натуральних меж викликані не лише їх малою 

кількістю, але й тим, що зараз ці межі доводиться визначати, переважно, не 

за натуральними, а здебільшого у тій чи іншій мірі антропогенізованими 

ландшафтними комплексами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Рис. 1.5 Межа між різнотипними натуральними ландшафтними комплексами 

Умовні позначки: 1 – межа; 2,3 – різнотипні ландшафтні комплекси.  

 

 

Рис. 1.6 Натуральна межа між річкою і заплавою 
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− між натуральними і антропогенними ландшафтними 

комплексами (рис. 1.7, 1.8). Ці межі цікавлять науковців з другої половини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІХ ст. Розгляд проблеми між лісом і степом, де в окремих авторів однією з 

причин цієї взаємодії виступає антропогенний чинник, було, по сутті, 

вивченням ландшафтної межі між натуральними (лісовими) і 

антропогенними (польовими) ландшафтами. Зараз актуальність цієї 

проблеми зумовлена суттєвим збільшенням антропогенного навантаження на 

залишки натуральних ландшафтів, зменшенням їх кількості і поступовим 

переходом у антропогенні. Межі між натуральними і антропогенними 

 

Рис. 1.8 Межа між насадженнями сосни та натуральними луками 

Рис. 1.7 Межа між натуральними і антропогенними  

ландшафтними комплексами 

 
Умовні позначки: ландшафтні комплекси: 1 – натуральний, 2 – межа між ними,3 – 

антропогенний 

1 2 3 
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ландшафтними комплексами ще можна прослідкувати й виокремити при 

взаємодії заповідних територій, болотних, умовно натуральних лісових, 

карстових та важкодоступних ландшафтних комплексів на крутосхилах з 

прилеглими антропогенними ландшафтами. У порівнянні з натуральними ці 

межі чіткіше виражені (ліс-поле), більш динамічні (кар’єр-степ), їх легше 

виділити, картографувати і прогнозувати розвиток. Виокремлення і 

дослідження натурально-антропогенних меж важливе, в першу чергу, для 

збереження наявного генофонду натуральних ландшафтів; 

− між антропогенними ландшафтами (рис. 1.9), що скрізь 

 

 

 

 

 

 

 

  

домінують і оконтурюють або виокремлюють більшість ландшафтних 

комплексів різного таксономічного рівня. Здебільшого, антропогенні межі чіткі, 

лінійні, але можуть бути розпливчастими і невиразними. Чіткими межі між 

антропогенними ландшафтними комплексами бувають у процесі їх створення і 

на перших стадіях розвитку, особливо, коли формування геокомплексу 

пов’язано із зміною літогенної основи: кургани, вали, дорожні насипи, кар’єри 

відвали, ставки і водосховища та багато інших ландшафтних комплексів серед 

сільськогосподарських, селитебних, лісових антропогенних ландшафтів. Однак, 

їх функціонування та активний вплив прилеглих ландшафтних комплексів і 

взаємодія між ними призводять до поступового «згладжування» меж чи їх 

перебудови з лінійних у стрічкові, тобто зародження геоекотону, в структурі 

якого формуються свої межі (межі у межі) [45]. 

Умовні позначки: 1, 3 – різнотипні антропогенні ландшафтні комплекси, 

2 – межа між ними 

 

Рис. 1.9 Межа між різнотипними антропогенними 

ландшафтними комплексами 
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У процесі польових досліджень і картографування межі морфологічних 

структур ландшафту – фацій, підурочищ, місцевостей, часто розглядаються 

як чіткі, майже лінійні. Однак, навіть у цих випадках, вони, здебільшого, 

утворюють відносно вузьку перехідну смугу і мають ознаки геоекотонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10 Межа між лісовими антропогенними та селитебними ландшафтами 

 

 

Рис. 1.14 Натуральна межа між річкою та берегом, яка поступово переходить 

в болотний геоекотон 
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Запропонований у 1905 році американським геоботаніком і екологом 

ФредерікомКлементсоном термін «екотон»1 (від грецького «ойкос» − домівка 

і «тонос» − напруга) тривалий час вживався у початковому його розумінні 

для позначення контактних смуг між сусідніми рослинними угрупованнями. 

Отже, під «екотоном» розуміли вузьку перехідну мікрозону, а не 

самостійний, індивідуальний, цілісний ландшафтний комплекс. 

У сучасному дестабілізованому природному середовищі, під впливом 

людської діяльності суттєво збільшується мозаїчність і контрастність 

просторової структури, формуються нові межі, переважно антропогенні, що в 

свою чергу стимулює розвиток нових речовинно-енергетичних потоків, 

міграції та розселення живих організмів, обміном інформації. Це сприяє 

зародженню і функціонуванню нових перехідних смуг – геоекотонів різних 

масштабів, із специфічними властивостями, структурою і стійкістю. 

М.О. Соболев та О.І. Євстигнєєв [164] визначають такі системи як 

антропогенні екотони, але до них відносять екосистеми, що розвиваються на 

природних елементах ландшафту, а тому антропогенні екотони є лише 

окремим випадком загально екологічного поняття про екотони. З подібним 

розумінням антропогенного гео (еко) тону не можна погодитись. Людина і її 

діяльність є невід’ємною складовою і чинником розвитку географічної 

оболонки Землі. Процес подальшої антропогенізації ландшафтної сфери 

неминучий, а це передбачає і суттєве зростання її екотонізації та збільшення 

частки у просторовій структурі ландшафтної сфери натурально-

антропогенних і антропогенних меж. Т.В. Бобра [20] вважає, що оскільки 

природні й антропогенні перехідні утворення є реально наявними і 

практично рівнозначними в структурі геопростору географічними системами, 

то термін «геоекотон» правомірно використовувати і для позначення 

межевих геосистем антропогенної генези. Погляди Т.В. Бобри є більш 

реальними, лише зазначимо, що в дослідженнях антропогенних геоекотонів 

обов’язковим є врахування їх походження. Вони не є окремими випадками в 
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структурі сучасних ландшафтів. Антропогенні й натурально-антропогенні 

межі в окремих регіонах Землі домінують і їх вивчення необхідно проводити 

не менш активно й детально, ніж натуральних. 

Стосовно відмін між поняттями «межа» і «геоекотон», зокрема і їх 

антропогенних варіантів, варто зазначити таке: 

− хоча межі  завжди лінійно площинні, їх не можна ототожнювати з 

перехідними зонами або геоекотонами. Часто в природі межі дійсно лінійні, 

чітко виражені й виразно оконтурюють ландшафтний комплекс. Такими є 

лінійні межі між лісокультурами у лісових антропогенних ландшафтах, між 

кар’єром і полем або лісом, між різними сільськогосподарськими 

культурами, між окремими луками (різнотравними) або засіяними товтрами 

та полем, курганом і полем тощо. За лінійну, чітко визначену межу між 

полями, люди не лише ставали ворогами, але й вбивали один одного, а 

держави розпочинали війни; 

− межі не лише оконтурюють різноманітні природні об’єкти й 

ландшафтні комплекси, є «перехідними зонами», «зонами напруження» 

тощо, межі й самі мають ландшафтні комплекси, особливо антропогенного 

походження й геоекотони. При цьому межа не обов’язково має властивості 

або ознаки прилеглих до неї ландшафтних комплексів чи смуг (зон). Більш 

того, вона може суттєво виокремлюватись між ними, але й впливати на 

формування геоекотону. Приклад – межі між окремими угіддями, городами, 

садибами закріплені парканами, мурами, «живими» (смугами насаджень з 

чагарників чи дерев) та металевими або комбінованими (залізо, камінь, 

дерево) огорожами. Сама огорожа є лінією або вузенькою (до 40 см) смугою, 

але вона організовує навколо себе серію інших смуг, як розрізняються за 

умовами освітлення, зволоження, вітрового режиму, акумуляції снігу, 

рослинним покривом тощо. Паркан або мур (огорожа з каменю) за своїми 

властивостями не подібний до прилеглих саду і поля, або городу і лук, однак 

поступово формує свої геоекотони. У такому випадку межа між 
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структурними частинами геоекотону чітка (лінійна); 

− будь-які межі – явище тимчасове, і вони поступово або 

зникають, або перетворюються у геоекотони, а тому їх необхідно розглядати 

у просторово-часовому аспекті. З плином часу, лінійні, чітко виражені межі 

бровок схилів або ярів руйнуються й стають все більш покатими поверхнями, 

лінійна межа між лісом і лукою поступово згладжується, навіть огорожі, 

поступово «вростають» у власний геоекотон тощо. При соціофункціональних 

та інших інтерпретаціях ландшафту також маємо справу не з лінійними 

межами, а з деякими перехідними смугами, або трансформованими 

лінійними межами. Так, з історико- та культурноландшафтознавчих поглядів 

навіть такі межі, як державні кордони, поступово теж перетворюються у 

смуги. Такі територіально зафіксовані межі, як Велика Китайська стіна або 

вапнякові вали Римської імперії багато в чому слугували більше як 

психологічні або культурні бар’єри («ми» проти «них»), аніж абсолютні, 

охоронні територіальні маркери [45]. Це стосується і «Змієвих», Троянових, 

Козацьких валів різних епох в Україні. 

У структурі сучасних ландшафтів Землі чітко виокремлюються 

контактні межі трьох груп природних геоекотонів: 

− натуральні – межі перехідних смуг, що формуються в результаті 

інтенсивного обміну речовиною, енергією та інформацією між двома 

суміжними, але різнорідними натуральними ландшафтними комплексами. 

Межі у цій групі охоплюють весь ієрархічний ряд перехідних геоекотонів – від 

глобальних (побережжя морів і океанів) до елементарних (узлісся) та всі їх 

генетичні типи – фіто-, зоо-, текто-, гідро-, кліматогенні тощо. Межі у 

натуральних геоекотонах дослідженні детальніше, ніж інші групи, хоча часто, 

при пізнанні історії їх розвитку, натуральні межі у геоекотонах такими не є; 

− натурально-антропогенні межі – формуються у зоні контакту та 

інтенсивної взаємодії натурального і антропогенного ландшафтних 

комплексів. Межі цих геоекотонів більш динамічні, тому що у їх формуванні 
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беруть участь контрастніші контактуючі середовища. Більш того, 

антропогенний ландшафтний комплекс часто створюють в уже збалансованій 

структурі ландшафтів, що призводить до  швидшого формування перехідної 

смуги (геоекотону) між ними. Це яскраво проявляється при створенні кар’єру 

на степовому або лісовому схилі долини річки або балки. У зоні контакту 

«стінок» кар’єру і корінного схилу різко активізуються геоморфологічні 

процеси (обвали, осипи, зсуви, опливини),знижується рівень підземних вод, 

зростає контрастність температур і швидкості вітру, формується своєрідна біота 

, що врешті-решт призводить до поступового виокремлення натурально-

антропогенного геоекотону із суттєво іншими межами і  структурою, ніж у 

контактуючих суміжних ландшафтних комплексах; 

− антропогенні межі – формуються внаслідок контакту та тісної 

взаємодії двох різнотипних антропогенних ландшафтних комплексів. У 

освоєних людиною регіонах Землі, вони переважають бо кількість та значення 

антропогенних геоекотонів продовжує зростати. Їх різноманіття, а інколи й 

масштаби, вражають. До антропогенних геоекотонів відносяться водно-болотні 

й болотні геокомплекси, що виникають в зонах контакту водосховища і поля, 

ставка і пасовища, каналу і прилеглих ландшафтів, найрізноманітніші 

геокомплекси в зонах контакту промислових, особливо гірничо-промислових 

ландшафтів із сільськогосподарськими та лісовими антропогенними 

ландшафтами, між містами та навколишніми ландшафтами (приміські зони) 

[69, 79], зональний геоекотон – лісополе [73] та інші. 

 

1.3 Конструктивно-географічне і ландшафтне значення 

дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів 

 

В умовах нестабільного середовища та зростаючих впливів на нього 

людського суспільства активно і повсюдно розвиваються антропогенні 

осередкові і геоекотонні процеси. Більш того, глобальні зміни природного 
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середовища є сукупним результатом дії процесів різних масштабів. Серед них: 

геологічні катастрофи, кризи і війни; зміни величини і якості біогеохімічного 

внеску екосистем регіонального масштабу в речовинний та енергетичний 

баланс ландшафтної сфери Землі; зміни в біотичному покриві Землі, зокрема й 

локального масштабу, інколи незначні, мало помітні, а тому не завжди 

зафіксовані. До числа останніх відносяться й осередкові ландшафтні та 

екологічні кризи й катастрофи, глобальна роль котрих здебільшого 

недооцінюється або й не враховується зовсім. Разом з тим, осередки і 

геоекотони трансформацій у ландшафтній сфері, у випадку їх значної кількості, 

суттєво впливають на стан ландшафтних комплексів, особливо біоти, і можуть 

визначити характер і напрям подальшого розвитку природних (натуральних і 

антропогенних) систем на значних територіях. Активність антропогенних 

осередків  та геоекотонів, зокрема і рекреаційних, у першу чергу проявляється 

на складі й структурі біоти, ґрунтів, вод і повітря, їх якості та взаємозв’язках. 

Разом це сприяє корінним, якісним змінам структурної організації 

ландшафтних комплексів, екосистем, що є стимулом для агресивного процесу 

саморозвитку й розширення осередку порушеного середовища. В натуральних 

умовах (ландшафтах) основою цього процесу є зародження ендогенного 

механізму підтримання дисбалансу ландшафтних взаємозв’язків і формування 

геоекотонної структури замість зональної. В окремих випадках осередкові 

ландшафтні чи геоекологічні кризи мають тенденцію до переростання в 

ландшафтні або екологічні кризи регіонального масштабу. Цьому сприяє 

«процес геоекотонізації» ландшафтів регіону. У межах України це 

найяскравіше підтверджується дослідженнями процесів опустелювання та 

екологічних наслідків осушувальних меліорацій смуги мішаних хвойно-

широколистих лісів. За попередніми підрахунками, процес геоекотонізації тут 

охопив близько 47% території. 

Усе разом свідчить про те, що вивчення рекреаційних осередкових і 

геоекотонних процесів є перспективним. З одного боку, вони розкривають 
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причини і механізми сучасних тенденцій трансформації ландшафтних 

комплексів різного таксономічного рівня та можливі  перспективи їхньої 

регіоналізації, а з іншого, – якщо врахувати своєрідне індикаторне значення 

осередкових процесів, відкривається шлях до корегування стану природного 

середовища і можливість передбачення реалізації небажаних або агресивних 

процесів та явищ на ранніх, початкових стадіях розвитку. Саме це найбільше 

привертає до себе увагу географів, ландшафтознавців, екологів та біологів. 

Рекреаційні осередкові і геоекотонні процеси не що інше, як первинний, 

зародковий прояв нових (ландшафтних, екосистемних, енергетичних, 

речовинних, інформаційних тощо) зв’язків, що формуються в ландшафтних 

комплексах. Завдяки цьому осередкові процеси можуть бути використані як 

індикатори покищо прихованих тенденцій. Маючи на увазі, що одним з 

важливих завдань цього дослідження є використання прояву негативних явищ і 

процесів на початку їх зародження, встановлення різноманіття осередкових 

процесів розглядається як один з важливих методологічних підходів 

систематизації накопичених знань.   

З метою вироблення методології дослідження доцільно вияснити 

причину, що зумовлює розвиток того чи іншого процесу та розрізняти природні 

(натуральні й антропогенні) чинники його трансформації, маючи на увазі 

вивчення взаємозв’язків компонентів ландшафтного комплексу або екосистеми. 

Польові дослідження у межах Середнього Побужжя й, частково, Поділля, 

дають можливість стверджувати, що частіше доводиться мати справу не з 

натуральними, а з натурально-антропогенними й, особливо, антропогенно 

зумовленими процесами. Натуральні ландшафтні комплекси на Середньому 

Побужжі залишились лише на 1,5-2% території. Переважають натурально-

антропогенні, коли людина дає початковий імпульс (поштовх, збудження), а в 

подальшому процеси розвиваються або просто проходять, як у натуральних 

умовах. Натурально-антропогенні процеси характерні для ландшафтно-

техногенних систем: покинутих ділянок доріг, дамб на річках, аеродромів, 
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меліоративних систем тощо. 

До антропогенних віднесені процеси, розвиток яких контролюється або 

підтримується у певному режимі людиною. Здебільшого, це активно діючі 

ландшафтно-інженерні системи, а саме: діючі кар’єри, дороги, меліоративні 

системи тощо. Таким чином, початковий поділ осередкових і геоекотонних 

процесів проведено за чинниками, що зумовлюють їх розвиток: натуральні, 

натурально-антропогенні й антропогенні. Визначивши природу осередкових 

процесів, можна виявити й причину, що призводить до дестабілізації 

навколишнього середовища. 

Ступінь небезпеки того чи іншого осередкового або геоекотонного 

процесу поки що оцінюється умовно і здебільшого лише з антропогенних 

позицій, тобто з погляду «користі» для людини. Вважається, що цілеспрямовані 

зміни, спеціально створені людиною, є сприятливими. Як приклад, 

гідромеліорації будь-якого напряму – зрошення чи осушення. Разом з тим, 

супутні явища, що обов’язково виникають як наслідок цілеспрямованих змін, 

уже відносяться до категорії «несприятливих». Оцінку таких несприятливих 

процесів у рекреаційних осередках та геоекотонах можна проводити на основі 

загального ефекту, який для природного середовища дасть розвиток цих 

процесів, що виникає при порушенні гідрорежиму прилеглих або віддалених, 

але гідродинамічно пов’язаних між собою територій. Загрозою може стати 

розширення ареалу розвитку осередкових процесів. Звідси осередкові процеси 

доцільно поділяти на чотири основні категорії: стабільні – не призводять до 

збільшення площмікроосередків, а лише підтримують їх функціонування; 

згасаючі – поступово втрачають притаманні їм властивості, що призводить до 

знищення мікроосередків; агресивні – процеси, що активно 

«саморозвиваються» і швидко розширюють площі мікроосередків; пульсуючі – 

процеси, що під впливом того чи іншого, переважно антропогенного, чинника 

можуть розвиватися або згасати й відповідно розширювати або зменшувати 

прощі мікроосередків. 
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Використання осередкових процесів як індикаторів рекреаційно 

дестабілізованого навколишнього середовища можна здійснювати за 

допомогою історико-генетичних рядів ландшафтознавчих карт. Кожен 

«часовий зріз» покаже наявність тих чи інших осередкових або геоекотонних 

процесів, які сприяли чи не сприяли дестабілізації навколишнього середовища і 

в якій мірі. При цьому важливо встановити достовірними чи недостовірними, 

як індикатори, є ці осередкові процеси. При оцінці достовірності доцільно 

виходити з суми площ, на яких зафіксовано осердкові процеси (індикат) і 

визначити їхнє співвідношення з площею ландшафтного комплексу – урочища, 

місцевості чи регіону загалом. 

Дослідження осередкових та геоекотонних процесів, їх різноманіття є 

важливим методологічним засобом пізнання процесів, що проходили й 

проходять зараз у дестабілізованому навколишньому середовищі. Особливо це 

стосується регіонів,  де антропогенне навантаження досягло критичного стану. 

У майбутньому саме через детальне пізнання осередкових процесів можна буде 

розробляти реальні проекти оптимізації навколишнього середовища як окремих 

регіонів, так й ландшафтної сфери Землі загалом. 

 

1.4.Специфічні підходи, принципи та методи пізнання рекреаційних 

осередків та екотонів. Правило тріади 

 

Зважаючи на ґенезу, процес пізнання рекреаційних осередків і геоекотонів, 

має багато спільного із подібним процесом пізнання антропогенних осередків і 

геоекотонів, який уже частково розглянуто в окремих публікаціях [3, 20, 45, 53, 

69, 90]. Тут лише зазначимо, що є різні рівні пізнання антропогенних 

геоекотонів.  Найчастіше ці рівні залежать від розмірності і рангу 

антропогенного геоекотону. Використовуючи напрацювання П.М. Дем’янчука 

[53, 54], Т.В. Бобри [20] та інших щодо поділу геоекотонів на ранги, антропогенні 

геоекотони теж можна ранжувати (табл. 1.1). 
 



 

31 
 

 
 

Таблиця 1.1 

Розмірності та ранги антропогенних геоекотонів 

Порядок розмірностей Ранги антропогенних 

геоекотонів 

Ранги контактуючих 

антропогенних 

ландшафтних 

комплексів 

Планетарний Гігаекотон Геосфери: гідро-, атмо- і 

літосфера 

Континентальний 

(субконтинентальний) 

Магаекотон Континент – океан, 

природна зона 

Регіональний Макроекотон Фізико-географічна 

країна, ландшафтна зона 

Місцевий 

(топологічний) 

Мезоекотон Ландшафтний район 

Мікрогеоекотон Місцевість, урочище, 

фація 
 

Від різноманітності і рангу антропогенних геоекотонів та осередків 

необхідно визначати й рівні їх пізнання та практичне значення – місцеве, 

регіональне, континентальне, планетарне. Поки що переважають 

дослідження як антропогенних загалом, так і рекреаційних осередків та 

геоекотонів на топологічному рівні. Два приклади проведених нами таких 

досліджень наведено у Додатку Б. 

Складність і своєрідність дослідження рекреаційних осередків і 

геоекотонів у тому, що вони формуються і функціонують як цілісні 

природно-господарські утворення, а тому важливою особливістю пізнання 

рекреаційних осередків є врахування як природних, так і соціально-

історичних чинників їх розвитку. Врахування перших зумовлено тим, що 

навіть в антропогенізованих регіонах рекреаційні осередки і геоекотони 

часто є складовою не лише антропогенних, але й натурально-антропогенних 

й натуральних ландшафтів. Ця обставина дає можливість використовувати у 

процесі пізнання рекреаційних осередків і геоекотонів традиційні 

природознавчі підходи, принципи і методи: експедиційні, експериментально-

стаціонарні, літературно-картографічні, моделювання тощо. Однак, при їх 
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використанні обов’язковим є врахування антропогенної генези і подальшого 

активного впливу на розвиток рекреаційних осередків та геоекотонів 

антропогенного чинника. Це зумовлює необхідність використання підходів, 

принципів і методів дослідження суспільних наук, зокрема філософії, історії, 

соціальної і економічної географії, економіки тощо, а також дотичних до 

географії та ландшафтознавства наук – медицини, будівництва, торгівлі, 

туризму, які тим чи іншим чином впливають на розвиток і функціонування 

рекреаційних осередків та геоекотонів. Усе разом зумовлює складність й 

актуальність проблеми пізнання цих рекреаційних структур та необхідність 

детального їх розгляду. 

Пізнання будь-яких природно-господарських утворень, зокрема й 

рекреаційних, вимагає застосування різноманітних підходів, принципів і 

методів. Безперечно, що у процесі дослідження їх значимість неоднакова. Це 

дозволяє детальніше розглянути лише ті з підходів, принципів і методів, які 

мали суттєвіше значення у процесі пізнання рекреаційних осередків та 

геоекотонів. Однак, це не означає, що можна нехтувати менш значущими 

методичними прийомами дослідження рекреаційних осередків, особливо, 

якщо серед них були специфічні. 

Методичною основою конструктивно-географічного й конструктивно-

ландшафтознавчого дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів є 

фундаментальні положення сучасної природничої і суспільної географії, 

ландшафтознавства, особливо антропогенного, розробки вітчизняних і 

зарубіжних вчених з проблемних питань рекреаційної географії та 

рекреаційного ландшафтознавства. 

Дослідження рекреаційних осередків і геоекотонів базується як на 

традиційних – географічному, ландшафтознавчому, інформаційному, 

системному, історичному підходах, які детально розглянуті у наукових 

працях, – так і на специфічних. Серед специфічних підходів такі: 

– басейновий. Враховуючи те, що територією дослідження 
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рекреаційних  осередків і геоекотонів є Середнє Побужжя, «басейновий» 

підхід було використано як один з основних у процесі їх пізнання. Справа в 

тому, що басейнові системи, зокрема й річкові, характеризуються 

притаманною лише для них природно-господарською і ландшафтною 

«організованістю», яка є фоном, основою формування й функціонування 

рекреаційних осередків і геоекотонів, їх парадинамічних взаємозв’язків з 

прилеглими ландшафтами тощо. Розгляду річкових басейнів як ландшафтних 

систем та підходам їх пізнання присвячена значна кількість праць; є й оглядові 

публікації [19, 38, 71]. «Басейновий» підхід тісно взаємопов’язаний з 

генетичним і типологічним підходами виділення ландшафтних комплексів, а 

також рекреаційних осередків і геоекотонів. Саме в межах басейново-

ландшафтних систем тісно взаємопов’язані природні умови й господарська 

діяльність людини. Річкові басейни також часто розглядають як природно-

господарські системи, однак значно вищого рівня. У їхніх межах і завдяки їм, 

формуються й функціонують антропогенні, зокрема й рекреаційні, осередки та 

геоекотони. Більш того, басейнові природно-господарські системи – 

оптимальні територіальні структури для моделювання і моніторингу 

навколишнього середовища. Часто індикаторами в процесі моніторингу таких 

систем є процеси, що відбуваються в рекреаційних осередках та геоекотонах; 

– історико-картографічний. Посуті, історико-картографічний 

підхід у антропогенному ландшафтознавстві поступово вже став 

традиційним. Однак, у процесі пізнання рекреаційних осередків і геоекотонів 

його застосування має свої особливості. Програма-мінімум дослідження 

будь-якого рекреаційного осередку або геоекотону включає в себе створення 

двох крупномасштабних карт – відновлених і сучасних ландшафтів. 

Методом порівняння визначається наявність рекреаційних осередків та 

геоекотонів, вибираються окремі з них для детальних досліджень. Якщо 

врахувати, що для осередків часто характерна висока динамічність й 

втручання людини, хід їхнього розвитку може бути не лише стабільним 
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(поступовим), але й різким, що призводить до корінної перебудови 

структури. Наявність лише двох карт – натуральних і сучасних ландшафтів – 

у  пізнанні рекреаційних осередків та геоекотонів є недостатнім. Ці карти є 

лише крайніми ланками в історико-географічному аналізі рекреаційних 

осередків та геоекотонів, що розвиваються. Звідси, одним з головних методів 

аналізу їх динаміки та історії розвитку є метод картографічної 

реконструкції. Це своєрідна генетична низка карт, на яких відображено 

найбільш характерні часові зрізи у процесі розвитку рекреаційних осередків 

та геоекотонів, а в прикінцевому результаті й рекреаційних ландшафтів. 

Історична глибина часових зрізів рекреаційних структур, що 

реконструюються, залежить від тривалості їх функціонування. Матеріали для 

картографічної реконструкції розвитку рекреаційних осередків та 

геоекотонів отримано шляхом аналізу архівних та літературно-

картографічних джерел, краєзнавчих матеріалів і матеріалів різноманітних 

організацій та установ, а також польових досліджень, даних топоніміки, 

розповіді старожилів тощо. Аналіз отриманих карт часових «зрізів» дав 

можливість не лише зрозуміти еволюцію чи деградацію рекреаційних 

осередків та геоекотонів, а також їх вплив на розвиток і стан ландшафтів 

регіону упродовж найбільш характерного або цікавого для нас періоду. 

Історико-географічна низка карт – своєрідне джерело кількісних 

характеристик, необхідних для оптимізація рекреаційних осередків та 

геоекотонів, вони – основа майбутніх проектів раціонального 

природокористування. Загалом, історичний підхід та належні до нього 

методи є одним з найефективніших у пізнанні рекреаційних осередків та 

геоекотонів, зокрема й території Середнього Побужжя. Це зумовлено тим, 

що кожний часовий зріз показує наявність та кількість, зокрема 

рекреаційних, мікроосередків, які сприяли чи не сприяли дестабілізації 

навколишнього середовища і в якій мірі. При цьому важливо встановити, 

достовірними чи ні, як індикатори, є ці рекреаційні мікроосередки та 
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процеси, що розвиваються у їх межах. При оцінці достовірності можна 

виходити із суми площ, що займають рекреаційні мікроосередки (індикатори) 

та визначити їхнє співвідношення з площею досліджуваного ландшафтного 

комплексу або регіону. При такому підході ступінь рекреаційного освоєння 

будь-якої території можна відобразити через райони співвідношення (РС) 

між рекреаційними мікроосередками та іншими ландшафтними 

комплексами. Досліджуваний регіон або територія, а також ландшафтний 

комплекс будь-якого рангу рекреаційний– рекреаційні мікроосередки, що 

формують рекреаційний ландшафт, займають 75-100% досліджуваного 

об’єкту; перехідний до рекреаційного – 25-75%; зародковий рекреаційний – 0-

25%. Якщо РС визначають ступінь рекреаційного регіону або ландшафтного 

комплексу, то рекреаційні мікроосередки та процеси, що зумовлюють їх 

функціонування, як індикатори, показують у бажаному чи небажаному 

напрямках це проходить; 

– системно-адаптивний. Закономірно, що рекреаційні осередки та 

геоекотони активно взаємодіють з навколишнім середовищем, утворюючи 

своєрідні парагенетичні й парадинамічні системи.  Через це дослідження 

зазначених рекреаційних структур можливі лише при їх сумісному аналізі з 

прилеглими ландшафтами. Принцип сумісництва (адаптації)  та відповідні 

йому методи є одним з важливих у пізнанні сучасного стану рекреаційних 

осередків та геоекотонів. Це тим більше важливо, що вони здебільшого не 

«вписуються» у структуру наявних ландшафтів та часто є джерелами розвитку 

небажаних процесів. Буває й так, що доступ до інформації щодо зародження та 

функціонування окремих рекреаційних осередків закритий або дані про них 

зовсім відсутні. У таких випадках використано метод кінцевих результатів. 

Аналіз кінцевих результатів, що часто відображають особливості розвитку й 

структуру рекреаційних осередків та геоекотонів, давав можливість виявити 

не лише чинники їх формування, але й краще прослідкувати сучасні 

особливості функціонування цих рекреаційних структур та характер 
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протікання в них процесів. Закономірно, що це вимагало використання 

методів інших наук, зокрема, в дослідженнях осередкових процесів гарні 

результати дають ландшафтно-геохімічні методи. Більш того, вони є 

обов’язковими. Ці методи частіше спрямовані на вивчення міграції одного або 

кількох хімічних елементів як в середині рекреаційного осередку або 

геоекотону, так і в їхніх взаємозв’язках з навколишнім середовищем. 

Особливо це важливо при вивченні негативного впливу нових рекреаційних 

структур та процесів, що в них розвиваються, на живі організми, зокрема й 

рекреантів. У процесі польових досліджень не завжди чітко можна відрізнити 

рекреаційні осередки та геоекотони натурального і антропогенного 

походження: стариця або озеро в заплаві й водойма тут у покинутому 

піщаному кар’єрі; урвище на схилі долини річки і покинутий уступ гранітного 

кар’єру однаково використовують для різних видів рекреації. У таких 

випадках метод порівняння наявних аналогів  дозволив чітко побачити 

схожість та виявити відміни між рекреаційними осередками (краще) й 

геоекотонами (слабкіше), детальніше дослідити процеси, що супроводжують 

їхній розвиток. У зв’язку з тим, що рекреаційне навантаження на сучасні 

(натуральні, натурально-антропогенні й антропогенні) ландшафти Середнього 

Побужжя за минулі 10-15 років суттєво (від 3 до 7 раз на окремих ділянках) 

зріс, метод порівняння наявних аналогів використовується часто. Він дав 

можливість чіткіше зрозуміти, як можна краще адаптувати, вписати новий 

рекреаційний осередок у структуру наявного ландшафту і при необхідності 

оптимізувати прояв небажаних процесів у ньому. 

Враховуючи те, що рекреаційні осередки і геоекотони здебільшого 

займають незначні прощі, на картах і картосхемах їх зображали відповідними 

знаками. Застосування ареографічного методу дало  змогу проаналізувати 

просторове розташування рекреаційних осередків, особливо мікро- і 

мезоосередків, виявити ареали їх найбільшої концентрації та тенденції появи 

нових ареалів, визначити маршрути польових досліджень та частково 
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спрогнозувати подальші  напрями формування. 

У зв’язку з тим, що формування й специфіка рекреаційних осередків 

та геоекотонів і процесів, які в них розвиваються, суттєво залежить від 

особливостей розвитку того чи іншого класу антропогенних ландшафтів, то 

й методи, що використовувались у процесі пізнання цих рекреаційних 

структур, тісно взаємопов’язані з ними. Так, при дослідженнях 

рекреаційних осередків, що функціонують у структурі 

сільськогосподарських ландшафтів, частково застосовували методи 

агрофітоцинології й ґрунтознавства; у лісових ландшафтах – геоботаніки й 

зоології; майже у всіх випадках – медицини, спорту, екології, раціонального 

природокористування. Усе разом вимагало консультацій з фахівцями 

відповідних наук, інколи й проведення сумісних, особливо екологами і 

медиками, досліджень рекреаційних осередків і геоекотонів. 

Правило тріади у дослідженні рекреаційних осередків. У 

конструктивній географії та ландшафтознавстві не вирішеною проблемою 

є поділ цілого на частини. Звідси – необ’єктивність  при вирішеннв питань 

типології, періодизації, неузгодженість у поділі природних об’єктів, 

ландшафтних комплексів, історичних подій і, загалом, природних та 

суспільних процесів і явищ. Це спонукає ширше використовувати 

можливості правила тріади. Застосування правила тріади в конструктивно-

географічних, ландшафтознавчих, історико-географічних та інших 

причетних до них науках, дослідженнях, потребує короткого розгляду 

феномену числа три. 

Число три наші предки активно використовували здавна. У слов’ян був 

Ідол  Триглав, якого окремі дослідники вважають найвеличнішим божеством, 

що зображався з трьома головами: небо, земля, пекло. Сонце, повітря, вода – 

це триєдина сила, що лежить в основі буття. Людина, простір, час – це 

триєдина суть нашого космічного існування. Тризуб подібний до верхівки 

хлібного колосу. У ньому визнають троїсту землеробську силу, що 
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рівнозначна весні, літові та осені, які відповідають сіянню, збиранню та 

приготуванню плодів землі. Рослини тройзілля, триніжок, трійник, вила-

трійчаки, батіг-трійчатка, дошка-трицалівка (тридюймівка) – це лише 

невеликий перелік у довкіллі предметів та явищ, основою і природою яких є 

троїстість і триєдність [77]. 

Правило тріади – своєрідна основа процесу детального 

конструктивно-географічного пізнання будь-якого природного або 

суспільного об’єкту. Воно дає можливість розділити ціле на тісно 

взаємопов’язані між собою частини. Зокрема у географії, правило тріади 

виходить з того, що «властивості географічного об’єкту змінюються у 

відповідному напрямі від однієї його зовнішньої межі до іншої, і це 

дозволяє розрізняти в об’єкті три частини – середню, з найбільш 

характерними для нього ознаками, та дві бокові, що знаходяться під 

впливом і мають окремі риси суміжних об’єктів» [130]. 

Природні тріади надзвичайно різноманітні. Ф.М. Мільков виділяє 

тріади масштабні, розмірні, екологічні, вузькокомпонентні, ландшафтні, 

зональні та інші [130]. Зокрема, у процесі дослідження натуральних 

ландшафтів заплавного типу місцевостей часто використовують дві заплавні 

тріади: вертикальну – низька, середня і висока заплави та горизонтальну – 

прирічищна, центральна і притерасна мікрозона. Широко використовують 

правило тріади і в дослідженнях антропогенних ландшафтів: власне 

антропогенні ландшафти, ландшафтно-інженерні й ландшафтно-техногенні 

системи [128], антропогенні мікро-, мезо- і мікроосередки [79], стадії 

розвитку антропогенних ландшафтів – рання, зріла і стабільна [69] тощо. 

Для конструктивно-географічних і конструктивно ландшафтознавчих 

досліджень цікавими є часові тріади. Досвід показує, що реальне пізнання 

сучасних природних компонентів та ландшафтних комплексів, зокрема й 

рекреаційних, можливе через виділення, як уже зазначалось, просторово-

часових «зрізів» їх формування та складання відповідної низки карт. Таких 
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«зрізів» може бути багато, однак обов’язковими з них є три: натуральних, 

періоду корінних змін та сучасних ландшафтних комплексів. Зовнішнім 

межам часових тріад тут відповідають крайні карти часових зрізів, а карта 

корінних змін, хоча і не є «типовим ядром», однак добре передає стан об’єкту 

на «переломній» (від натуральної до антропогенної) стадії його розвитку. 

Використання правила тріади у процесі пізнання рекреаційних 

осередків розглядаємо як один із важливих методологічних підходів 

систематизації накопичених знань. Його можна використовувати як у 

вузькому (поділ на три складових рекреаційного осередку), так і у широкому 

(поділ рекреаційних осередків) значенні. Зокрема, уже перший поділ 

рекреаційних мікроосередків на мікро-, мезо- і макроосередки дає відповідну 

уяву про їх розмірність, частково послідовність формування, розвиток тощо. 

Методи оцінки рекреаційних осередків.В рекреаційній географії 

накопичено достатньо теоретико-методичних розробок з оцінки 

рекреаційних ресурсів та рекреаційних умов [8, 9, 15, 25, 45] і мало з оцінки 

рекреаційних осередків.  

Загалом будь-яка оцінка є суб’єктивною. Так оцінка ресурсів може 

бути диференційованою та інтегральною. Диференційована оцінка 

проводиться для кожного окремого ресурсу, його властивостей або 

особливостей у межах вибраної території дослідження. Інтегральна оцінка 

проводиться для конкретної території та визначає її природний потенціал 

щодо розвитку рекреаційної діяльності. B.C. Преображенський запропонував 

три основні типи оцінок природних рекреаційних умов та ресурсів, які можна 

і використано для оцінки потенціалу рекреаційних осередків: медико-

біологічний, психолого-естетичний, технологічний [151]. 

Медико-біологічний тип оцінок виявляє вплив природних чинників на 

організм людини і має найважливіше значення при оцінці кліматичних умов 

та бальнеологічних ресурсів. 

Психолого-естетична оцінка виявляє вплив ландшафтних комплексів 
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рекреаційних осередків на емоційний стан людини. В основі цього типу 

оцінки лежить визначення емоційної реакції людини на ландшафтні 

комплекси. При цій оцінці враховують вертикальний та горизонтальний 

поділ рельєфу, лісистість, віковий і породний склад, наявність водойм, 

заболоченість тощо та визначення рекреаційного навантаження. Однак, 

при застосуванні цієї оцінки неможливо уникнути суб’єктивізму, та й в 

залежності від цілей в одному випадку ландшафтні комплекси можуть 

отримати найвищу оцінку, і ті ж самі ландшафтні комплекси, але для іншої 

вікової або соціальної групи чи інших видів рекреаційної діяльності, - 

найнижчу. Тому, на наш погляд, застосовувати психолого-естетичну 

оцінку треба «обережно». 

В основі технологічної оцінки лежить взаємодія людини і природного 

середовища, де суб’єктом оцінювання виступає рекреаційна галузь. Одним із 

важливих показників технологічної оцінки є визначення природно-

ресурсного потенціалу території. 

Доцільність застосування того чи іншого типу оцінок зумовлюють самі 

природні рекреаційні ресурси. Нас же, в першочергово, цікавить питання 

оцінювання природної складової територіально-рекреаційної системи. Самі 

по собі ландшафтні комплекси ні погані, ні добрі, і питання про їх цінність 

виникає лише при виникненні взаємодії з ними людини. Відповідно оцінка 

буде змінюватися в залежності від мети, для якої проводиться оцінювання. 

Необхідність оцінювати ландшафтні комплекси більшою мірою визначається  

потребою вирішувати ті питання, які виникають в процесі планування та 

проектування. Так, при проектуванні територіально-рекреаційної системи 

потрібно виявити ландшафтні комплекси, найбільш придатні для проведення 

того або іншого виду відпочинку. Природні рекреацiйнi ресурси, 

трансформуючись через рекреаційний ландшафт, вiдтворюються у виглядi 

інтегративних рекреацiйнихресурсiв. 

Одним із найбiльш важливих критеріїв аналiзу та оцiнки рекреаційних 
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осередків є їх стiйкiсть до навантаження. Під рекреаційним навантаженням 

розуміють показник, що характеризується чисельністю рекреантів на 

одиницю площі за певний період [12]. Встановлення рекреаційного 

навантаження методом обліку на пробних площах проводиться переважно 

для обґрунтування або уточнення нормативів навантаження на рекреаційні 

осередки. Ступінь дигресії природного середовища перебуває у прямій 

залежності від власне рекреаційного навантаження й стійкості до нього 

рекреаційних осередків. Встановлення норм навантаження на рекреаційні 

осередки, зокрема у Вінницькій області, особливо актуальне для зон 

приміської рекреації (Вінниця, Хмільник) і територій, що охороняються. 

Форми негативного впливу достатньо рiзноманiтнi: витоптування 

надґрунтового покриву, пiдстилки i пiдросту, пошкодження деревостану, 

деградацiя рослинного покриву внаслiдок збору грибiв, ягiд, квiтiв; 

ущiльнення ґрунту, вiдлякування тварин, виснаження рибних угiдь, 

антропогенна денудацiя, лiсовi пожежi, сміття. 

При аналiзi недостатньо виходити лише з їх сучасного стану; необхiдно 

враховувати перспективнi змiни рекреаційного потенцiалу в рекреаційних 

осередках у зв’язку з: а) динамікою ландшафтiв; б) можливістю підвищення 

рекреаційного потенцiалу за допомогою найпростiших архiтектурно-плану-

вальних, лiсничих та меліоративних заходiв. 

Аналіз та дослідження рекреаційних осередків передбачає: 

• огляд природних рекреаційних ресурсiв та умов, якi 

сприяють розвитку рекреаційних осередків. Природнi умови i пов’язанi 

із ними рекреацiйнi ресурси поєднуються у вiдповiднi групи: активнi; 

лiмiтуючi i компенсуючі; 

• проведення аналiзу окремих природних рекреацiйних 

ресурсiв. Кiлькiснi показники ранжувалися за рiвнем їх сприятливостi 

чи несприятливостi, а кожному з рангiв системи присвоювалась певна 

кiлькiсть балів; 
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• здійснення загального ландшафтного аналiзу природних 

умов та ресурсiв у межах рекреацiйних осередків. Для цього 

використовують спосіб інтегративного аналiзу на основi системного 

методу, що на практицi зводиться до загального аналiзу природних 

рекреацiйних ресурсiв за звичайною сукупнiстю показників [32]. 

Пiсля огляду опублікованих праць, можна погодитись з Л.I. Мухiною 

[132], що в основi аналiзу та якiсної оцiнки рекреаційних ресурсiв має бути 

нормативний метод, який нами частково застосовано для характеристики 

рекреацiйних осередків Середнього Побужжя. У цьому випадку оцiнка 

зводилась до виявлення структури i бальної оцiнки кожного з елементiв ЛК з 

наступним їх узагальненням. Нарештi, при цьому аналiзi було враховано не 

лише наявнiсть та iнтенсивнiсть будь-якої з рекреацiйних властивостей ЛК, а 

й просторово-часове розташування. 

Важливою особливiстю комплексного аналiзу рекреаційних осередків є 

врахування їх стiйкостi, яку завжди належить трактувати орiєнтаційно, бо 

дiйсне навантаження на ЛК залежить вiд його попиту. Серед показникiв, якi 

використовуються для визначення ємності рекреаційних осередків iснують 

суттєві вiдмiни. На це звертає увагу Owsiak J. [200], стверджуючи, що 

виробленням об’єктивних норм є необхiднiсть розширення дослiджень 

процесів деградацiї у рекреаційних ландшафтних комплексах. Бiльше 

узагальнення методiв визначення допустимого рекреацiйного навантаження 

опрацювали географи, якi користувалися розрахунком граничного 

навантаження на трав’яний покрив. Основою таких дослiджень є: кiлькiсть 

рекреантiв, що можуть одночасно використовувати рекреаційні осередки без 

початку регенераційних процесiв рослинного покриву (залежать вiд 

природної стiйкостi рослин до гнуття та ламання), а також є функцією 

перiоду спокою, потрiбного рослинам для регенерацiї знищених паросткiв та 

на їх розвиток. Тривалiсть цього перiоду в межах Середнього Побужжя 

становить 10-15 днiвнавеснi i початку лiта, та 15-20 днiв пізнім лiтом та 
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осiнню. Граничне навантаження на трав’яний покрив охоплює максимальну 

кiлькiсть рекреантiв, якi порушують його безперервно упродовж 8 годин на 1 

га даної рослинної асоцiацiї, доводячи її до появи регенераційних процесiв. 

Стадiю рекреаційної дигресiї встановлюють у залежності вiд ступеня 

порушеностi рекреаційних осередків. Коефiцiєнт рекреацiї визначає 

спiввiдношення ущiльненої та витоптаної поверхнi до загальної площi 

дiлянки, яке виражається у долях одиницi (наприклад, якщо площа стежок, 

дорiг витоптаних і ущільнених місць становить 10%, то коефіцієнт рекреації – 

0,1. Узагальнена структурно-географічна схема дослідження рекреаційних 

осередків і геоекотонів окремого регіону показана на рис. 1.12, райони 

суцільного їх обстеження і натуральні ділянки представлені на рис. 1.13. 

 

Висновки до І розділу 

Аналіз наявних щодо проблеми дослідження літературно-

картографічних джерел і матеріалів власних польових конструктивно-

географічних і ландшафтознавчих джерел дає можливість зробити висновок, 

що у сучасному ландшафтно і екологічно дестабілізованому середовищі 

виникають нові феномени у реакції натуральних геокомпонентів і 

ландшафтних комплексів на зовнішні, переважно антропогенні, впливи. Це 

призводить до непередбачуваних трендів у розвитку навколишнього 

середовища. У таких умовах активно розвиваються різноманітні 

антропогенні осередки, серед яких зростає роль та значення й рекреаційних. 

Під антропогенним осередком варто розуміти територію, у межах якої 

під впливом діяльності людей розвиваються процеси і явища, що призводять 

до зміни структурної організації геокомпонентів і ландшафтних комплексів. 

Поняття антропогенний осередок – загальне, родове. Одним із його типів є 

рекреаційний осередок – антропогенна структура, що формується лише під 

впливом рекреаційної діяльності людей і в умовах для цього придатних. 

Рекреаційні осередки виокремлюються низкою притаманних лише для них  
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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. 1.12 Алгоритмічна модель дослідження  

рекреаційних осередків і геоекотоків Середнього Побужжя 

Т е о р е т и ч н и й 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження сучасних рекреаційних структур 
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Рис. 1.13 Райони суцільного обстеження і натурні ділянки дослідження 

рекреаційних осередків і геоекотонів 
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ознак, показники яких завжди кращі, ніж в інших типах антропогенних 

осередків. 

Прогресивний розвиток рекреаційних осередків призводить до 

формування просторово-часових утворів, що розвиваються на контакті 

рекреаційних об’єктів або інших ландшафтних структур з навколишнім 

середовищем. У регіонах активного розвитку рекреації процеси рекреаційної 

геоекотонізації спостерігаються повсюдно. Це означає, що їхнє вивчення є 

актуальним і перспективним. З одного боку, рекреаційні осередки і 

геоекотони, особливо процеси, що в них розвиваються, розкривають причини 

і механізми сучасних тенденцій рекреаційної трансформації ландшафтних 

комплексів різного таксономічного рівня та можливі перспективи їхньої 

регіоналізації, а з іншого, – якщо врахувати своєрідне індикаторне значення 

процесів в рекреаційних осередках і геоекотонах, відкривається шлях до 

корегування стану навколишнього середовища. 

Функціонування рекреаційних осередків і геоекотонів як цілісних 

природньо-господарських структур, зумовлює складність їх досліджень, що 

вимагає використання традиційних та специфічних методів пізнання не лише 

з природничих, але й суспільних наук. Серед традиційних природничих 

підходів, принципів і методів доцільно використовувати експедиційні, 

літературно-картографічні, моделювання, а також суміжних до географії та 

ландшафтознавства  наук –  хімії, біології, медицини, екології. Специфічні 

підходи, принципи і методи у дослідженнях рекреаційних осередків та 

геоекотонів використовуються менше,  їх застосування є значно складнішим. 

Серед специфічних підходів, принципів та методів, що до них 

належать, у дослідженнях рекреаційних осередків та геоекотонів найбільш 

доцільними є підходи: басейновий, історико-картографічний та системно-

адаптивний; принципи – сумісництва або адаптації, комплексності, 

екологічності тощо; методів картографічної реконструкції, кінцевих 

результатів, порівняння наявних аналогів, ареографічний. Можливі й інші 
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підходи, принципи та методи, якщо їх творчо використовувати, запозичивши 

з інших наук. 

Використання правила тріади у ландшафтознавчих дослідженнях хоча 

й розпочато у другій половині ХХ ст., однак поки що не знайшло широкого 

застосування у сучасних вишукуваннях. Це стосується й процесу пізнання 

рекреаційних осередків, що інтенсивно формуються й функціонують у 

структурі сучасних ландшафтів. Разом з тим, правило тріади дає можливість 

значно глибше пізнати суть досліджуваних об’єктів, зокрема рекреаційних 

осередків, краще зрозуміти їх структуру, картографувати, здійснити 

порівняльний аналіз, розробити заходи щодо раціонального використання. 

У межах Середнього Побужжя та подібних до нього регіонах лісополя 

України оцінку природних умов і ресурсів за сприятливістю до формування 

рекреаційних осередків і геоекотонів доцільно проводити за наявними 

кліматичними, водними і лісовими ресурсами. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СЕРЕДНЄ ПОБУЖЖЯ: ЛАНДШАФТИ І РЕКРЕАЦІЙНЕ ОСВОЄННЯ 

 

2.1 Регіональні відміни природи і ландшафтів Середнього Побужжя 

 

За особливостями природи, її господарського, зокрема й тривалого 

рекреаційного освоєння, за структурою сучасних ландшафтів Середнє 

Побужжя – своєрідний еталон лісополя Правобережної України. У 

літературних та офіційних джерелах термін «Середнє Побужжя» формувався 

поступово. Вперше назва «Побужжя» згадується в Галицько-Волинському 

літописі (за Іпатіївським списком) 1257 року [160]. Побужжя, Побіжжя 

входило тоді до складу Галицько-Волинського князівства. Ця назва 

зустрічається у польських грамотах і документах упродовж XV-XVII ст. В 

історичних документах XVII ст. Побужжя згадується як місце перебування 

Бузького козацького війська, яке охороняло кордони російської імперії по 

Дністру. В літературних географічних і картографічних джерелах термін 

«Побужжя» почали активно використовувати наприкінці XIX – початку 

XX ст. завдяки цілеспрямованому вивченню річки Південний Буг та його 

басейну [19]. Означення «середнє» – результат детального вивчення та 

поділу басейну Південного Бугу на три частини: верхню, середню та нижню. 

З 50-х – 60-х років XX ст. термін «Середнє Побужжя» стає звичним, як і 

термін «Середнє Придністер’я», «Середнє Придніпров’я» тощо.  Питання в 

іншому: «Середнє Побужжя» чи «Середнє Прибужжя»? Ці терміни однакові 

чи мають різні значення? Врешті-решт, як правильно: Побужжя чи 

Прибужжя? Лінгвістичний аналіз показує, що ці терміни не ідентичні й 

кожний з них має право на існування. Термін «Прибужжя» доцільно 

використовувати лише стосовно території, що безпосередньо примикає до 

русла річки Південний Буг. Масштаби такої території визначити важко. 

Здебільшого у географів  це так звані прирічкові місцевості, які включають в 
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себе заплаву, тераси і схили долини річки [70, 180]. 

Термін «Побужжя» охоплює весь басейн річки Південного Бугу, куди 

входять і межиріччя (плакори, вододіли) приток. Прибужжя – складова, 

центральна частина Побужжя. Просторово Побужжя означає те ж саме, що і 

басейн річки Південного Бугу. Разом з тим «Побужжя» – термін не строго 

науковий. Його можна застосувати і в науково-популярних виданнях. Для 

подальшого рекреаційного освоєння та пізнання в цьому аспекті Південного 

Побужжя, найбільш цікавою є його прибузька частина. Зараз тут зосереджено 

67% туристично-рекреаційних об’єктів регіону. З ландшафтознавчого погляду, 

басейн Південного Бугу (Побужжя) доцільно ділити на три частини (рис. 2.1). 

Від витоку (Авратинське підвищення, с. Холодець Хмельницької обл.) 

Південного Бугу до міста Вінниці – Верхнє Побужжя [71, 160]. Воно 

розташоване у межах Подільської та, частково, Придніпровської височин.  

Для Південного Бугу характерні низькі заболочені береги, часто 

меліороване й спрямлене річище, ширина його долини від 1 до 1,5 км. На 

немеліорованих ділянках річище Південного Бугу губиться в заростях 

комишу, очерету, численних ставків. Його ширина до с. Новокостянтинів 

10-15 м, глибина 0,5-2,5 м, швидкість течії невелика – 0,3-0,4 м/с. Поблизу 

с. Костянтинів Південний Буг вступає в межі Українського кристалічного 

масиву, однак до міста Вінниці річка протікає в широкій з чітко 

вираженими заплавою і двома терасами долині. Ширина річища змінюється 

від 10 до 20-25 м, з’являються невеликі пороги, які на окремих ділянках 

впливають на швидкість течії – від 0,4 до 1,5 м/с.  

У межах Верхнього Побужжя повністю домінують сірі лісові ґрунти, що 

свідчить про суцільне поширення в минулому тут світлих дібров («лісове 

серце» Поділля). Зараз тут переважають польові й похідні лісові ландшафти. 

У структурі лісопольових ландшафтів Верхнього Побужжя чітко 

виокремлюються Подільські полісся, оригінальну природу яких детально 

схарактеризовано в окремих виданнях [71, 160, 180]. 
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Рис. 2.1.Південне Побужжя 
 

1 – регіон детальних досліджень рекреаційних осередків і геоекотонів; 2 – Верхнє 

Побужжя; 3 – Середнє Побужжя; 4 – Нижнє Побужжя 
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Від м. Вінниці до м. Олександрівки Миколаївської області – Середнє 

Побужжя. Загалом, Середнє Побужжя – поняття історико-географічне. 

Закономірно, що природні та історичні межі цього регіону конкретно не 

визначені. З тектонічного погляду Середнє Побужжя – частина басейну річки 

Південний Буг, яка лежить у межах Українського кристалічного щита 

(с. Костянтинів Хмельницької обл. – м. Олександрівка Миколаївської обл.); з 

геоморфологічного та гідрологічного – від м. Вінниці до м. Олександрівки. 

Польові дослідження показують, що з останніми співпадають і ландшафтні 

межі. Як і Верхнє, лежить у межах Подільської і Придніпровської височин. 

Тут, на ділянках виходів кристалічних порід Українського масиву, долина 

Південного Бугу (ширина 1-2 км) часто звужується до 200-300 м. На окремих 

ділянках береги річки високі, круті, інколи представлені гранітними 

урвищами, у річищі зустрічаються численні пороги, що біля сіл Сокілець, 

Печера, Губник та інших формують каскади. Це суттєво впливає на 

структуру річища і заплави Південного Бугу, зростає і швидкість течії – до 

0,7-1,5 м/c і більше. Однак ширина річища на порожистих ділянках не 

перевищує 30-35 м, глибина на плесах сягає від 1,5 до 3,0 м. 

У ґрунтовому покриві переважають сірі лісові ґрунти як свідки 

широкого (до 76-80%)  розповсюдження у минулому  широколистих,  

переважно із дуба черешчатого та скельного, липи серцелистої та ясеня, 

лісів. У південній частині Середнього Побужжя частіше зустрічаються 

ділянки чорноземів опідзолених й чорноземів типових, що сформувались під 

лучними різнотравними степами. З середини XVIII ст. Середнє Побужжя – 

типове лісополе, однак з ще значимими (15-17%) масивами похідних дубово-

грабових лісів. Показники кліматичних умов Верхнього, Середнього і 

Нижнього Побужжя представлені у таблиці 2.1. 

Нижнє Побужжя, від м. Олександрівка до впадіння річки в Бузький 

лиман, розташоване в межах Причорноморської низовини. Тут Південний 

Буг формує широку долину, у структурі якої чітко виокремлюються річище  
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Таблиця 2.1 

Кліматичні умови Побужжя 

Клімати

чні 

показни

ки 

Повітря

ні маси 

переваж

ають 

Температура (оС) Опади (мм) 
Кіль 

кість 

соня

чних 

днів 

Без 

мороз 

ний 

період 

Воло

гість 

повіт

ря 

Перева 

жний 

напрям 

вітру 
Сер Мін. Макс Сер Мін Макс 

Верхнє Помірні 8,8 -33 36,0 642 363 854 136 174,2 79% Зх, Пд 

Середнє Помірні 8,7 -36 38 634 452 852 140 164,2 78% Зх, Пд 

Нижнє Помірні 9,0 -30 40 472 230 743 149 178,5 75% Пд, Зх 

 

(60-80 і більше метрів), ускладнена рукавами, протоками та старицями 

заплава і 2-3 покаті в бік Південного Бугу тераси, переважно розорані. 

Річище часто замулене, з низькими зарослими комишем та очеретом 

берегами, глибини зростають до 3-7м, швидкість течії суттєво зменшується – 

0,3-0,2 м/с. Перезволоженість заплави, незручність доступу до річища, мала 

лісистість Прибужжя не сприяють активному туристично-рекреаційному 

освоєнню Нижнього Побужжя. Тут переважають рибна ловля й полювання, а 

концентрація рекреантів часто значно більша на притоках Південного Бугу, 

особливо на нечисленних тут ставках та водосховищах. 

Є кілька схем природного (фізико-географічного) районування 

Південного Побужжя. Найкращі з них дві: у колективній монографії, 

присвяченій фізико-географічному районуванню України [180], де детально 

описане Подільське Побужжя й схема районування Поділля з метою 

дослідження селитебних ландшафтів [36]. Автор обох цих вдалих схем, 

справжній знавець природи Поділля Лариса Іванівна Воропай. Згідно схем її 

районування, Середнє Побужжя лежить у межах Дністерсько-Дніпровського 

лісостепу, трьох його областях і семи районах [180].  

У межах досліджуваної території Середнього Побужжя виділено сім 

природних районів (рис.2.2). Розглянемо найбільш характерні з них (числа  
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районів за схемою районування): 

1. Жмеринський район займає Дністерсько-Бузьке межиріччя й 

привододільні території східних схилів Подільської височини.Підняття 

кристалічного фундаменту цієї частини Побузькогоантиклінорію зумовило 

високу (350-370) гіпсометрію, формування своєрідних Жмеринського 

підвищення і гідрографічного вузла (початок річок Рів, Рівець та ін.). 

Загальна «бузька» орієнтація річок тут порушена. В долинах річок 

кристалічні породи виходять на поверхню тому, що перекриті незначною 

товщею глинисто-піщаних порід сармату й лесоподібних суглинків. Через 

Рис. 2.2. Природне (фізико-географічне) районування 

Подільського Побужжя. За [36,37] 
 

Зона широколистих лісів.А – Західно-Український край. І – Східно-Подільська область. 

Природні райони: 1 – Авратинська височина; 2 – Городоксько–Хмельницький. 

Лісостепова зона.Б – Дністровсько–Дніпровський лісостеповий край. ІІ – Північно-Західна 

Придніпровська височинна область. Природні райони: 3 – Уланівський; 4 – Самгородок–

Оратівський. ІІІ – Середньобузький лісостеп. Природні райони: 5 – Меджибозький; 6 – 

Хмільник–Літинський; 7 – Жмеринський; 8 – Вінницько–Дашівський; 9 – Гнівань–Гайсинський; 

10 – Бершадський; 11 – Крижопільський. ІV – Південно-Подільський лісостеп. Природні райони: 

12 – Кодимо–Савранський; 13 – Джулинсько–Гайворонський. V – Центральнопридніпровський 

лісостеп. Природні райони: 14 – Плисківсько–Оратівський; 15 – Ставищансько–Жашківецький; 

VІ – Південно-Придніпровський височинний лісостеп. Природні райони: 16 – Уманський. 

ТЕРНОПІЛЬ 
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цеформа далин річок своєрідна: вони широкі, мають плоскі днища, зате 

схили круті, часто ускладнені балками, ярами, де зустрічаються мертві  

доантропогенові долини з мочарами й торфовищами. 

У минулому тут панували широколисті ліси, а тому зараз розповсюджені 

малородючі сірі й ясно-сірі опідзолені ґрунти. Розорано лише 55-58% території, 

зате лісистість складає 17-18%, луки й пасовища 5-8%, болота до 2%. 

2. Вінницько-Дашівський район займає північно-східну частину 

Середнього Побужжя і лежить у зоні зіткнення різних тектонічних структур 

– Побузького і Бердичівського антикліноріїв, Тетіївського і Гайсинського 

синкліноріїв. Тут абсолютні відмітки поверхні не більше за 300 м, 

кристалічні породи на заході і в центрі перекриті лесоподібними суглинками, 

а східніше річки Соб під лесами залягають піски полтавської свити. Товщина 

шару лесів від 8 до 15-20 м. Загалом район –  плоскохвилясте, розчленоване 

рідкою мережею слабко врізаних водотоків плато.У минулому тут панували 

лісостепові ландшафти. Лучні степи чергувались з грабово-дубовими лісами, 

а тому зараз фон ґрунтового покриву утворюють темно-сірі ґрунти й 

опідзолені чорноземи. На боровій терасі річки Соб – піщані дерново-

опідзолені ґрунти. 

Специфіка природних умов району чітко підкреслюється структурою 

земельних угідь: розорано 70-72% території – максимальний відсоток 

розораних земель у межах Середнього Побужжя. Ліси займають лише 5-7%, 

луки 4-5%, болота – близько 1% території. Несприятливими натуральними й 

антропогенними процесами є площинний змив ґрунтів, заболочування і 

розвіювання пісків на боровій терасі. 

3. Гнівань-Гайсинський район лежить в центрі Середнього Побужжя. 

Тут, на північній окраїніПобузькогоантиклінорію нижчі абсолютні відмітки 

поверхні (250-300 м). Це пониження здавна збирало поверхневі води, завдяки 

чому й була закладена сучасна долина Південного Бугу. Кристалічні породи 

залягають неглибоко й перекриті незначним шаром пісків і лесів. Для району 
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характерним є зрілий ерозійний ярково-балковий рельєф. Глибина й 

щільність розчленування поверхні є максимальною для Середнього 

Побужжя. Яри займають тут 3% території. Щільність мережі балок близько 

0,75 км/км2, їх глибина до 50 м. Форма долин річок подібна до каньйонів, в 

руслах річок пороги. Виходи скельних порід займають до 1% території 

району. Ґрунтові води сприяють розвитку зсувів (містечка Тиврів, Тульчин, 

Шпиків, Вороновиця та ін.).  Через значну розчленованість поверхні й значну 

кількість виходів підземних вод тут у минулому панували широколисто-

лісові ландшафти, під якими сформувались сірі й ясно-сірі опідзолені ґрунти. 

На борових терасах (Гнівань, Гайсин) невеличкі масиви дерново-підзолистих 

ґрунтів.Розорані землі займають майже 60% території, ліси – 13-14%, луки й 

пасовища – 5%, населені пункти – 12-13%. 

4. Крижопільський район займає плоский слабко хвилястий 

Дністерсько-Бузький вододіл. Кристалічні породи Побузькогоантиклінарію 

перекриті галькою, глинами і пісками балтської свити й значним шаром 

суглинистого лесу. Абсолютні відмітки поверхні району 280-320 м, 

загальний її похил – південно-східний. У рельєфі виражені верхів’я річкових 

долин і балок. 

У минулому тут були  поширені широколисто-лісові й лучно-степові 

ландшафти з відповідними темно-сірими опідзоленими ґрунтами й 

опідзоленими чорноземами. Усе разом сприяє значній розораності району – 

64%, ліси займають – 12-13%, луки й пасовища – до 3%, боліт немає. 

5. Бершадський район розташований на крайній південно-східній частині 

Середнього Побужжя у межах аккумулятивно-денудаційної рівнини, що 

утворилась на структурі Гайсинського синклінорію. Кристалічні породи тут 

перекриті значною товщею дельтових відкладів балтської світи й лесами. 

Багатство району ґрунтовими й підземними водами і наявність рихлих порід 

зумовили розвиток тут долин і балок. Долини річок широкі з плоскими днищами, 

але схили їх круті, інколи скелясті, ускладнені зсувами, русла з порогами. 
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Кліматичні умови дещо відрізняються від типово «побузьких». Тут 

більші запаси тепла, менша кількість атмосферних опадів й значно зростає 

континентальність клімату. Сума активних температур 2800-29000, а 

кількість опадів знижується від 500 до 450 мм за рік. 

Для району характерні типові лісостепові й лучно-степові ландшафти. 

Ґрунтовий покрив строкатий: на плакорах – опідзолені чорноземи й частково 

типові середньоґумусні чорноземи, на схилах – темно-сірі опідзолені. 

Лісистість району значна 12-14%, що пояснюється помітною 

розчленованістю території. Переважають ліси з дубу черешчатого й 

скельного. Заплавні й суходільні луки займають до 4% території, боліт мало. 

6. Кодимо-Савранський район займає басейн правих приток Південного 

Бугу – Савранки і Кодими. Тут близько до поверхні залягають кристалічні 

породи. В долинах річок вони утворюють скелясті обриви. Кристалічні 

породи перекриті глинами, пісками й лесами. Поверхня району розчленована 

на окремі горбисті ділянки з плоскими вершинами й асиметричними 

схилами. Яри і балки найчастіше зустрічаються у долині Південного Бугу. 

Долини річок Савранки, Кодими та їх приток широкі й асиметричні. Тут 

зустрічаються піщані тераси, а на схилах й зсуви. 

У ґрунтовому покриві на вододілах панують опідзолені чорноземи і 

темно-сірі ґрунти. На крутих схилах вони еродовані. Ліси зустрічаються і на 

підвищених межиріччях і на схилах долин річок та в балках. Це свідчить про 

те, що в минулому тут переважали широколисто-лісові ландшафти. Тепер 

переважають діброви, де крім дубу ростуть ясен, липа, клени та інші. 

Розорані землі займають 64% території району, луки й пасовища – 5-6%, 

сади й виноградники – до 4%, ліси – 15-16%. 

7. Джулинсько-Гайворонський район розташований на лівобережжі 

Південного Бугу. Це горбиста територія з абсолютними відмітками від 100 до 

200 метрів. Кристалічні породи (граніти, гнейси та ін.) виходять на 

поверхню. При цьому, піднятим ділянкам кристалічного фундаменту 
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відповідають підвищення, а його впадинам – пониження у рельєфі. До 

тектонічної депресії приурочена долина Південного Бугу. На окремих 

ділянках вона каньйоноподібна. Тут скелясті береги піднімаються над 

руслом до 40-60 метрів. У руслі річки багато виходів кристалічних порід, що 

часто утворюють пороги й острови. Загалом, поверхня району розчленована 

долинами річок, балками та ярами, що належать до системи Південного Бугу. 

Однак, більшу частину району займають вододільні рівнинно-хвилясті 

місцевості з середньо гумусними чорноземами, що сформувались на 

лесоподібних породах. На крутих схилах долин і балок ці ґрунти сильно 

еродовані, а днища балок і долин малих річок зайняті дерново-глейовими 

намитими ґрунтами. Структура сільськогосподарських, лісових та інших 

земельних угідь майже така,  як у Кодимо-Савранському районі. 

Аналіз природних умов та ресурсів фізико-географічних районів 

Середнього Побужжя дає можливість зробити висновок, що всі вони 

придатні для активного рекреаційного освоєння упродовж року. 

 

2.2 Ландшафтознавчий аналіз рекреаційних умов і ресурсів  

 

Придатність ландшафтних комплексів для рекреаційного освоєння у 

межах Середнього Побужжя визначали за наявністю провідних рекреаційних 

ресурсів, насамперед: джерел лікувальних мінеральних вод та родовищ грязі; 

сприятливих кліматичних умов,що впливають на фізіологічний стан людини; 

рельєфу,що впливає на прохідність, естетичність сприйняття, на інженерно-

будівельні особливості території; рослинності – наявність лісів. 

Ландшафтознавчий аналіз кліматичних рекреаційних умов та ресурсів 

Середнього Побужжя частково висвітлений у працях кліматологів [21, 25, 70, 

103, 133, 146]. Від кліматичних умов досліджуваного регіону залежить 

фізіологічний стан відпочиваючих. Так, зоною комфорту при санаторно-

курортному лікуванні є температура в межах 17-22 Co. Однак, для здорових 
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людей є досить сприятливими і легко переносяться нижчі температури. Тому 

при визначенні тривалості теплового періоду для відпочинку і туризму 

використано діапазон температур від 10 до 22 Co. Цей температурний діапазон 

сприятливий для розвитку всіх видів рекреаційної діяльності. Сприятливими 

для зимового відпочину і туризму є умови при наявності снігового покриву не 

менше 10 і не більше 30-40 см, відповідно і температура має бути нижче нуля, 

але не нижче –28 Co (при цій температурі навіть в штиль потрібно кожні 40-50 

хвилин зігріватись). Сприятливим є діапазон температур від 0 до –25 Co при 

умові, що швидкість вітру не буде перевищувати 3-4 м/с. 

У таблиці дана характеристика окремих метеоелементiв, основних 

видів ландшафтів регіону, сприятливих для рекреантів (табл. 2.2). 

Для характеристики термічного режиму основних видів ландшафтів 

Середнього Побужжя у клiматотерапiї використано величини середньодобових, 

місячних i річних температур. Найсприятливішими для клiматотерапiї є 

ландшафти, у межах яких відносна вологість не перевищує 50%, температура – 

17o-19o, а швидкість вітру – 3 м/с. Такi умови характерні для річково-долинних 

ландшафтів Південного Бугу – райони Летичівського, Хмільницького, Печеро-

Сокiлецького, Райгородського рекреаційних вузлів [78]. 

До дискомфортних віднесено ландшафти, де переважають швидкості 

вітру понад 6 м/с. Переважно це стосується плакорних та силових 

малозалiснених типів місцевостей, де період з дискомфортними швидкостями 

вітру становить вiд 94 до 103 днiв за рiк. Важливою особливістю клімату є 

рiчковi бризи, особливо у теплий період року, що сприяють природній 

вентиляції i знижують температури у межах заплавної та надзаплавно-

терасової мiсцевостей на 2-3o. 

Загалом, клiматичнi умови основних видів ландшафтів Середнього 

Побужжя є комфортними для рекреантів, особливо у літній період. 

Водні рекреаційні ресурси Середнього Побужжя формуються на добре 

розвиненій мережі поверхневих вод: водотоків та водойм суші, де виділено 
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Середнє число днів зі 

шв. вітру більше 15 м/с 1
6
-

1
9
 

1
0
-

2
8
 

1
0
 

1
5
 

Середнє число днів зі 

шв. вітру більше 5 м/с 8
0
-

8
4
 

5
7
-

6
6
 

3
5
 

--
--

 

Середнє число днів зі 

штильовою шв. вітру 1
5
 

8
-4

4
 

6
3
 

--
--

 

Вологість (80% і 

більше), днів 1
2
2

 

1
0
5
-

11
5

 

7
1
 

--
--

 

Вологість (30% і 

менше), днів 1
2
 

1
3
-

2
2
 

3
1
 

--
--

 

Тривалість 

безморозного періоду 1
5
8
-

1
7
3
 

1
6
0
-

1
7
4
 

1
7
4
 

1
6
7
 

Дати і число днів з t15 

2
1
.0

5
 

8
.0

9
 

1
0
9
 

2
6
.0

5
 

8
.0

9
 

1
0
6
 

2
6
.0

5
 

1
9
.0

9
 

11
9
 

2
6
.0

5
 

6
.0

9
 

Дати переходу і число 

днів з t10 8
.0

4
 

2
7
.1

0
 

2
0
1
 

8
.0

4
 

2
7
.1

0
 

2
0
1
 

1
9
.0

4
 

1
3
.1

0
 

1
7
6
 

9
.0

4
 

2
6
.1

0
 

Дати переходу і число 

днів з t 0 1
9
.0

3
 

2
1
.1

1
 

2
4
6
 

1
7
.0

3
 

2
2
.1

1
 

2
4
9
 

2
9
.0

3
 

6
.1

1
 

2
2
1
 

1
9
.0

3
 

2
0
.1

1
 

 

Абсолютний мінімум -3
8
 

-3
8
 

-3
5
 

-3
7
 

Абсолютний 

максимум +
3
9
 

+
3
8
 

+
4
0
 

+
3
7
 

Середньосічнева 

температура -5
,7

 -

6,
0 

-5
,7

 -

6,
0 

-4
,8

 -

4,
1 

-6
,6

 

Середньолипнева 

температура 1
8
,6

- 

1
9
,2

 

1
8
,7

-

1
9
,5

 

1
9
,1

-

2
1
,0

 

1
8
,8
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ландшафтні комплекси, аналогiчнi до урочищ i ландшафтних ділянок 

наземних ландшафтів [70]. Вони розрізняються за глибиною, швидкістю 

течії, характером флори та фауни, а також рекреаційним використанням. До 

додаткових природних критеріїв, якi надають можливість розвивати водні 

види рекреації, належать: чистота повітря, залiсненiсть прибережної 

території, естетична оцінка аквальних ландшафтних комплексів, а також 

доступнiсть берегів [78]. 

Основними показниками, що визначають цінність водотоків та водоймищ 

для розвитку рекреаційної діяльності, є їх чистота, глибина, доступність. 

Найбільше рекреаційне значення мають ставки, водосховища, великі річки з 

температурами води +17 Co упродовж 2-4 місяців. Чим більша водойма, тим 

більше видів рекреаційної діяльності на ній можна здійснювати. Однак, гірські 

річки з незначними температурами води, навіть влітку +6-(+9) C0, є досить 

придатними для розвитку спортивного типу TPК при відповідній глибині русла і 

швидкості течії. Тому при оцінці водотоків виходили з тієї позиції, що наявність 

значних водотоків і їх різноманіття визначають можливості організації 

туристичних маршрутів та інших форм відпочинку. 

Гідромінеральні рекреаційні ресурси сформувались за рахунок 

специфічної геологічної будови Середнього Побужжя [701, 72, 160, 180]. 

Джерела мінеральних вод та родовища лікувальних грязей єосновою 

формування та функціонування санаторно-курортної галузі регіону. 

Приклади – Новохмільницьке та Немирівське родовища радонових 

вуглекислих (Rn – 750-7500 Бк/л, СО2 – 500-1000 мл/л) вод у Вінницькій 

області, що сформувались у зоні розлому у масивах гранітів і гранітогнейсів 

архею з ксенолітами карбонатних порід і слабким проявом лужного 

метасоматозу, що зумовило їх хімічний склад (НСО3–Cl–Na–Ca) [62]. На 

основі поєднання гідромінеральних, лісових та водних рекреаційних ресурсів 

сформувалися два рекреаційні вузли лікувального типу: Хмільницький та 

Немирівський. Гідромінеральні ресурси призначені для зовнішнього 



 

61 
 

 
 

використання, для лікування хвороб опорно-рухового апарату, серцево-

судинної системи тощо [30]. 

Лісові рекреаційні ресурси часто є однією з основних умов 

виокремлення рекреаційних ландшафтних комплексів, де важливе значення 

має ступінь благоустрою цих територій, видовий склад лісів та лісистість 

(табл. 2.3) [70, 35, 136]. 

Таблиця 2.3 

Розподіл загальної площі рекреаційних лісів  

за функціональними зонами у Вінницькій області [135] 
 

Лісгосп Функціональна зона, 

площа (га) 

Лісництво, № кварталу Площа 

(га) 

Бершадський Зона інтенсивної 

рекреації, 309 

Бершадське 24-26; 32-34, 41 309 

Вінницький Зона масового 

відпочинку, 680 

Зона інтенсивної 

рекреації, 1962 

Зона екстенсивної 

рекреації, 188 

Вінницьке 59-60, 65, 70, 73-74, 76-78, 80-82 

Прибузьке 26-28. 

Вінницьке 51, 61, 63-64, 66-69, 71-72, 75. 

Вороновицьке 34, 54-55. 

Михайлівське 1-7, 9-13, 35-40, 52-55, 57 

Прибузьке 18-21. 

Тиврівське 27-31. 

Прибузьке 22-25 

460 

220 

357 

108 

1129 

193 

175 

188 

Хмільницький Зона масового 

відпочинку, 155 

Зона інтенсивної 

рекреації, 424 

Зона екстенсивної 

рекреації, 1151 

Калинівське 16, 18. 

Літинське 26, 28. 

Березнянське 31, 36-37, 42. 

Літинське 23-25. 

Козятинське 8-14, 16-17. 

Березнянське 30, 33-35, 40-41, 43, 46-47, 51-52 

83 

72 

286 

140 

482 

669 

Гайсинський Зона інтенсивної 

рекреації, 722 

Гайсинське 1, 3, 55, 56, 58. 

Басаличівське 50, 53, 54. 

Ладижинське 4-8. 

Соболівське 58-59 

263 

136 

231 

92 

Іллінецький Зона екстенсивної 

рекреації, 430 

Погребищинське 22-24. 

Немирівське 25. 

Іллінецьке 11-14 

145 

31 

254 

Жмеринський Зона екстенсивної 

рекреації, 1232 

Людавське 126-133. 

Гніванське 40-42, 55-59. 

Барське 15-18. 

Жмеринське 47-64, 70-71, 78-86. 

280 

239 

225 

488 

Тульчинський Зона екстенсивної 

рекреації, 75,0 

Шпиківське 68, 70. 75,0 
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При оцінці лісових ресурсіввиходили з того, що значні лісові масиви 

створюють умови для рекреаційної діяльності, а склад і структура лісів 

впливають на мікроклімат і санітарно-гігієнічні умови території. Рекреаційна 

цінність цих умов визначалася такими показниками, як лісистість, породний 

склад і бонітет деревостою; фітонцидність; естетичність та частота зміни 

ландшафтів; наявність грибних та ягідних місць; доступність. Крім того, 

деревна рослинність покращує мікрокліматичні умови: в повітрі зменшується 

кількість пилу, бактерій, нормалізують гігротермічний і вітровий режими, 

повітря збагачується киснем, фітонцидами та іншими лікувальними 

речовинами. Незначні площі лісових масивів або їх повна відсутність 

обмежують рекреаційне використання території. 

Особливості ландшафтної структури лісових рекреаційних ландшафтів 

визначаються розмірами, декоративними якостями, господарською цiннiстю 

та іншими умовами, до яких насамперед відносяться: характер рельєфу, 

наявність водойм, клiматичнi умови тощо. З урахуванням цих чинників, за 

ступенем придатності для рекреації можна поділити лісові ландшафти 

Поділля (на прикладі Вінницької області), які рекомендуються для 

вiдпочинку як: найпридатніші (84,5% лісопокритої площi), придатні (11,3%) i 

обмежено придатні (4,2%) типи рекреаційних лiсiв (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Перелік і межі лісових резервованих територій для організації 

відпочинку Вінницької області [135] 

Назва 

району 

Площа, 

тис. га 

№ кварталу, 

лісництво 
Характеристика і головні форми використання 

В
ін

н
и

ц
ь
к
и

й
 р

ай
о
н

 

6,1 Вінницьке 1–82, 

Михайлівське 1–7; 

9–13, 

Якушинецьке 72–

98, Прибузьке 18–

20 

Лісистість – 12,6%. Дубово-грабовий склад порід, 

слабкозаболочений, розчленований ярами і балками, 

наявність берегової смуги Південного Бугу. 

Довготерміновий і короткотерміновий відпочинок 

населення м. Вінниця, Хмільник, Калинівка. Види 

використання: пішохідні прогулянки, спортивний і 

пізнавальний туризм, збирання грибів, полювання. 

Висока рекреаційна оцінка. 
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К
ал

и
н

ів
сь

к
и

й
 

1,4 Хмельницький 

лісгосп, 

Іванівське 12–79; 

81, 82, 91, 92, 

102–104, 112, 113, 

Уладівське 3–6, 

16, 46, 47, 57, 63, 

71–78 

Лісистість – 12,4%. Дубові широколисті ліси, 

слабкорозчленований. Довготерміновий і 

короткотерміновий відпочинок для міст Козятин, 

Калинівка, Турбів, Літин. Види використання: 

пішохідні прогулянки, спортивний туризм, збирання 

грибів, полювання. Наявність турбаз і таборів. Висока 

рекреаційна оцінка. 

Г
н

ів
ан

сь
к
о
-

Т
и

в
р
ів

сь
к
и

й
 

2,3 Вінницький ліс-

госп, Тиврівське 

25-39, Жмерин-

ський лісгосп, 

Гніваньське 36-

103 

Лісистість – 11,2%. Дубові широколисті ліси, 

розчленований глибокими долинами, розташований 

вздовж водного об’єкту (Південний Буг). 

Довготерміновий і короткотерміновий відпочинок для 

населення м. Тиврів, Гнівань. Види: пішохідні 

прогулянки, спортивний туризм. 

Ж
м

ер
и

н
сь

к
и

й
 4,1 Жмеринський ліс-

госп, Жмеринське 

1–41; 47–54; 64–

102, Людавське 

1–11; 34–49; 122-

133 

Лісистість – 17,2%. Дубові широколисті, 

розчленований глибокими долинами, незначне 

радіаційне забруднення. Довготерміновий відпочинок 

для населення області та коротерміновий для м. 

Жмеринка. Спортивний туризм, збирання грибів, 

полювання на лисицю, зайця, білку. 

Н
ем

и
р
ів

сь
к
и

й
 

3,7 Немирівський ліс-

госп, Немирівське 

10–24; 113-119; 

133 –155; 

Тульчинський 

лісгосп, Шпи-

ківське 102–103. 

Лісистість – 18,9% дубові та дубово-грабові, 

розчленований ярами та балками, радіаційне 

забруднення у межах – 40–60 мкР/ год. 

Короткотерміновий відпочинок для населення м. 

Немирів, Липовець. Пішохідні прогулянки, збирання 

грибів, полювання на козулю, куницю. Висока 

рекреаційна оцінка. 

Т
ул

ьч
и

н
сь

к
и

й
 

5,0 Тульчинський ліс-

госп, Шпиківське 

1-6, 48, 49, 55-68, 

70, 74, 95, 97, 

Журавлівське 1–

19; 22–29; 35–40; 

45, 46 

Лісистість – 18,5%, грабово-дубові та дубові, 

розчленований глибокими долинами, радіаційне 

забруднення – 40-50 мкР/год. Короткотерміновий 

відпочинок для населення м. Тульчин. Пішохідні 

прогулянки, полювання на лося, кабана, фазана. 

Г
ай

си
н

сь
к
о
-

Л
ад

и
ж

и
н

сь
к
и

й
 

1,2 Гайсинський 

лісгоп 

Басаличівське 50–

107, Соболівське 

34, 35, 37 

Лісистість – 16,7%, грабово-дубові, хвилясті з ярами та 

балками, радіаційне забруднення – 40–80 мкР/ год., 

наявність великої водойми (Ладижинське 

водосховище). Довготерміновий відпочинок для 

населення області та короткотерміновий для м. Гайсин, 

Тульчин. Спортивний туризм, збирання грибів, 

полювання на косулю. Будинки відпочинку та табори. 

Висока рекреаційна оцінка. 
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Іл
л
ін

ец
ьк

и
й

  

1,7 

Іллінецький 

лісгосп 

Іллінецьке 9–19; 

63–75, Дашавське 

95, 96, 104,  

Лісистість – 13,3%, грабово-дубові, хвиляста 

місцевість, радіаційне забруднення – незначне. 

Короткотерміновий відпочинок для містечка Іллінці. 

Спортивний туризм, збирання ягід, грибів, полювання 

на кабана, косулю. 

Б
ер

ш
ад

сь
к
и

й
 3,3 Бершадський 

лісгосп Бершадсь-

ке 4, 9–23, 31, 39, 

40, Ободівське 1–

38; 40–46 

Лісистість – 11,1%, грабово-дубові та дубові, 

розчленований глибокими долинами, радіаційне 

забруднення – незначне. Короткотерміновий 

відпочинок для населення м. Бершаді. Пішохідні 

прогулянки, спортивний туризм, полювання на кабана, 

лося. 

Ч
еч

ел
ьн

и
ц

ьк
и

й
 1,1 Чечельницький 

лісгосп, Червона 

Гребля 1–21 

Лісистість – 22,4%, дубові широколисті, 

розчленований глибокими долинами, радіаційне 

забруднення – до 90 мкР/ год. Короткотерміновий 

відпочинок для населення м. Чечельник. Пішохідні 

прогулянки, спортивний туризм, полювання на лося, 

косулю та кабана. 
 

Лiсовi масиви, розташовані в межах рекреаційних ландшафтних 

комплексів, дозволяють забезпечити рекреацiйнi потреби регіону. Значна 

площа рекреаційних лісових ландшафтів, особливо у межах приміських лiсiв, 

зазнала дигресiйних змін за рахунок їхнього активного використання, а у 

районах великих міст та курортів (Вiнниця, Хмiльник, Ладижин) 

відбуваються деградацiйнi процеси (4-5 стадiї дигресiї), у окремих випадках 

трансформуючись у деградований лісовий ландшафтний комплекс [67]. 

 

2.3 Рекреаційне освоєння Середнього Побужжя 

 

Туристично-рекреаційне освоєння Середнього Побужжя 

прослідковується з середини XVI ст. [78, 81], Цілеспрямоване формування 

рекреаційних ландшафтів Середнього Побужжя розпочалося наприкінці ХVІІ 

– початку ХVІІ І ст. і було зумовлено, особливо у ХІХ ст., будівництвом 

парків у садибах польських і місцевих землевласників. Упродовж ХVІІ – ХХ 

ст. лише в межах лісостепу Правобережної України було створено понад 640 

парків, частина з яких до цього часу є шедеврами місцевої, державної і 
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світової садово-паркової архітектури. Для парків відбирали ділянки з 

унікальною природою, а подальше їх оформлення і будівництво архітектурних 

паркових споруд проводили талановиті місцеві майстри і спеціально 

викликані з країн Західної Європи садівники і архітектори – француз Вілібальд 

Бессер, англієць Діонісій Міклер, німець Фрідріх Зейдлін. Центрами парко- і 

садобудівництва на Середньому Побужжі стають Хмільник, Янів, Турбів, 

Сутиски, Вороновиця, Немирів, Печера, Тульчин тощо [24, 98, 113].  

Дві війни і відбудова господарства після них не сприяли розвитку 

рекреації в межах Середнього Побужжя в 30-50-х роках ХХ сторіччя. 

Частина оригінальних парків, архітектурних споруд на їх територіях, 

будинків відпочинку й санаторіїв були знищені повністю. 

З початку 70-х років ХХ сторіччя розвиток «індустрії туризму та 

відпочинку» проходив дещо прискореними темпами. Цьому сприяли детальні 

геологічні розвідки мінеральних й радонових вод, будівництво водосховищ 

та ставків на річках. Упродовж 80-х років ХХ сторіччя на Поділлі 

сформувались відомі курортні центри в Заліщиках Тернопільської, Сатанові 

Хмельницької, Хмільнику і Немирові Вінницької областей. Розпочався 

процес реконструкції старих і створення нових парків, формування 

приміських рекреаційних зон. Одним з районів рекреаційного освоєння 

Поділля було й Середнє Побужжя.  

Новою формою розвитку рекреації, а відповідно і формування 

рекреаційних ландшафтів, є створення національних природно-рекреаційних 

парків. Крім уже відомих, в густо заселених районах Поділля пропонується і 

обґрунтовується створення природно-рекреаційних парків, зокрема на 

Середньому Побужжі – «Побузьке Полісся» між містами Вінниця і 

Хмільник, «Побузькіпорги» – в районі сіл Печера і Стрільчинці. 

Дослідження рекреаційних і туристичних ресурсів Середнього Побужжя 

розпочалися лише наприкінці ХХ ст. Серед них заслуговують на увагу праці 

В.М. Воловика, присвячені рекреаційним ландшафтам Східного Поділля, де 
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вперше зроблена спроба в структурі рекреаційних ландшафтів виділити їх 

типи [30, 31, 35]. Суттєвим доповненням цих досліджень є монографія 

«Рекреаційні ландшафти Поділля» [78] – перше узагальнене видання 

стосовно рекреаційних ресурсів та ландшафтів окремого регіону України. 

Однак, у цій монографії туристично-рекреаційне освоєння Середнього 

Побужжя розглянуто лише в окремих рекреаційних вузлах. 

Суспільно-географічні особливості розвитку рекреаційного комплексу 

Східного Поділля, зокрема й Вінницького Побужжя, розглянуті також у книзі 

«Перлини Східного Поділля» [138] та окремих статтях [189, 190]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасне та майбутнє рекреаційне освоєння Верхнього Побужжя набуде 

подальшого розвитку на основі трьох складових: 

− наявності придатних для рекреаційного освоєння невеликих за 

площею ділянок побережжя річища Південного Бугу та його приток, 

численних ставків та окремих, зокрема Летичівського, водосховищ; 

 

Рис. 2.3  Рекреаційна зона м. Хмільник 
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− радонових джерел та лікувальних боліт м. Хмільника і його околиць 

у Вінницькій області, на основі яких функціонує курорт 

загальнодержавного значення; 

−  оригінальних азональних ландшафтів Подільських полісь, на базі 

яких активно формуються рекреаційні зони міст Вінниці, Калинівки, 

Турбова,  Хмільника, Літина та Летичева. 

Безперечно, що поступово зростатиме й значимість наявних у межах 

Верхнього Побужжя історико-архітектурних (м. Меджибіж, Летичів, 

Хмільник), культових (м. Летичів, Калинівка), індустріальних (м. Калинівка, 

Турбів) та інших пам’яток у туристично-рекреаційному освоєнні регіону. У 

майбутньому тут необхідно більше уваги звернути на залучення до 

туристично-рекреаційного використання об’єктів антропогенного 

походження, зокрема місцевих промислів, а також популяризації традиції і 

звичаїв, що характерні лише для Верхнього Побужжя. 

У порівнянні з Верхнім, туристично-рекреаційне освоєння Середнього 

Побужжя проходить значно активніше. Це зумовлено не лише 

особливостями природи і ландшафтів Середнього Побужжя, але і наявністю 

тут оригінальних історико-архітектурних, культових та інших об’єктів. 

Передбачається [63], що і в майбутньому (наступні 5-10 років) туристично-

рекреаційне освоєння Середнього Побужжя буде активнішим, ніж Верхнього 

і Нижнього. Передумови: 

− наявність чітко вираженого й оригінального за ландшафтною 

структурою Прибужжя, тобто частини Середнього Побужжя, що 

безпосередньо примикає до річища Південного Бугу. Тут долина річки має 

вервицеподібну будову, де розширені (до 1,5-2 км), часто терасовані (2-

3 тераси) з широкими заплавами ділянки чергуються з вузькими (до 500-

600 м), каньйоноподібними; стрімкі гранітні схили останніх, інколи й 

урвища, мало чим відрізняються від гірських; 

− своєрідність ландшафтної структури річища Південного Бугу, що 



 

68 
 

 
 

класично відповідає закону Л. Фарга. Тут чітко виражені й структуровані два 

типи річкових ділянок – перекати і плеса, парагенетичні ландшафтні 

комплекси, які закономірно змінюють один одного вздовж русла. Як показує 

наявний досвід, для туристично-рекреаційного освоєння з успіхом можна 

використовувати як плеса, так і перекати. Зокрема, в структурі перекатів на 

особливу увагу заслуговують пороги, сформовані виходами гранітів 

Українського кристалічного щита. Через кожні 7-10, інколи й більше, 

кілометрів вони утворюють оригінальні каскади, подібних яким немає не 

лише у річищах рівнинної частини України, але й Східноєвропейської 

рівнини. З 70-х років ХХ ст. окремі з них – Печеро-Сокілецькі й Губницькі 

каскади у Вінницькій області, Червоні пороги в околицях м. Гайворона 

Кіровоградської та знаменитий Гард в с. Мигія Миколаївської області – є 

відомими базами тренування команд спортсменів-водників, а також місцями 

надмірного туристично-рекреаційного навантаження;  

− насиченість археологічними (низка стародавніх городищ, серед яких і 

одно з найбільших за площею в Україні – Немирівське скіфське городище, 

150 га), історико-архітектурними (наявність оригінальних палацових 

комплексів XVIII-початку ХХ ст.), садово-парковими ансамблями та алеями 

вікових лип вздовж основних доріг, а також цікавими музеями, садибами і 

сучасними спорудами, які поступово набувають значимості туристичних 

об’єктів, зокрема виробниче об’єднання  «Nemiroff», Ладижинська ТЕС з 

водосховищем та ін.; 

− поступове відновлення і подальший активний розвиток місцевих 

традицій і звичаїв, «прив’язаних» до Південного Бугу свят – Івана Купала, 

Дня побузького села, окремих релігійних свят та відзначення історичних 

подій. Упродовж минулих десяти років особливою популярністю не лише на 

Вінничині, але й в Україні користується літній фестиваль «Арт-Поле». 

Популярність зумовлена вдалим поєднанням місцевих звичаїв, традицій, 

ініціативи жителів с. Воробіївка й загалом Немирівського району з 
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оригінальною природою долини річки Південний Буг, зокрема наявністю тут 

воробіївського каскаду порогів, заліснених ділянок заплави і схилів та 

мальовничих різнотравних галявин. 

Подальше туристично-рекреаційне освоєння Нижнього Побужжя потребує 

затрати значних коштів та часу, зокрема на окультурення ландшафтів 

прибузької його частини. У певній мірі цьому може сприяти наявність тут від 

Вознесенська через м. Нова Одеса до м. Миколаєва автомобільної дороги з 

удосконаленим покриттям, а також кращими у порівнянні з іншими частинами 

Побужжя рекреаційними кліматичними умовами та здатністю місцевого 

населення забезпечити рекреантів продуктами харчування. 

 

2.4 Суспільні чинники сучасного розвитку рекреації на  

Середньому Побужжі 

 

Зародження і функціонування сучасних рекреаційних мікроосередків, 

геоекотонів і ландшафтів зумовлено, в першу чергу, сучасним рекреаційним 

освоєнням Середнього Побужжя та формуванням у його межах 

територіально-рекреаційних комплексів (ТРК). Майже 431 % Середнього 

Побужжя займає Вінницька область, де спостерігається найбільш інтенсивне 

формування рекреаційних осередків,геоекотонів і ландшафтів. 

Середньобузька частина Вінницької області взята як модельний регіон 

пізнання сучасного рекреаційного освоєння регіону дослідження. 

Зміни організаційних і економіко-географічних зв’язків між 

підприємствами і закладами рекреаційного господарства зумовлюють 

необхідність створення нових форм кооперування рекреаційних та супутніх 

галузей – територіально-рекреаційних комплексів на різних рівнях – 

державному, регіональному, обласному. Територіально-рекреаційний комплекс 

обласного рівня розглянуто як складне суспільно-географічне утворення, що 

формується і функціонує за наявності певної кількості елементів (рекреантів, 
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рекреаційних ресурсів, обслуговуючого персоналу,  закладів інфраструктури та 

управління), пов’язаних  прямими та зворотніми зв’язками, структура і 

інтенсивність яких  формуються під впливом рекреаційного попиту та стану 

суспільно-господарських територіальних комплексів [15].  

Важлива роль у формуванні ТРК середньобузької частини Вінницької  

області відводиться суспільно-географічному розташуванню.Загалом, 

Вінницька область є адміністративно-господарською територіальною 

структурою України. Вона має внутрішньоматерикове прирічкове 

розташування. Розглядаючи Вінницьку область як зовнішньо відкриту 

систему, варто зазначити, що шістнадцять її районів – Козятинський, 

Погребищенський, Оратівський та ін. мають значну частку кордонів із 

«зовнішніми системами» – із Одеською, Черкаською, Кіровоградською, 

Київською, Житомирською, Хмельницькою, Чернівецькою областями та 

Республікою Молдова. Це сприяє розширенню зв’язків з  цими регіонами,  

зокрема і в галузі рекреації та туризму. Найнижчий коефіцієнт абсолютного 

ступеня сусідства мають Тульчинський, Тиврівський та Немирівський  

райони. Аналіз показників віддаленості адміністративних районів відносно 

Південного Бугу вказує на те, що найбільш вигідне прирічкове положення 

мають Вінницький, Тульчинський, Немирівський, Тиврівський, Ямпільський, 

Могилів-Подільський та інші. Несприятливі показники характерні для 

Оратівського, Погребищенського, Козятинського районів. Просторове 

розташування  в центрі України обумовлює транзитність території – область 

перетинають важливі автомобільні магістралі та залізниці, які 

використовуються для міждержавних сполучень.  

Важливою складовою у структурі рекреаційно-ресурсного потенціалу є 

природні ресурси – об’єкти та явища натурального походження, залучені у 

сферу рекреації та туризму. Одним з чинників, що визначає ступінь 

придатності території для рекреаційної діяльності, є рельєф, як і всі 

геокомпоненти частково розглянуто раніше. Тут лише зазначимо, що сучасна 
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поверхня області – це хвиляста, подекуди горбиста рівнина. У 

геоморфологічному відношенні Вінниччину поділяють на три частини: 

Придністер’я, Побужжя, Придніпров’я. Побужжя значно менше 

розчленоване долинами річок. Кристалічні породи тут виходять на поверхню 

в долинах річок, утворюючи пороги. Рельєф цієї частини області детально 

зхарактеризовано у численних публікаціях [24, 39, 70].  

За термічним режимом та режимом зволоження клімат Вінницької області 

є помірно-континентальним. Комфортність температурних умов в межах 

Вінницької області складає близько 3 балів влітку і 2 балів для зимового 

відпочинку. Земельний фонд Вінницької області складає 2649,26 тис. га. Частка 

земель оздоровчого та рекреаційного призначення складає  всього 1,43 тис. га 

(0,05 % площі області). Це надзвичайно низький показник. Однак серед районів 

області, порівняно великою часткою земель рекреаційного призначення 

виділяються Хмільницький, Вінницький, Крижопільський, Тульчинський 

райони – райони, що приурочені до долини Південного Бугу.  

Вінницька область є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів. 

Область має досить густу мережу річок, що представлена річковими 

системами Південного Бугу, Дністра і Дніпра. Глибина річок сприятлива для 

занять усіма видами водного спорту, туризму. Значна кількість водних 

ресурсів області акумулюється у водосховищах і ставках у межах Середнього 

Побужжя, найвищий бал забезпеченості водними ресурсами мають 

Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Немирівський райони; менш 

забезпечені Жмеринський і Козятинський. Вінниччина багата якісними 

мінеральними та прісними підземними водами. На території області 

розвідано та враховано державним балансом Хмільницьке родовище 

мінеральних лікувальних радонових вод (5 ділянок),  родовище столових вод 

«Регіна» (4 джерела), 17 родовищ прісних вод (44 окремих ділянки).  

Найбільш придатними  для відпочинку та оздоровлення серед рослинних 

ресурсів є ліси. В області налічується 376,90 тис. га земель лісового фонду, з 
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них вкрито лісовою рослинністю – 364,52 тис. га (13,7 % від загальної площі 

області). У межах Середнього Побужжя найбільшу забезпеченість лісовими 

рекреаційними ресурсами мають Тульчинський, Тростянецький, Літинський, 

Жмеринський райони області. Об’єкти природоохоронного фонду, за 

винятком заповідників, теж складають рекреаційний потенціал Вінниччини. 

На територіїВінницької області функціонує 338 природоохоронних об’єктів 

(0,78 % від площі області). Найвищий відсоток заповідності спостерігається в 

Чечельницькому та Жмеринському районах. Середнє Побужжя розташована 

в межах Подільської та Придніпровської височин, тому потенціал її 

рекреаційних територій (здатність приймати рекреаційне навантаження) 

можна оцінити 3 балами. Підсумувавши оцінки вище вказаних показників, 

зроблено висновок, що найбільшу забезпеченість природними рекреаційними 

ресурсамиу межах Середнього Побужжя мають Хмільницький, Вінницький,  

Жмеринський та Немирівський райони. 

Значення суспільно-історичних рекреаційних ресурсів у формуванні 

ТРК Вінницької області визначається наявністю пам’яток архітектури, 

археології, історії, культури та етнографії. До державного реєстру нерухомих 

об’єктів культурної спадщини області внесено 580 пам’яток архітектури та 

містобудування, з них 111 національного значення. Найдавнішим 

комплексом культового призначення є скельний монастир в с. Лядова 

Могилів-Подільського району (ХІ ст.). Найбільш різноманітними за своєю 

архітектурою серед пам’яток Вінниччини є численні дерев’яні церкви та 

дзвіниці ХVІІІ – поч. ХХ ст. До класичних зразків дерев’яних храмів Поділля 

належать церкви: Миколаївська 1746 р. у м. Вінниці, Михайлівська 1752 р. у 

Вороновиці тощо. Найвагомішою є архітектурна спадщина садово-паркових 

комплексів і ансамблів збудованих в середині ХІХ – початку ХХ ст.ст. На 

території області їх нараховується близько 36. Найвищу оцінку  історико-

культурного надбання у межах Середнього Побужжя мають Вінницький, 

Гайсинський, Іллінецький, Немирівський та Тульчинський  райони.  
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Освоєння природно-рекреаційного потенціалу області тісно пов’язане з 

рівнем господарського розвитку території  та регіональної інфраструктури. 

Важливим елементом при формуванні та функціонуванні ТРК, невід’ємною 

складовою індустрії туризму і відпочинку є готельне господарство, яке в 

області представлене 21 підприємством. Найвищий показник забезпеченості 

підприємствами готельного господарства має лише Вінницький район області. 

Соціальна інфраструктура в Вінницькій області представлена закладами 

торгівлі та ресторанного господарства, підприємствами побутового 

обслуговування, лікувально-оздоровчими закладами, туристичними 

організаціями. Мережа підприємств ресторанного господарства області  

охоплює ресторани, кафе, бари, їдальні і має тенденцію до скорочення. Серед 

районів найвищу забезпеченість  цими підприємствами мають такі райони, як 

Барський, Вінницький, Гайсинський. Найвищу забезпеченість закладами 

торгівлі мають Вінницький, Козятинський, Тростянецький, Немирівський, 

тобто райони Середнього Побужжя. Мережа підприємств побутового 

обслуговування Вінниччини характеризується нерівномірністю розміщення. 

Вищою густота закладів послуг є в районах, центрами яких є міста обласного 

підпорядкування. Мережа культурного обслуговування області нараховує 990 

бібліотек, 1132 заклади культури клубного типу, 2 професійних театри, 22 

музеї, філармонію. Найбільше значення для розвитку рекреації мають 

санаторно-курортні установи та інші заклади відпочинку. На території області 

розташовано 33 заклади тривалого перебування, з них 23 – санаторії, 1 

пансіонат з лікуванням, 6 – санаторіїв-профілакторіїв та 3 бази відпочинку, із 

загальною кількістю місць і місяць максимального заповнення – 6466. 

Найвищу забезпеченість санаторно-курортними установами та закладами 

відпочинку мають Хмільницький, Вінницький, тобто Побузькі райони. Крім 

того, на Вінниччині у 2014 р. функціонувало 629 дитячих оздоровчих таборів. 

Загалом інфраструктура рекреаційної галузі Вінницької області 

розвинена ще недостатньо, що значно стримує вихід області на ринок 
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рекреаційних послуг Відносно високий рівень інфраструктурного 

забезпечення рекреаційного процесу мають по бузькі Вінницький, Барський, 

Гайсинський райони, інші райони відстають від них.  

На основі оцінок рекреаційно-ресурсного забезпечення визначався 

показник комплексної  бальної оцінки рекреаційно-ресурсного потенціалу 

Вінницької області, який становить 29 балів; середньообласне значення 

коефіцієнта рекреаційної цінності- 1,4 та коефіцієнти рекреаційної  цінності 

адміністративних районів. У межах Середнього Побужжя найвищі показники 

мають Вінницький, Немирівський та Тульчинський  райони; наближені до 

середньообласного - Гайсинський, Тростянецький, Хмільницький [189].  

Функціонально-компонентну структуру ТРК Вінницької області 

складають 931 закладів, з яких 30 лікувальні установи, 809 – заклади 

оздоровчо-спортивної рекреації, 92 – заклади туризму і пізнавальної 

рекреації. В структурі територіально-рекреаційного комплексу значно 

переважають оздоровчі заклади (87%), які спеціалізуються на оздоровчому 

відпочинку. Ці заклади представлені базами відпочинку (3) та дитячими 

оздоровчими таборами (806) загальною кількістю 442 місць. В оздоровчих 

закладах області щорічно  оздоровлюється близько 90 тис. осіб. Варто 

зазначити суттєву перевагу в структурі оздоровчих закладів – дитячих  

таборів. Найбільша кількість таборів розташувалась у Вінницькому, 

Хмільницькому районах. В межах області розташовано також 3 бази 

відпочинку, які спеціалізуються на загальнооздоровчому відпочинку. 

Курортно-лікувальна рекреація на території області представлена 30 

лікувальними закладами – 23 – санаторії, 1 пансіонат з лікуванням, 6 – 

санаторіїв-профілакторіїв, із загальною кількістю місць у місяць 

максимального заповнення – 6159. В лікувальних закладах області  щорічно 

одержують лікування більше 60 тис. осіб. Рекреаційною  зоною області є м. 

Хмільник з унікальними природними рекреаційними ресурсами, де 

розташовананизка санаторіїв.Відомі в області та за її межами і такі санаторії, 
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як «Авангард» в м. Немирів, «Сокілець» в с. СокілецьНемирівського району 

тощо. У розміщенні лікувально-оздоровчих закладів Вінницької області 

можна виділити наступні особливості: орієнтація на природні рекреаційні 

ресурси – мінеральні води, лікувальні грязі, значні лісові масиви та 

мальовничість території, що приурочені переважно до долини середньої 

частини Південного Бугу.  

Розвитку пізнавальної рекреації у Вінницькій області сприяє наявність  

великої кількості пам’яток історії, архітектури, археології та мистецтва, з них 

146 мають державне значення; а також 25 готелей, 25 музеїв та 42 

ліцензованих туристичних підприємства. Культурно-розважальний напрям 

рекреаційної діяльності передбачає ознайомлення з історико-культурними 

пам’ятками області, відвідування музеїв, фестивалів та інших об’єктів 

культури. На сучасному етапі важливого значення набуває розвиток 

туристично-альтернативного (відновлювального) напряму рекреаційної  

діяльності. Цей напрям є формою активного відпочинку з екологічно 

значимим наповненням Серед напрямів екотуризму у межах Вінницької 

області, на нашу думку, доцільно розвивати: археологічний туризм, 

ландшафтно-екологічний, гідроекологічний, агроекологічний туризм та багато 

інших. Зважаючи на аграрну спеціалізацію Вінниччини важливим напрямом 

рекреаційної діяльності є сільський зелений туризм. Зараз  сільський зелений 

туризм розвивається в багатьох районах області, серед яких варто  назвати 

Барський, Жмеринський, Немирівський та Гайсинський райони.  

Враховуючи характер рекреаційної спеціалізації та ступінь її розвитку, 

рівень рекреаційної освоєності території, схожість проблем перспективного 

розвитку з позицій рекреації, наявність рекреаційних ресурсів та їх 

територіальні комбінації, керуючись принципом єдності рекреаційного 

районування з адміністративно-територіальним поділом, у межах Середнього 

Побужжя, що охоплює Вінницьку область55 елементів територіальної 

структури: 6 рекреаційних районів (Центральний (Середньобузький), 
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Північний (Верхньобузький), Південний (Придністровський), Західний 

(Середньомурафський), Північно-Східний, Південно-Східний (рис. 2.4); 13 

рекреаційних центрів; 36 рекреаційних пунктів [188]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис.2.4 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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Особливістю територіальної структури рекреаційного комплексу 

Вінницької області є нерівномірність розміщення її елементів. Основні 

структурні елементи – рекреаційні пункти і центри сформувались вздовж 

річок, зокрема Південного Бугу та Дністра; на території області відсутні 

сформовані рекреаційні вузли, Вінниця – найбільший рекреаційний центр 

області, одночасно виконує функції організаційного ядра обласного 

територіально-рекреаційного комплексу.  

Аналізуючинапрями подальшого розвитку рекреаційної діяльності у 

межах Середнього Побужжя, потрібно вивчати та врахувати досвід різних 

країн світу у цій індустрії. З метою досягнення якісно нового рівня технології 

туристсько-екскурсійного обслуговування на Середньому Побужжі можна 

запропонувати такі види програм: туристсько-оздоровчі, пізнавально-

екскурсійні, професійно-навчальні, етнографічні, туристсько-розважальні, 

туристсько-сакральні,  екологічні, аґротуристичні тощо.  

У процесі формування ринкових відносин ефективне функціонування 

ТРК, підвищення якості та розширення  асортименту туристичних послуг 

залежать від фінансування, яке реалізується за рахунок коштів обласного та 

районних бюджетів, а також суб’єктів підприємництва усіх форм власності. 

Одним з основних чинників фінансового забезпечення розвитку рекреаційної 

сфери є процес самофінансування, що передбачає її функціонування за рахунок 

суб’єктів рекреаційного самоврядування та коштів зацікавлених інвесторів.  

Туризм, як вид економічної діяльності має чітку орієнтацію на 

використання природних умов та історико-культурної спадщини регіону. 

Тому необхідно провести детальне дослідження запасів мінеральних вод та 

лікувальних грязей, зробити їх бальнеологічну оцінку, встановити межі 

охоронних зон усіх видів об’єктів природно-заповідного фонду області; 

проводити роботу по відновленню ландшафтів, поліпшенню санітарного 

стану територій у зонах відпочинку, турбазах тощо. Пріоритетним напрямом 

залишається охорона, збереження та популяризація пам’яток культурної 
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спадщини Середнього Побужжя. Доцільно також провести електронну 

паспортизацію нерухомих пам’яток культурної спадщини – об’єктів 

туристичного відвідування. З метою подальшого вдосконалення ТРК варто 

ліквідувати інфраструктурні диспропорції, що стримують використання 

рекреаційних ресурсів та умов Середнього Побужжя. Важливою умовою 

розвитку ТРК регіону дослідження є поліпшення інформаційного та 

рекламного забезпечення  цієї індустрії тощо.  

Загалом, рекреаційна сфера є однією з найперспективніших галузей 

сучасності та майбутнього. Її розвитку у межах Середнього Побужжя 

сприятиме комплексна оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу, 

застосування нових методів господарювання і управління, створення 

оптимальної територіальної організації як усього ТРК, так і окремих його 

спеціалізованих ланок, максимальне освоєння рекреаційних ресурсів та їх 

охорона, що в умовах вільної конкуренції забезпечить насичення ринку 

високоякісними послугами і сприятиме комплексному соціально-

економічному розвитку регіону (Додаток В). 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

Аналіз різноманіття природних умов і ресурсів у його межах  басейну 

Південного Бугу дав можливість у його межах виділити три частини: верхню, 

середню і нижню. Вони суттєво відрізняються між собою. Особливо 

різноманітні й своєрідні природні умови і ресурси Середнього Побужжя. Тут 

з північного-заходу на південний-схід міняється характер літо генної основи 

,клімат стає більш континентальним, широколисто-лісові ландшафти 

переходять у лісостепові й лучно-степові. У межах Середнього Побужжя 

виділено сім природних районів, природні умови і ресурси яких придатні для 

господарського, зокрема й рекреаційного, освоєння. Ландшафтознавчий 

аналіз показує, у межах Середнього Побужжя найбільш сприятливими для 
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рекреаційного освоєння є кліматичні, водні й лісові ресурси. 

Середнє Побужжя – регіон стародавнього, активного й різноманітного 

освоєння природних умов і ресурсів. Однак, його туристично-рекреаційне 

освоєння започатковане лише у ХVІ – ХVІІ ст., активним є з другої половини 

ХІХ ст.. На початку ХХІ ст. у межах Середнього Побужжя сформувався 

потужний територіально-рекреаційний комплекс в структуру якого входять 

681 заклад. З них: 21 лікувальна установа, 583 – заклади оздоровчо-

спортивної рекреації, 54 – заклади туризму і пізнавальної рекреації та інші. У 

структурі територіально-рекреаційного комплексу значно переважають 

оздоровчі заклади (87%), які спеціалізуються на оздоровчому відпочинку. 

Щорічно кількість рекреантів у межах Середнього Побужжя зростає. Лише в 

оздоровчих закладах тут щорічно  оздоровлюється до 58 тис. осіб. Загальна 

кількість рекреантів сягає 1,2 – 1,4 млн. осіб. 

Майбутнє рекреаційне освоєння Середнього Побужжя буде 

інтенсивнішим ніж Верхнього і Нижнього. Це зумовлено наявністю тут чітко 

вираженого й оригінального за ландшафтною структурою Прибужжя, 

своєрідністю ландшафтної структури річища Південного Бугу, насиченістю 

археологічними, історико-архітектурними, садово-парковими ансамблями та 

іншими рекреаційними об’єктами, поступовим відродженням та подальшим 

активним розвитком місцевих традицій і звичаїв, особливо «прив’язаних» до 

Південного Бугу. 
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РОЗДІЛ 3.  

 

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ ТА 

ГЕОЕКОТОНІВ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ, ЇХ РІЗНОМАНІТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

3.1. Рекреаційні осередки: різноманіття, типологія, класифікація 

 

На формування сучасного ландшафтно і екологічно дестабілізованого 

середовища впливають різні види господарської діяльності людей, серед яких 

постійно зростає роль та значення рекреації. У процесі рекреаційного 

освоєння будь-якої території формуються рекреаційні мікроосередки різні за 

площею і силою прояву процесів, що в них розвиваються. Часто різноманіття 

рекреаційних осередків залежить не лише від видів господарської діяльності 

людей, але й від мозаїчності, рисунку ландшафтних комплексів, на основі 

яких вони формуються і в подальшому функціонують. Саме особливості 

функціонування рекреаційних мікроосередків визначають тенденції до 

розвитку чи занепаду рекреаційного освоєння території, тому їхнє 

дослідження є практично спрямованими. Зараз, здебільшого, переважають 

дослідження рекреаційних ресурсів і рекреаційних ландшафтів, а 

рекреаційним мікроосередкам, як початковим стадіям розвитку різних 

рекреаційних структур, приділяється недостатньо уваги. 

У процесі польових ландшафтознавчих вишукувань Середнього 

Побужжя зафіксовано значну кількість різноманітних рекреаційних 

осередків, особливо мікроосередків. З суто ландшафтного погляду, під 

рекреаційним мікроосередком розуміємо невеликі (від кількох сотень 

квадратних метрів) території, у яких під впливом рекреації розвиваються 

процеси і явища, що призводять до зміни структурної організації 

геокомпонентів та ландшафтних комплексів у їхніх межах. Формуються у 

межах одного урочища або на основі кількох урочищ ландшафтної ділянки 

чи місцевості, що придатні до рекреації. Їхній діапазон досить широкий – від 
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мікроосередку рибалки на березі річки до окремо розташованого курортного 

комплексу. Детальніше розглянемо різноманіття і структуру рекреаційних 

осередків на прикладі рекреаційних мікроосередків. 

Мозаїчність ландшафту. Наявність мікроосередків, зокрема і 

рекреаційних, визначається у процесі мозаїчності рисунку просторової 

структури ландшафту досліджуваної території. Поки що ландшафтознавці не 

приділяють уваги мозаїчності ландшафту і лише інколи розглядають її загальні 

ознаки, не виокремлюючи складових [125]. Більш того, у географічних 

словниках та енциклопедіях термін «мозаїка ландшафту» відсутній. Є 

«мозаїчність фітоценозів» (пізньолат. mosaica) – особливість фітоценозів, що 

визначається нерівномірністю розподілу в них рослин [88, с. 230]. У 

ландшафтознавстві і суміжних науках є низка термінів, споріднених з поняттям 

«мозаїка ландшафту», серед них є більш вживаним поняття «ландшафтний 

рисунок». «Ландшафтним рисунком території називається  просторова мозаїка, 

яку утворюють на земній поверхні ділянки, що відповідають сформованим на 

цій території природним територіальним комплексам або мікроутворенням 

комплексного характеру»[28, c. 6].Отже, рисунок ландшафту – це його мозаїка 

і, відповідно, у подальших дослідженнґ ці два поняття – «рисунок ландшафту» і 

« мозаїка ландшафту» можуть бути використані як ідентичні. При цьому 

можливий і такий варіант поняття, як «мозаїчність рисунку ландшафту». 

Наявність антропогенних, зокрема й рекреаційних, мікроосередків 

визначається при аналізі характеру мозаїчності рисунку просторової 

структури ландшафту досліджуваної території. Просторова структура 

сучасного ландшафту це, здебільшого, складне поєднання натуральних, 

натурально-антропогенних і антропогенних ландшафтних комплексів. 

Відповідно до цього доцільно розрізняти три типи мозаїчності. 

Натуральна мозаїчність структури ландшафту – це його основна 

властивість, що відображає ступінь зрілості натурального ландшафту, 

забезпечує його стійкість, функціонування без кризових ситуацій тощо. 
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Натуральних ландшафтних комплексів залишилось мало, на Середньому 

Побужжі також. До таких відносяться поки що розповсюджені у заплаві і на 

першій терасі долини річки Південний Буг вільшняки, кам’янисті ділянки 

заплави і стариці, інколи заболочені або перезволожені притерасові 

пониження тощо.  Натуральну мозаїчність вільшняків Середнього Побужжя 

складають мілководдя, перезволожені ділянки, сплавники, ламані осокові 

купини, пристовбурні мікропідвищення вільхи, зарості малини або черемхи. 

Ці елементи мозаїки об’єднані між собою у єдиний натуральний 

ландшафтний комплекс – вільшняк. Не менш мозаїчними є й стариці, 

кам’янисті заплави та заболочені притерасні пониження. У функціонуванні 

сучасного антропогенно перевантаженого ландшафту долини річки 

Південний Буг натуральні ландшафтні комплекси, з їх збалансованою 

мозаїчністю, здебільшого виконують роль стабілізуючих чинників, тому їх 

намагаються не використовувати для господарських потреб. Однак їх 

рекреаційне освоєння поступово зростає, що призводить до формування 

рекреаційних мікроосередків та розвитку у їхніх межах не завжди 

сприятливих процесів і явищ [66]. Натуральну мозаїчність ландшафту 

формують ендогенні та екзогенні процеси та явища.  

Натурально-антропогенна мозаїчність – явище вторинне, що часто на 

локальних ділянках зумовлене антропогенним чинником-поштовхом, однак у 

подальшому формування структури ландшафту проходить за природними 

закономірностями. У межах Середнього Побужжя натурально-антропогенна 

мозаїчність поширена. Як приклад, ускладнення мозаїчності просторової 

структури прибережних ландшафтних комплексів Південного Бугу та його 

приток під впливом численних тут ставків і водосховищ. У місцях 

підтоплення формується екотонна система «вода – суша», де чітко 

виділяється від трьох до п’яти смуг трансформацій прибережних 

ландшафтних комплексів. Натурально-антропогенна мозаїчність  

прибережних ландшафтних комплексів суттєво зростає в місцях 
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функціонування тимчасових рекреаційних мікроосередків, особливо 

рибацьких, одноразових стоянок туристів та відпочинку людей у вихідні дні. 

У ході розвитку (ускладнення) натурально-антропогенної мозаїчності  

процеси, зумовлені антропогенним чинником-поштовхом, поступово 

домінують, і ландшафтний комплекс із категорії натурально-антропогенного 

переходить в антропогенний. У цьому випадку мозаїчність, здебільшого, 

ускладнюється. Натурально-антропогенну мозаїчність ландшафту формують 

ендогенні, екзогенні й, частково, антропогенні процеси і явища.  

Антропогенна мозаїчність – зумовлена і розвивається під впливом 

антропогенного чинника. Як правило, вона  діаметрально відрізняється від 

початкової натуральної і навіть антропогенної, що була наявною до нової 

перебудови ландшафту. У межах Середнього Побужжя звичайним 

прикладом антропогенної мозаїчності є кар’єрно-відвальні комплекси, що 

утворюються при розробці корисних копалин – гранітів, гнейсів, пісків, глин 

і торфу. Так, при розробці Гніваньсько-Вітавського родовища гранітів і 

гнейсів у Вінницькій області коефіцієнт мозаїчності наявного тут гірничо-

промислового ландшафту збільшився у 4,3 рази у порівнянні з натуральною і 

у 2, 4 рази перевищує натурально-антропогенну мозаїчність ландшафту, що 

функціонував до розробок [69]. Антропогенну мозаїчність ландшафту 

формують антропогенні, екзогенні й, частково, ендогенні процеси і явища.  

У польових дослідженнях мозаїчності ландшафтів Середнього Побужжя 

частіше доводилось брати  справу не з натуральними, а натурально-

антропогенними, особливо, антропогенними типами мозаїчності. Рекреаційні 

мікроосередки найчастіше формуються серед двох останніх типів. Їх багато, 

їхня кількість постійно зростає, що й дає можливість за окремими чинниками 

виокремити низку типів рекреаційних мікроосередків (табл. 3.1). 

Як приклад, детальніше розглянемо різноманіття рекреаційних 

мікроосередків за їх динамікою. Переважають чотири типи таких 

мікроосередків (рис. 3.1): 
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Таблиця 3.1 

Різноманіття мікроосередків 

№ Показники за: Типи мікроосередків 

1. Формуванням натуральні, натурально –антропогенні, 

антропогенні 

2. Походженням техногенні, пірогенні, араційні, 

пасквально-дигресійні, рекреаційно-

дигресійні 

3. Характером прояву геокомпонентні, геокомплексні 

4. Динамікою стабільні, згасаючі, зростаючі, пульсуючі 

5. Тривалістю  короткочасні, постійно діючі, існуючі 

тривалий час 

6. Щільністю на досліджуваній території одиночні, середньої щільності, масові 

7. Площею осередку локальні, регіонально розповсюджені 

8. Ступенем загрози нейтральні, агресивні 

9. Рекреаційним призначенням рибної ловлі, одно-дводенного 

відпочинку,туристські стоянки, окремі 

пляжі,об лаштовані пікніки 

10. Індикаційними властивостями не індикатори, геокомпонентні 

індикатори, ландшафтні індикатори 
 

- стабільні – не збільшують свої площі і суттєвої уваги до себе з боку 

ландшафтознавців не потребують; 

- згасаючі – поступово втрачають притаманні їм властивості, що часто 

призводить до знищення рекреаційного мікроосередку й 

рекреаційного освоєння території; 

- зростаючі – активно збільшують площі і сприяють швидкому, часто 

неконтрольованому розвитку рекреаційного освоєння  території та 

формуванню рекреаційних ландшафтів; 

- пульсуючі – під впливом різноманітних, в основному антропогенних 

чинників, то збільшують, то зменшують свої площі. Такі рекреаційні 

мікроосередки формуються переважно у слабко доступних та 

маловідомих для рекреантів територіях.  

 

 

 

 

 Рис. 3.1. Типи рекреаційних мікроосередків, зумовлені їх динамікою 

Стабільний Згасаючий Зростаючий Пульсуючий 
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П’ятирічні спостереження за розвитком зазначених типів рекреаційних 

мікроосередків показують, що стабільні мікроосередки формуються й 

функціонують переважно на фоні антропогенної, згасаючі – натурально-

антропогенної, зростаючі – антропогенної і пульсуючі – натуральної та 

антропогенної мозаїчності ландшафту.  

Аналіз попередніх публікацій [45, 59, 92], власні польові 

ландшафтознавчі дослідження показують, що для зародження і подальшого 

розвитку рекреаційних ландшафтів визначальними є лише зростаючі та 

пульсуючі рекреаційні мікроосередки. Схема їх поступового переростання у 

рекреаційні ландшафтні комплекси, на основі урочищ, складних урочищ, 

типів місцевостей тощо, показана на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, мозаїчність ландшафту поки що слабко враховується 

ландшафтознавцями у процесі його пізнання. Це зумовлено недосконалістю 

розробки методики оцінки складності територіальної диференціації 

ландшафту, яка вимагає застосування наробок як загальної теорії систем, так 

і теорії ландшафтознавства, зокрема антропогенного. Виділення натуральної, 

натурально-антропогенної і антропогенної мозаїчності ландшафту дає 

можливість не лише краще обґрунтувати різноманіття антропогенних, 

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. 3.2 Процес розвитку рекреаційного ландшафтного комплексу 
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зокрема й рекреаційних, мікроосередків, що формуються й функціонують на 

їх фоні, але й провести типологію, у нашому випадку, рекреаційних 

мікроосередків, визначити подальші шляхи їх розвитку, та розробити заходи 

щодо раціонального використання. 

Типологія рекреаційних осередків. Значне різноманіття рекреаційних 

осередків дає можливість виокремити їх типи та об’єднати в групи. 

Типологічне групування рекреаційних осередків являє собою єдиний 

аналітико-синтетичний процес, що має суттєве методологічне і методичне 

значеня. Він дозволяє виявляти загальні й регіональні особливості 

рекреаційних осередків та їх територіальні структури. Це необхідно для 

розробки моделей територіального планування, охорони природного 

середовища та прогнозування подальшого розвитку рекреаційних осередків.  

Зараз поки що немає досліджень у яких би чітко виділялись «типологічні 

лінії» пізнання рекреаційних осередків. Однак, окремі спроби їх типології уже 

прослідковуються [66]. Аналіз попередніх публікацій [126] та матеріалів 

власних польових досліджень, дають можливість провести типологію 

рекреаційних осередків за їх функціями, площами ареалів, належності до 

ландшафтних комплексів топологічного й регіонального рівнів та ін. 

Функціональна типологія рекреаційних осередків. Функціональна 

типологія, у більшості випадків, є основною ланкою розробки комплексної 

типології. Функціональна структура рекреаційних мікроосередків активно 

впливає на формування своєрідних, притаманних лише окремому осередку, 

іноді населеному пункту й району, ознак: специфічний склад населення та їх 

кількість, характер впливу на природне середовище, особливості 

інфраструктури, динаміку розвитку, екологічний стан рекреаційного 

осередку та прилеглих території тощо. Аналіз функціональної структури 

рекреаційних осередків є методологічною основою прогнозування їх 

розвитку. Ця типологія базується на врахуванні необхідних для формування 

й раціонального функціонування рекреаційних осередків природних 
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ресурсів, можливостях створення або уже наявній господарської і соціальної 

структури, навиках і традиціях місцевого населення, зв’язків з навколишнім 

світом тощо. 

За функціональною ознакою рекреаційні осередки, зокрема Середнього 

Побужжя, можна віднести до таких типів: курортно-оздоровчі міські, 

туристично-оздоровчі сільські, багато- і одно функціональні та інші. 

Типологія рекреаційних осередків за площею ареалів. Ця «типологічна 

лінія» вимагає використання правила тріади [62, 77]. Його застосування 

призводить до чіткого виокремлення мікро-, мезо- і макро рекреаційних 

осередків, дає уяву про їх розмірність, послідовність формування, частково 

структуру та час функціонування. Площа рекреаційного осередку налаштовує 

науковців на організацію відповідного процесу його дослідження, 

матеріальних затрат, попереднього аналізу наявних матеріалів тощо. 

У сільській місцевості переважають рекреаційні мікроосередки, у 

містечках та їх околицях – мікро- і мезоосередки, у містах та приміських 

зонах – мезо- і макроосередки. З початку ХХІ ст. суттєво зростає роль та 

значимість, зокрема у межах Середнього Побужжя, рекреаційних 

мезоосередків. 

Рекреаційний мікроосередок – це антропогенний осередок, що 

формується під впливом одного виду рекреаційної діяльності людей у межах 

одного, рідко двох, природних (натуральних, натурально-антропогенних або 

аетропогенних) ландшафтних комплексів рангу фацій або урочища. До 

рекреаційних мікроосередків відносяться стихійно сформовані та спеціально 

оформлені місця для рибної ловлі на берегах річок, ставків та водосховищ; 

так звані «лягушатники» – невеликі 50-70 м2 піщані пляжі приурочені до 

випуклих частин річища з піщаними берегами; окремо розташовані пункти 

обслуговування рекреантів (буфети, кафе, станції водних засобів плавання і 

контролю); готелі для рекреантів і окремі будівлі санаторних закладів з 

належними їм територіями; табори і бази відпочинку та польових практик 



 

88 
 

 
 

тощо. Крім названих, у межах Середнього Побужжя, до своєрідних 

рекреаційних мікроосередків відносяться копанки. Приурочені, переважно, 

до заплавного, рідше надзаплавно-терасового типів місцевостей, форма 

переважно прямокутна або округла, площа 50-120 м2, глибини 1,5-2 м. 

Копанки – рекреаційна окраса будь-якого господарства або садиби. Їх 

використовують для тимчасового відпочинку після робочого дня, частково 

купання або інших водних процедур, розведення і ловлі риби, вирощування 

оригінальних видів водного-болотних рослин і тварин. 

Рекреаційний мезоосередок – сукупність рекреаційних мікроосередків 

або окремо розбудований рекреаційний осередок, що сформувався під 

впливом двох і більше видів рекреаційної діяльності людей у межах двох і 

більше урочищ одного типу місцевостей. Рекреаційні мезоосередки 

формують окремі табори і бази відпочинку, санаторні комплекси, території, 

що відведені для організації традиційних народних свят, садово-паркові 

комплекси, музеї під відкритим небом тощо. Якщо рекреаційні 

мікроосередки формуються, здебільшого, стихійно, то рекреаційні 

мезоосередки, переважно, цілеспрямовано. Вони охоплюють значні ділянки 

заплавного, надзаплано-терасового, інколи й схилового типів місцевостей. У 

межах Середнього Побужжя до таких відносяться бази відпочинку 

медичного і політехнічного університетів сформовані на лівобережній 

частині Ладижинського водосховища, рекреаційний комплекс розбудований 

на базі Коло-Михайлівського лісу у Вінницькому районі, Немирівський і 

Печеро-Сокілецький рекреаційні мезоосередки та інші. Перспективними для 

розширення площ є рекреаційні мезоосередки, що функціонують на притоках 

Південного Бугу: Десенці – турбівський, Рів – барський і браїлівський, 

Сільниці – тульчинський і тиманіський, Устя-Ободівський та ін. Ландшафтна 

структура рекреаційних мезоосередків приурочених до долини Південного 

Бугу оригінальніша і складніша у порівнянні з подібними, що формуються на 

його притоках. 
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Рекреаційний макроосередок – поєднання рекреаційних мікро- і 

мезоосередків, що сформувалися у процесі рекреаційної діяльності 

зумовленої активним використанням відповідних природних рекреаційних 

ресурсів. У межах Поділля два рекреаційних макроосередки: Сатанівський у 

Хмельницький та Хмільницький у Вінницькій областях. 

Сатанівський рекреаційний макроосередок розвивається на базі 

гідромінеральних ресурсів в околиці м. Сатанів, що за схемою фізико-

географічного районування належать до Товтрового району 

Західноподільської області зони широколистих лісів [78]. Тут розвідане 

Збручанське родовище мінеральних вод подібних як за складом води, так і за 

лікувальною та біологічною дією до води джерела «Нафтуся». 

Основою формування Сатанівсього рекреаційного макроосередку, крім 

лікувальних вод, є й унікальні ландшафти, зокрема букових лісів 

Подільських Товтр, а також долини річки Збруч, що перетинає Товтрову 

гряду, де формується оригінальне поєднання ландшафтних комплексів і 

сприятливих до рекреації мікрокліматичних умов. 

Хмільницький рекреаційний макроосередок територіально 

приурочений до західної околиці одноіменного міста. Уже майже 80 років 

розвивається на базі радонових вод з докембрійських гранітів, пегматитів і 

гнейсів. Мінералізація радонових вод близько 2,5-8 г/л, вміст радону від 50 

до 1800 еман/л [10]. Загальні запаси радонових і вуглекислорадонових вод 

становить понад 5,5 млн. л/добу, що цілком достатньо для приготування 

10000 лікувальних ванн на день. У зв’язку з цим, макроосередок і 

м. Хмільник на його базі розвиваються бальнеологічний курорт, один із 

радонових курортів України. Тут діють 8 оздоровниць і планується 

будівництво ще трьох санаторних комплексів. Загальний обсяг мінеральної 

радонової води, яку використовують санаторно-курортні заклади у вигляді 

ванн, басейнів і зрошувань, щодоби сягає майже 1,5 тис. м3 [34]. Щорічно у 

Хмільницькому рекреаційному макроосередку оздоровлюється близько 50 
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тис. і є можливості приймати до 100 тис. осіб [78]. 

Типологія рекреаційних осередків за належністю до ландшафтних 

комплексів. Одна із важливих і ще зовсім не розглянутих у процесі 

дослідження рекреаційних осередків. Використовуючи цю типологію 

необхідно врахувати, що приуроченість рекреаційного осередку до 

відповідного ландшафтного комплексу передбачає: 

− особливості базових ландшафтних комплексів розбудови рекреаційного 

осередку, потенціал їх природних ресурсів, ступінь придатності природних 

умов для різних видів рекреаційного освоєння, формування відповідної 

інфраструктури та можливості подальшого розвитку; 

− ступінь стійкості ландшафтних комплексів, їх внутрішньої структури та 

зв’язків по відношенню до концентрованого рекреаційного навантаження; 

− направленість та інтенсивність зворотнього впливу рекреаційного осередку 

на речовинний склад, структуру, зв’язки, ресурсний, екологічний, 

естетичний та інформаційний потенціал прилеглих, а часто і віддалених 

ландшафтних комплексів, радіус їх впливу. 

Рекреаційний осередок будь-якого рангу і типу формується на 

природній основі ландшафтних комплексів топологічного рівня у межах 

фацій, урочищ, місцевостей відповідних природних районів. За характером 

належності рекреаційних осередків до ландшафтних комплексів рангу 

місцевості їх можна згрупувати у типи, до ландшафтних комплексів у ранзі 

урочищ – у види. Використовуючи ці ознаки рекреаційні осередки можна 

об’єднані у такі типи і види: 

− тип долинно-річкових рекреаційних осередків формується з шістьох видів: 

річищно-острівних, заплавних, терасових, схилових, а також ставкових і 

водосховищних. Це найбільш розповсюджений тип рекреаційних 

осередків, що зумовлено їх приуроченістю, переважно, до водних об’єктів;   

− типи плакорно-міжрічкових рекреаційних осередків з трьома видами: 

плакорних, вододільно-останцевих та лощинно-привершинних. Часто це 
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осередки із специфічними видами рекреації: ранчо, спостереження за 

птахами, заходом і сходом сонця, геліо- і фітотерапії, а також рибної ловлі, 

полювання тощо;  

− тип «контактних» рекреаційних осередків, що формуються на контакті 

місцевостей різних природних районів і виокремлюється значним 

різноманіттям, дослідження яких ще не завершено. Концентрація 

рекреаційних осередків на межах природних районів і областей призводить 

до формування тут місцевих рекреаційних мегаосередків. Як приклад – 

Сатанівський рекреаційний мегаосередок, що розвивається на контакті 

двох природних областей – Подільських товтр та Центрального Поділля. 

Типологія рекреаційних осередків за належністю до відповідних форм 

рельєфу:низовинні, височинні, горбогірні, передгірські, гірські. Більш насичені 

рекреаційними осередками передгірські та гірські райони, на рівнинах вони 

частіше формують ареали на основі тих чи інших типів місцевостей. 

Типологія рекреаційних осередків за кількістю рекреантів. Кількість 

рекреантів – одна із важливих ознак, що визначає класифікаційне 

розташування рекреаційного осередку. Людність рекреаційного осередку 

тісно взаємопов’язана з характером функцій, які вони виконують, рівнем 

розвитку. Багатофункціональні рекреаційні осередки виокремлюються 

значною кількістю населення і більш високими темпами його розвитку. За 

кількістю рекреантів рекреаційні осередки можна розділити на малі (1-10 

осіб), середні (до 100 осіб), великі (більше 100 осіб). Кількісно переважають 

малі рекреаційні мікроосередки, поступово зростає кількість середніх, великі 

– поодинокі, особливо у рівнинній частині України. Однак у наявній зараз 

системі розповсюдження рекреаційних осередків, середні й великі – базові і, 

здебільшого, мають значні потенційні можливості перспективного розвитку. 

Типологія рекреаційних осередків за їх динамікою розглянута у статті 

«Мозаїчність ландшафту та різноманіття рекреаційних мікроосередків» [66] 

та раніше у цьому розділі. 
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Для наукових пошуків, що мають безпосереднє прикладне значення, 

цікавою є типологія рекреаційних осередків за їх індикаційними ознаками: 

− неіндикатори – це переважно поодинокі стабільні або тимчасові 

рекреаційні осередки, найчастіше на узліссях, березі ставка або річки, що 

не стимулюють подальший розвиток рекреаційного освоєння 

відповідного ландшафтного комплексу; 

− геокомпонентні індикатори – рекреаційні осередки, що показують 

напрям та ступінь зміни або знищення одного із геокомпонентів як 

самого осередку, так і прилеглих територій. Частіше такими 

геокомпонентами-індикаторами у рекреаційних осередках та довкіллі є 

рослинність, окремі види тварин та ґрунти; 

− ландшафтні індикатори – показують, як під впливом рекреантів й рекреації 

загалом, проходить перебудова наявних природних (натуральних, 

натурально-антропогенних й антропогенних) комплексів у рекреаційні як у 

межах рекреаційного осередку, так і на прилеглих територіях. 

Отже, постійно зростаюче різноманіття, роль та значення рекреаційних 

осередків у структурі сучасних ландшафтів, призводить до необхідності їх 

детального вивчення. Одним із методологічних підходів до пізнання 

рекреаційних осередків є їх типологія. Цій проблемі в Україні приділяється 

мало уваги. Врахування небагатого наявного досвіду і власні польові 

дослідження дали можливість виокремити кілька «типологічних ліній» 

пізнання рекреаційних осередків, серед яких найбільш важливими є їх 

типологія за належністю до відповідних ландшафтних комплексів, зокрема 

типів місцевостей і типологія рекреаційних осередків за їх індикаторними 

ознаками. 

Класифікація.Значне різноманіття антропогенних мікроосередків дало 

можливість їх класифікувати [21]. Узагальнена схема такої класифікації, з 

доповненням автора, представлена на рис. 3.3. Ця класифікація антропогенних 

мікроосередків теж має недоліки, однак поки що кращої немає. 
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Рис.3.3. Загальна класифікація рекреаційних мікроосередків 
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Усі мікроосередки об’єднані в один клас. Підкласи виокремлені за 

чинниками (натуральні, натурально-антропогенні та антропогенні), що 

беруть участь у їх формуванні. Типи мікроосередків виокремлено: а) 

натурального підкласу – за провідним чинником, що сприяє їх зародженню і 

подальшому розвитку; б) натурально-антропогенного – критерії поки-що не 

знайдено, однак це буде сукупність натуральних і антропогенних чинників; 

в) антропогенного підкласу – за провідним чинником, що зумовлений тим чи 

іншим видом господарської діяльності людей. Серед виокремлених типів 

антропогенних мікроосередків подальша класифікація проведена лише типу 

рекреаційних мікроосередків. В його структурі обґрунтовано наявність 

підтипів – схарактеризовані раніше та видів рекреаційних мікроосередків, що 

виділяються за напрямом (лікувальний, спортивно-оздоровчий, 

відпочинковий тощо) рекреаційного освоєння мікроосередків. 

Дослідження рекреаційних мікроосередків, їх різноманіття та 

класифікація є одним з важливих методичних засобів пізнання процесів, що 

проходили й відбуваються зараз у сучасному ландшафтно і екологічно 

дестабілізованому навколишньому середовищі. Насамперед це стосується 

регіонів де антропогенне навантаження  століттями є значним. До таких 

відноситься й Середнє Побужжя. У майбутньому результати 

дослідженьантропогенних мікроосередків займуть чільне місце у 

регіональних проектах оптимізації навколишнього середовища, зокрема і 

Середнього Побужжя. 

 

3.2 Рекреаційні геоекотони Середнього Побужжя: процес 

формування, структура, специфіка 

 

Формування кожного рекреаційного геоекотону – процес складний і 

тривалий. Це залежить не лише від наявності відповідних природних умов 

придатних для рекреації, рекреантів, часу їх впливу, але й різних соціально-

економічних чинників, що були розглянуті у ІІ розділі. Як і рекреаційні 
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осередки, рекреаційні геоекотони зароджуються, активно функціонують і 

занепадають або й знищуються повністю.  

У процесі польових досліджень встановлено, що рекреаційні геоекотони 

формуються у трьох випадках: 

а) при взаємодії натурального й рекреаційного ландшафтних комплексів 

(рис. 3.4). Цей геоекотон буде рекреаційним, а не натуральним тому, що 

«ініціатором» його формування є рекреаційна діяльність; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) при взаємодії рекреаційного з будь-яким іншим антропогенним (польовим, 

лісовим, селитебним тощо) ландшафтним комплексом (рис. 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Рекреаційний геоекотон сформований натуральним і рекреаційним 

ландшафтними комплексами 

 
1 –  натуральний (а) і рекреаційний (б) ландшафтні комплекси, 2 – зона їх контакту – 

рекреаційний геоекотон, 3 – лінія стиковки ландшафтних комплексів, 4 – межі 

геоекотону, 5 – межі суміжних ландшафтних комплексів. 
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Рис. 3.5. Рекреаційний геоекотон сформований іншим антропогенним та 

рекреаційним ландшафтним комплексами 

Ландшафтні комплекси: 1 – рекреаційний, 2 – антропогенний, 3 – рекреаційний 

геоекотон, 4 – лінія контакту ландшафтних комплексів, 5 – межа геоекотону, 6 – межі:  

а) рекреаційного й б) іншого антропогенного ландшафтного комплексу. 
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в) при взаємодії двох рекреаційних, але різноякісних (водного й 

лісового, лучного й лісового) ландшафтних комплексів (рис. 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура рекреаційного геоекотону.Загалом, структурі будь-яких 

геоекотонів в українській ландшафтознавчій літературі приділяється 

недостатньо уваги. М.Д. Гродзинський вважає, що «екотоном слід вважати 

таку перехідну смугу, яка має свою внутрішню структуру. В ній повинні 

виділятися деяка осьова та дві периферійні зони. Саме наявність осьової зони  

й дає підстави вести мову про внутрішній устрій екотону та його специфічні 

риси, що не властиві сусіднім місцям ландшафту» [45, с. 336] . 

Пізнання структури геоекотонів дає можливість провести їх типологію і, 

навпаки, тип геоекотону характеризується лише йому притаманною 

структурою. У сучасній ландшафтознавчій літературі присвяченій 

геоекотонам (екотонам) розглядаються різні їх типи, зокрема: континуальний 

(за Семенов-Тянь-Шанським), синергетичний і стріальний [45] (рис. 3.7).  

Перший найчастіше зустрічається серед «молодих» рекреаційних 

геоекотонів, що активно формуються (рис. 3.4, 3.5, 3.6). Другий, синергетичний 

рекреаційний геоекотон відноситься до «зрілих» і має набагато складнішу 

будову, яка потребує детальних досліджень. Стосовно стріального, то:  

Рис. 3.6. Рекреаційний геоекотон сформований при взаємодії двох, але 

різнотипних рекреаційних ландшафтних комплексів 

1 – різноманітні суміжні рекреаційні ландшафтні комплекси, 2 – рекреаційний 

геоектотон, 3 – лінія контакту різноманітних рекреаційних ландшафтних комплексів. 

Межі: 4 – рекреаційного геоекотону, 5 – рекреаційних ландшафтних комплексів. 
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«Нарешті у ландшафті є екотони, в яких складно розрізнити їх осьову та 

периферійні частини. Вони немов складаються з декількох зон, які частково 

накладаються одна на одну, формуючи суперпозиційну мозаїчну конфігурацію. 

Такий тип конфігурації екотону можна назвати стріальним  (від лат. Stria– 

смуга)» [45, с. 337]. Як приклад стріального типу екотону наводиться огорожа: 

«Межі між окремими угіддями, закріпленими парканами чи «живими» 

огорожами (смугами насаджень з чагарників чи дерев) також слід розглядати як 

екотони стрільного типу» [45, с. 337]. Можливо «живі» огорожі й відносяться 

до стрільного типу екотонів (геоекотонів), однак всі інші огорожі та подібні 

утвори, доцільніше відносити до антропогенних псевдогеоеотонів. Серед 

рекреаційних таких багато, однак вони поки що не досліджені. 

Псевдогеоекотони подібні до стріальних. У них немає зони (лінії, смуги) 

контакту де прослідковується властивості двох контактуючих ландшафтних 

комплексів. Чи можна такі структури вважати геоекотонами (екотонами)? 

Спостереження ведуться за різними типами дачних огорож – з металу, 

каменю, азбесту, дерева та насаджень, що теж є своєрідними антропогенними 

геоекотонами рангу фацій. У цьому випадку «рушійним» чинником активізації 

розвитку антропогенного геоекотону є просторове розташування огорожі по 

відношенню до сонця, тобто інсоляція. З південного й південно-західного боку 

а) б) в) 

Рис. 3.7 Типи геоекотонів а) континуальний [162]; б) синергетичний;               

в) стрільний [за 45] 
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огорожі, або сонячного боку, у металевих, кам’яних та азбестових огорожах 

усі параметри суттєво відрізняються від протилежного тінєвого боку. 

Показники порівняння характеристик контрастних (сонячного і тінєвого) 

середовищ антропогенного геоекотону «огорожа» наведені у таблиці 3.2, де:  

С – сонячний бік огорожі; 

𝟐𝟔

𝟏𝟖
 – середнє значення температури біля геоекотону , середня температура 

розташування геоекотону; 

Т – тінєвий бік огорожі. 

Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика показників контрастних (сонячного і 

тінєвого) середовищ антропогенного геоекотону «огорожа» 
 

Тип антропогенного 

геоекотону «огорожа» 

Температур

а в Со 

Вологість 

ґрунту(%) 

Трав’яна рослинність Насадження 

с т с т с т с т 

Суцільна металева 

огорожа, висотою 

1,5 м, зелена, на 

фундаменті (25-30 см 

висотою) з бетону 

 

26

18
 

23

18
 

10-12 14-16 Злакова Різнотравно-

злакова 

Абрикос, 

виноград, 

песики, 

туя 

Яблуні, 

груші, 

горобна, 

калина 

Суцільна дерев’яна із 

соснових і дубових 

досок, висотою 1,6 м, 

зелена без фундаменту 

огорожа 

23

18
 

21

18
 

12-14 16-17 Злаково-

різнотравна 

Різнотравно-

злаково-

бур’янова 

Абрикос, 

виноград, 

груші, 

яблуні 

Айва, 

абрикос, 

груші, 

яблоні, 

бузок,кали

на та ін. 

 
  

Антропогенний геоекотон «огорожа» створений як межа дачної садиби 

на вигоні, де до нього подібних утворів не було. У процесі його 

функціонування сформувалися контрастні середовища, що призвело до 

зародження і розвитку непритаманного цій території (вигону) 

антропогенного утвору – геоекотону. У цьому випадку поштовхом до 

зародження геоекотону виступили не два контрастних середовища, а 

огорожа. Властивості контрастних середовищ сформувались під впливом 

просторового розташування антропогенного геоекотону та інсоляції. Саме це  
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необхідно мати на увазі в подальших реконструкціях антропогенних 

геоекотонів з метою їх поліпшення. 

Температуру повітря на висоті 0.5, 1.0 і 1.5 м та вологість ґрунту 

вимірювали упродовж липня – серпня 2014 –2017 років три рази за день – 

вранці (700), в обід (1400) і увечері (2200). Ці показники вимірювання 

проводились на різних віддалях від огорожі, потім їх порівнювали з 

середніми показниками температури повітря і вологості ґрунту 

місцерозташування антропогенного геоекотону «огорожа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж літа, дали змогу чітко встановити межі антропогенного геоекотону 

«огорожа», та запропонувати свої пропозиції щодо його реконструкції 

(рис. 3.9, рис. 3.10). 

Загально-географічну значимість досліджень геоекотонів загалом 

зхарактеризував П.Дем’янчук [53]. Це стосується й антропогенних 

геоекотонів. П. Дем’янчук зазначає, що вдало проведена екстраполяція 

поняття «рослинний покрив» в антропологію, введенням характеристик 

континуальності і дискретності «антропологічного покриву» та перехідних  

 

Рис. 3.8 Початкова стадія формування геоекотону «огорожа» 
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«антропогенних смуг», дозволило В. Алексєєву пояснити формування 

людських рас. А дещо пізніше, на багатому емпіричному матеріалі, 

Л. Гумільовим була обґрунтована концепція етногенезу, згідно якої основні 

процеси етногенезу приурочені саме до перехідних територій, де просторово 

поєднуються різнорідні ландшафти (гори – рівнинні ландшафти, ліс – луг, 

степ тощо) і, навпаки – процеси онтогенезу слабкіші при плавних переходах 

від одних географічних умов до інших. Тобто, «етноси є явищем контактної 

смуги біосфери і соціосфери, котрі виникають шляхом дивергенції 

 

Рис. 3.10. Приклад формування геоекотону «огорожа» 

Рис. 3.9. Геоекотон «огорожа»          Рис. 3.10. Геоекотон «огорожа» після  

              до реконструкції                                                    реконструкції 
 

Умовні позначки: 1 – металева огорожа; ясно-сірі ґрунти: 2 – у звичайному стані, 3 

– сухі, 4 – зволожені; 5 – підґрунтя; 6 – городні культури; 7 – кущі смородини; 8 – 

бур’яни; 9 – сухостійні квіти; 10 – барбарис; 11 – виноград; 12 – плодові дерева (яблуні, 

груші); 13 – плодові кущі (аґрус, смородина тощо); 14 – межа геоекотону; 15 – С- світла,  

Т – тіньова сторони 

A Б 
26оС 23оС 

С Т 

23оС 21оС 
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(розходження ознак), або злиття в результаті міжетнічних контактів у зонах 

просторового поєднання двох різнорідних ландшафтів» [59, с. 137].  

Симетрія й асиметрія рекреаційних геоекотонів.Симетрія (від 

грецьк.symmetria - домірність) – однорідність, пропорційність, гармонія, 

інваріантність структури матеріального об’єкта щодо його перетворень. Це 

ознака повноти і досконалості. Втративши елементів симетрії, предмет 

втрачає свою довершеність та краси, тобто. естетичне поняття. Симетрія 

відбиває ступінь упорядкованості системи. 

Естетична забарвленість симетрії у найбільш загальному розумінні – це 

узгодженість чи врівноваженість окремих частин об’єкта, об’єднаних у єдине 

ціле, гармонія пропорцій. Симетрія проявляється у розумінні геометричного 

будівлі тіл у природі, а й у кількох областях людської діяльності. Уже давно 

в своїх витворах люди надають перевагу правильним геометричним формам 

– квадрату, колу, рівнобедреному трикутнику. Симетрія є в музиці, 

хореографії, архітектурі, математиці, логіці, будові живих організмів і 

рослин, тобто, симетрія є скрізь. Отже, симетрія є фундаментальною 

властивістю природи, уявлення про яку, як зазначав академік 

В.І. Вернадський, «складалось протягом десятків, сотень років» [1]. 

Симетрія формується в процесі саморозвитку Землі, географічної 

оболонки та рельєфу як матеріальних систем. Наприкінці 19 ст. 

О.П. Карпінський встановив географічні гомології – певну відповідність 

елементів материків і океанів, наявність осі симетрії материків, океанічної та 

материкової півкуль. На регіональному рівні симетрія рельєфу виявляється в 

будові гірських систем і окремих хребтів чи долин, орографічній структурі 

континентів (наприклад, у розташуванні Головного Європейського вододілу, 

який перетинає пн.-зх. частину території України, у морфології дна окремих 

морів, зокрема Чорного моря). Основний тип симетрії таких форм та 

елементів білатеральний (подібний до структури листка рослин) [13]. Деякі 

локальні форми рельєфу акумулятивного і денудаційного походження, а 
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також карстові та суфозійні мають конічну симетрію (вулканічний конус, 

вершина, лійка, понор). Симетричними завжди зображують і геоекотони, 

зокрема й рекреаційні. 

Асиметрія – це несиметрія, тобто такий стан, коли симетрія відсутня. 

Так, асиметрія рельєфу виникає під впливом різних факторів: тектонічного, 

геологічного (різна інтенсивність денудації залежно від твердості і нахилу 

пластів), інсоляційного (залежність геоморфологічного процесів від експозиції 

схилів), аеродинамічного (вплив вітрів різного напряму), гідродинамічного 

(нерівномірний розмив берегів) та ін. В Україні найбільш виявлені асиметрія 

річкових долин і межиріч позальодовикової зони. Вивчення асиметрії річкових 

долин в Україні почато наприкінці 19 ст. (І.Ф. Леваковський) [12]. 

К.І. Геренчук встановив у межах Східно-Європейської рівнини 4 типи 

асиметрії: стійка, що виявляється загалом у геоморфологічних областях 

(наприклад, для Причорноморської низовини – правостороння, для Волинської 

і Подільської височин – лівостороння); нестійка – наявність і право-, і 

лівосторонньої асиметрії (у Передкарпатті, на Придністерській і Донецькій 

височинах); змінна, характерна для вільних меандр у заплавах великих і 

середніх річок рівнин України і врізаних меандр (Дністер у середній течії); 

хаотична, що виявляється у безладній зміні крутих і похилих схилів залежно 

від рельєфу межиріч (у межах моренних рівнин Полісся) [41]. 

Ландшафтознавчі дослідження антропогенних й, особливо 

рекреаційних геоекотонів у межах Середнього Побужжя показали, що їх 

формування і подальший розвиток прямо залежать від асиметрії річкових 

долин басейну Південного Бугу. Більше того, у залежності від наявних тут 

типів асиметрії долин формуються й асиметричні типи антропогенних, 

зокрема й рекреаційних, геоекотонів: рекреаційні геоекотони із стійкою, 

нестійкою, змінною та хаотичною асиметрією. Їх детальні дослідження не 

проводились. Однак, зазначимо, що майже на всіх рисунках у працях 

науковців природні (натуральні, натурально-антропогенні й антропогенні) 
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геоекотони зображені у вигляді симетричних структур. В природних умовах 

це не зовсім так. Більшість натурально-антропогенних і антропогенних, 

зокрема й рекреаційних геоекотонів асиметричні. Якщо б антропогенні 

геоекотони були симетричними, то тоді не спрацював би, або діяв лише до 

відповідного моменту насичення, ефект «переливання» речовини, енергії та 

інформації. У зв’язку з тим, що антропогенні геоекотони асиметричні, 

«переливання» речовини, енергії та інформації від контактуючих 

ландшафтних комплексів або інших об’єктів до геоекотону проходить 

постійно, то відповідно постійно оновлюється і розвивається й сам 

геоекотон.Асиметрія частково характерна навіть для «лінійних» 

антропогенних геоекотонів – дорожніх, ліній електропередач, різноманітних 

кордонів і загорож. Трохи детальніше розглянемо симетрію і асиметрію 

рекреаційних геоекотонів. 

У рекреаційних геоекотонах асиметрія зумовлена різними чинниками, 

зокрема: 

➢ приуроченістю до відповідних форм земної поверхні – 

орографічна асиметрія. Вона активізує або сприяє розвитку небажаних 

геоморфологічних процесів – ерозії схилів, формуванню зсувів, опливин, 

затрудняє створення лісових насаджень, відвід поверхневого стоку та 

вимагає додаткових витрат на укріплення схилів тощо; 

➢ просторовим розташуванням  відносно  до переважаючих вітрів – 

вітрова асиметрія. Ця асиметрія зумовлює нерівномірний розподіл снігу 

зимою, хімічних елементів, особливо важких металів, у повітрі та ґрунтах 

рекреаційних геоекотонів; 

➢ ландшафтною структурою рекреаційного геоекотону – 

ландшафтна асиметрія. Ландшафтною асиметрією часто зумовлена загальна 

екологічна ситуація у межах рекреаційного геоекотону, його естетична 

привабливість та тривалість функціонування. 

Вектори дії різноманітних процесів у зхарактеризованих видах 
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асиметрії рекреаційних геоекотонів можуть співпадати і не співпадати. Їх 

пізнання дає можливість раціональніше планувати й формувати структуру як 

самого рекреаційного геоекотону, так і окремих його частин – зелених 

насаджень, водних об’єктів, прилеглих до них територій, доріг, промислових 

об’єктів тощо, а також запобігати геохімічному перевантаженню окремих 

ділянок рекреаційних геоекотонів та розробляти заходи щодо їх 

раціонального використання та охорони. 

Польові ландшафтознавчі дослідження дали можливість зробити 

висновок, що симетричними в основному стають рекреаційні геоекотони, які 

формуються в результаті контакту двох різнорідних рекреаційних 

ландшафтних комплексів, зустрічаються нечасто; (рис. 3.12)асиметричними – 

рекреаційних та інших. Суттєво переважають асиметричні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антропогенні, зокрема і рекреаційні, геоекотони. Їхня структура складна: 

окрім контактних смуг тут чітко прослідковуються і контактні мікрозони 

(Рис 3.13, 3.14). Їх розміри і співвідношення можуть бути різними, однак 

стійкість рекреаційних геоекотонів до антропогенного навантаження та  

Рис. 3.12 Типи асиметричних геоекотонів 

а) континуальний за [161]; б) синергетичний; в) стріальний за [45] 

б) 
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Рис. 3.14. Структура симетричного розвитку і впливу  

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 – внутрішня; ІІ – контактна; ІІІ – зовнішня. 
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ІІ 

ІІІ 

           

Рис. 3.13 Структура асиметричного впливу рекреаційного геоекотону 

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

4 – малого впливу; 5 – речовинно-енергет23ичний обмін; 6 – межі рекреаційних 

ландшафтних комплексів. Мікрозони: І – внутрішня; ІІ – контактна; ІІІ – зовнішня. 
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раціональне рекреаційне використання часто залежить від однієї давно 

встановленої природою властивості.  

Стійкість рекреаційних геоекотонів.Конструктивно-географічні 

дослідження рекреаційних геокотонів зумовлені не лише потребою їх 

пізнання з теоретичного погляду, але це  має й суто практичне значення. Це 

пов’язано з визначенням їхньої стійкості до рекреаційного навантаження. Які 

рекреаційні геоекотони стійкісні – симетричні чи асиметричні?  У зв’язку з 

тим, що симетричні геоекотони є рідкісним явищем, детальніше розглянемо 

широко розповсюджені асиметричні рекреаційні геоекотони. Питання у тому, 

у яких пропорціях, у якому співвідношенні контактуючих частин 

асиметричні рекреаційні геоекотони будуть найбільш стабільними і стійкими 

до рекреаційного навантаження.  

З багатьох пропорцій, якими здавна користувалася людина, створюючи 

гармонійні витвори, , існує одна, єдина і неповторна, що володіє унікальними 

властивостями. Цю пропорцію називали по-різному – «золотою», 

«божественною», «золотим перерізом», «золотим числом», «золотою 

симетрією»,  «золотою серединою», «золотим поділом» тощо. 

«Золота пропорція» – поняття математичне, і її вивчення та 

використання – це насамперед завдання науки математики. Але саме вона є 

критерієм гармонії і краси, а це вже категорія мистецтва, естетики й 

ландшафтознавства, особливо рекреаційного. Ландшафтознавства тому, що 

коли розглядаємо такі поняття, як «золотий переріз» і «золота середина», то 

зачіпаємо в першому випадку таке поняття, як межа, у другому – геоекотон. 

Зв'язок між поняттями «золота пропорція» і «золота середина» показує, 

наскільки тісно пов’язані між собою математика і географія або математика, 

рекреація і ландшафтознавство. 

Закономірності золотої симетрії виявляються в енергетичних переходах 

елементарних частинок, у будові деяких хімічних з’єднань, у планетарних і 

космічних системах, у генних структурах живих організмів, проявляються не 
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лише в окремих органах людини і тіла загалом, а й у біоритмах і 

функціонуванні головного мозку та зорового сприйняття. Можливо, саме 

тому ще задовго до відкриття цього закону, ним користувалися єгиптяни і 

вавилоняни. Такі пропорції спостерігаються в піраміді Хеопса, на предметах 

і прикрасах з гробниці Тутанхамона, у барельєфному зображенні фараона 

Рамзеса, на фасаді старогрецького храму Парфенона у на багатьох інших 

шедеврах, які найчастіше відвідують туристи і на основі яких формуються 

рекреаційні осередки і ландшафти. Історія свідчить, що секрети золотого 

поділу ревно оберігалися, зберігалися в суворій таємниці. Вони були відомі 

лише посвяченим. Найширшого застосування золотий поділ набув в епоху 

Відродження. Він спостерігається в багатьох картинах Леонардо да Вінчі, 

який здійснював перерізи стереометричного тіла, утвореного правильними 

п’ятикутниками, і кожного разу одержував прямокутники з відношенням 

сторін у золотому поділі. Тому він дав цьому поділу назву «золотий переріз». 

Так ця назва й тримається дотепер як найпопулярніша. 

Поширеним є золотий переріз і в архітектурі як такий, що формує її 

гармонійність. Гармонійність, без сумніву, є також джерелом усілякої 

принадності і краси будь-якого антропогенного ландшафту й, особливо, 

рекреаційного. Відомий італійський теоретик архітектури Леон-Батиста 

Альберті зазначав: «Призначення і мета гармонії – упорядкувати частини, 

взагалі кажучи, різні за своєю природою, якимось досконалим 

співвідношенням так, щоб вони одні іншій відповідали, створюючи красу. 

Вона охоплює все людське життя, пронизує всю природу речей» [57]. Це в 

повній мірі стосується  і рекреаційних осередків, геоекотонів та ландшафтів. 

Стосовно рекреаційних геоекотонів виникає проблема: яким раціональним 

співвідношенням контактуючих частин забезпечується їхня найбільша 

стійкість та краса? У формуванні раціонального рекреаційного 

геоекотонулюдина має орієнтуватись не на звичну математичну середину – 

50 на 50 – а на вже давно встановлену  природою «золоту середину», де 
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контактуючі частини співвідносяться відповідно як 68 на 32. Це означає, що 

рекреаційний геоекотон має бути асиметричним, і його натуральна або 

натурально-антропогенна частина (формуюча, основна) складає 68 % 

території, а підпорядкована (антропогенна) – 32%. Саме такий рекреаційний 

геоекотон буде стійким, контрольованим природою і людиною у своєму 

розвитку і найбільш придатним для рекреаційного використання.  

 

3.3. Процеси і явища в рекреаційних осередках та геоекотонах: суть 

та значення 

 

Поняття «процес та явище» є загальними філософськими категоріями. 

Географи та ландшафтознавці їм приділили достатньо уваги [43, 45, 61, 69], 

оскільки «… географічна оболонка є наслідком геодинамічних процесів, які в 

свою чергу є частинами більш складного тривалішого процесу» [43; с. 34]. 

Процес (від лат. processus – проходження вперед), якщо сумувати різні 

визначення – це спрямований рух певних дій. У процесі рекреаційного 

освоєння будь-якої території, цей спрямований рух певних дій призводить до 

послідовної зміни станів різних природних компонентів та утворення нових 

ландшафтних структур до яких належать рекреаційні мікроосередки, а потім 

рекреаційні геоекотони і ландшафти. 

Дослідження будь-яких процесів, зокрема й ландшафтних та 

рекреаційних, неможливі без спостереження, фіксації та аналізу явищ, що 

виникають внаслідок активізації певного процесу. Явище – є результатом дії 

певних, у наших дослідженнях, рекреаційних процесів. Однак, процес може 

бути один, а явищ, які утворюються внаслідок його дії – безліч. У філософії 

поняття явище пов'язують із поняттям «сутності» [80]. Звідси, рекреаційний 

процес – це послідовна зміна природних явищ, що супроводжуються 

передачею або обміном речовини, енергії та інформації, які призводять до 

зміни тих чи інших характеристик рекреаційних станів ландшафту. 
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За модельний регіон дослідження процесів та явищ у рекреаційних 

мікроосердках взято Середнє Побужжя. Аналіз природних умов і ресурсів 

цього регіону дала можливість зробити висновок, що рекреаційні функції тут 

можуть виконувати майже всі природні (натуральні, натурально-

антропогенні та антропогенні) ландшафти. Зараз і у найближчому 

майбутньому основними районами рекреаційного освоєння  Середнього 

Побужжя є і будуть території міст, містечок і сіл, що приурочені до долин 

річки Південний Буг та її приток. Зокрема це стосується таких міст як 

Вінниця і Ладижин, містечок Гнівань, Брацлав, Турбів, Гайсин і Бар, сіл – 

Медвідка, Стрижавка, Стара Прилука, Стрільчинці, Райгород, Степашки, 

Ставки та інших, а також низки рекреаційних територій, що формують 

чотири рекреаційних райони - Хмільницький, Вінницький, Печеро-

Сокілецький та Ладижинський (рис. 3.15). Тут виявлена значна кількість 

рекреаційних мікроосередків з активним розвитком характерних для них 

процесів та явищ. Як і раніше, активніше зростає кількість та проходить 

розвиток рекреаційних мікроосередків, що приурочені до водних і лісових 

ландшафтних комплексів. Спостерігається також тенденція до поступового 

рекреаційного освоєння занедбаних сільськогосподарських та промислових 

об’єктів: тваринницьких ферм на терасах та плакорах – під ранчо для 

відпочинку і прогулянок на конях у вихідні дні; заводів і фабрик – під 

пам’ятки індустріальної культури (рис. 3.16). 

Упродовж польових досліджень більше уваги приділялось 

несприятливим процесам в рекреаційних осередках. У подальшому 

переважно вони стимулюють або гальмують розвиток рекреаційних 

ландшафтів. Рекреаційні мікроосередки з несприятливими процесами 

найактивніше розвиваються на берегах річки Південний Буг та його приток, 

особливо там, де річище безпосередньо контактує з боровими терасами 

(рис. 3.17), а також на побережжях ставків і водосховищ. В результаті 

стихійного рекреаційного освоєння прибережної зони Південного Бугу в  
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околицях села Коло-Михайлівка Вінницької області, на відрізку берега 

довжиною 270 м сформувались три рекреаційні мікроосередки, кожний з яких 

займає площу від 0,07 до 0,2 га. У натуральному стані тут берег крутий (60-70º), 

складений пісками борової тераси, висотою від 1,5 до 3 м, задернований і 

Рис. 3.15 Території активного сучасного і майбутнього рекреаційного 

освоєння середнього Побужжя 
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зарослий вербняком, вільхою, сосною та дубом звичайними. Формування 

рекреаційних мікроосередків розпочалося з перевантаження рекреантами 

окремих прибережних ділянок, де був зручний доступ до Південного Бугу. 

Спочатку витоптування трав’яної, а потім знищення й деревної рослинності, 

сприяли виникненню тут циркоподібних заглиблень в піщаному березі. Такі 

рекреаційні мікроосередки формуються упродовж 2-3 років. По периметру у 

них виокремлюється уступ висотою до 1,0-1,5 м. На уступі активно 

розвиваються несприятливі процеси, що призводять до знищення рослинного й 

ґрунтового покривів, осипання піску та його перенесення мікроосередком вниз 
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Рис. 3.16 Мезоосередок музею індустріальної культури ХХ ст. в 

містечку Турбів Вінницької області 

Ландшафтна структура містечка Турбів. Селитебні: 1 – малоповерхові; 2 – багато- (3-5) 

поверхові; 3 – селитебно-промислові. Водні антропогенні: 5 – водосховища; 6 – відстійники 

“цукрового” заводу. Дорожні: 7 – залізничні; 8 – шосейні. Сільськогосподарські: 9 – 

польові; 10 – лучно-пасовищні. Лісові антропогенні: 11 – дубово-соснові; 12 – сосново-

ялинові. Інші позначки: 13 – річка Десенка (напрям течії); 14 – межі містечка. 

Мезоосередок музею. Заводи: 15 – склоробний; 16 – виробництва цукру; 17 – виробництва 

каоліну. Кар’єри з видобутку: 18 – каоліну; 19 – граніту; 20 – відвали розкривних порід 

кар’єру каолінів; 21 – покинута ділянка залізниці; 22 – межі мезоосередку музею. 
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Рис. 3.17 Формування прибережно-річищного рекреаційного геоекотону  

в долині Південного Бугу в околицях  

села Коло-Михайлівка Вінницької області 
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a) відновлена (1972-1974 рр) ландшафтна структура 

Натурально-антропогенні ландшафти.Річищний тип місцевостей.Урочища: 1 – 

неглибоке, (до 2,5 м) шириною 10-12 м, із слабко замуленим, інколи піщаним днищем без 

прибережної рослинності, річище Південного Бугу. Надзаплавно-терасовий тип 

місцевостей.Урочища: 2 – крутий (25-35o) піщано-суглинистий, висотою до 2,5-3,5 м 

уступ першої тераси з малопотужними ясно-сірими ґрунтами під 30-40-річними дубово-

сосновими насадженнями; 3 – вирівняна, з окремими перезволоженими пониженнями 

борова тераса, з малопотужними ясно-сірими ґрунтами під сосново-дубовими з домішкою 

липи, насадженнями.  

Антропогенні ландшафти.Дорожні. Урочища: 4 – лісові, двоколійні, шириною до 3-4 

м піщані дороги. Рекреаційні. Урочища: 5 – невеликі (5-15 м) літні, тимчасові пляжі без 

рослинності. Межі типів місцевостей: 6 – річищного і терасового; 7 – урочищ. Інші 

позначки: 8 – напрям течії річки Південний Буг. 

 

б) відновлена (1996-1998рр) ландшафтна структура 

Натурально-антропогенні ландшафти.Річищний тип місцевостей.Урочища: 1 – 

неглибоке, (до 2,5 м) шириною 10-12 м, із слабко замуленим, інколи піщаним днищем без 

прибережної рослинності, річище Південного Бугу. Надзаплавно-терасовий тип 

місцевостей.Урочища: 2 – крутий (25-35o) піщано-суглинистий, висотою до 2,5-3,5 м 

уступ першої тераси з малопотужними ясно-сірими ґрунтами під 30-40-річними дубово-

сосновими насадженнями; 3 – вирівняна, з окремими перезволоженими пониженнями 

борова тераса, з малопотужними ясно-сірими ґрунтами під сосново-дубовими з домішкою 

липи, насадженнями.  

Антропогенні ландшафти.Рекреаційні мікроосередки. Урочища: 4 – крутий (45-80o), 

висотою 0,7-1,2 м піщаний уступ з оголеними коріннями дубу і сосни; 5 – крутий (60-90o), 

висотою 1,0-1,5 м піщаний уступ із закріпленими залізною сіткою і камінням коріннями 

похилених або напівсухих дерев дубу і сосни; 6 – поката (5-8o) у бік річища піщана 

поверхня пляжу без рослинності; 7 – прибережна відмілина пляжу,сформована в 

результаті переносу піску в річище; 8 – неглибоке (0,3-0,5 м) річище занесене піском із 

пляжу рекреаційного мікроосередку; 9 – зона впливу рекреаційних мікроосередків. 

Дорожні. Урочища: 10 – лісові двоколійні, шириною 2-5 м піщані дороги. Інші позначки: 

11 – тимчасові пункти обслуговування рекреантів. Межі: 12 -типів місцевостей  

річищного і надзаплавно-терасового; Урочищ: 13 – натуральних; 14 – антропогенних; 15 – 

напрям течії річки Південний Буг. 

 

в) сучасна (2017-2018 рр) ландшафтна структура 

Натурально-антропогенні ландшафти.Річищний тип місцевостей.Урочища: 1 – 

неглибоке, (до 2,5 м) шириною 10-12 м, із слабко замуленим, інколи піщаним днищем без 

прибережної рослинності, річище Південного Бугу. Надзаплавно-терасовий тип 

місцевостей.Урочища: 2 – крутий (25-35o) піщано-суглинистий, висотою до 2,5-3,5 м 

еродований уступ першої тераси з сильно змитими ясно-сірими ґрунтами під «п’яним» 

зрідка закріпленим деревостаном (дуб, сосна); 3 – крутий (35-50o) піщаний уступ першої 

тераси, висотою 3,0-3,5 м, ерозійними рівчаками і сильно змитими ясно-сірими ґрунтами 

під чагарникам; 4 - вирівняна, з окремими перезволоженими пониженнями борова тераса, 
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з малопотужними ясно-сірими ґрунтами під сосново-дубовими з домішкою липи, 

насадженнями. 

Антропогенні ландшафти.Рекреаційний геоекотон. Урочища: 5 – крутий (45-80o), 

висотою 0,7-1,2 м піщаний уступ з оголеними коріннями дубу і сосни; 6 – поката (3-5o), 

шириною 5-8  м піщана поверхня пляжу; 7 – прибережна, шириною 1,0-1,5 м, періодично 

затоплювана смуга пляжу; 8 – неширока (до 2 м), глибиною 0,5 м піщана відмілина пляжу; 

9 – неглибоке (до 1,0-1,5 м) днище річища з наносами піску і пляжу, що активно 

використовується рекреантами для купання; 10 – вирівняна піщана з ясно-сірими 

ґрунтами під насадженнями сосни борова тераса для прогулянок, збору грибів та 

фітотерапії; 11 – прибережна борова тераса зайнята рекреаційно-ресторанним 

комплексом; 12 – зона впливу рекреаційного геоекотону. Дорожні. Урочища: 13 – лісові, 

частково асфальтовані, але переважно піщані, шириною 4-6 м дороги. Межі типів 

місцевостей: 14 - річищного і надзаплавно-терасового у структурі рекреаційного 

геоекотону; Урочищ: 15 – натуральних; 16 – антропогенних; Інші позначки: 17 – напрям 

течії річки Південний Буг. 

 

до річки, а також виніс у річище Південного Бугу. Старі сосни і дуби, на брівках 

рекреаційних мікроосередків, утворюють іноді «п’яний» ліс, або стоять з 

оголеним корінням. Їх закріплюють, однак такі дерева – потенційна 

небезпека для рекреантів. 

Несприятливі процеси в рекреаційних мікроосередках Середнього 

Побужжя особливо активно розвиваються в період купальної пори: червень–

липень. У зв’язку з тим, що на борових терасах Південного Бугу розташовані 

табори відпочинку дітей, будинки відпочинку дорослих і санаторії, рекреаційні 

мікроосередки є місцем їх постійного «плямування». За нашими підрахунками, в 

рекреаційних мікроосередках Південного Бугу в районі с. Коло-Михайлівка, 

упродовж літа, щоденно відпочиває від 20-30 до 50-60 осіб. В цей час з 

мікроосередків поступає найбільше піску в річище Південного Бугу, що часто, 

перегороджуючи його на 20-35%, утворює мілководні пляжі, змінює профіль дна 

річки та швидкість течії. 

Зафіксовано випадки знищення рекреантами рослинного покриву на 

піщаних дюнах борових терас, що призвело до активізації процесів 

розвіювання та перенесення піску, формування мікроосередків 

опустелювання. Такі мікроосередки розвиваються активно також в місцях 
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проведення дієвих(святкових) заходів дітей з таборів відпочинку, де 

обов’язковими є святкові вогнища (іноді 2-3), розваги тощо [7]. 

На берегах водосховищ і ставків рекреаційні мікроосередки формуються в 

середній частині прибережних смуг або біля греблі (дамби); заболочені верхів’я 

використовуються лише частково для риболовлі та полювання. На Середньому 

Побужжі рекреаційні мікроосередки іноді формуються в циркоподібних кар’єрах 

граніту, вирівняні днища котрих безпосередньо контактують з річищем. Один з 

таких мікроосередків в околицях с. Сабарів є улюбленим місцем відпочинку 

жителів м. Вінниці. Тут гранітні стінки занедбаного кар’єру висотою до 15-20м 

використовуються для тренування зі скелелазання, а днище як своєрідний пляж 

на березі Сабарівського водосховища р. Південний Буг. В погожі літні дні тут 

збираються до двох – трьох сотень рекреантів. Навіть при виконанні 

природоохоронних вимог, на крутих гранітних схилах тут знищується рослинний 

і ґрунтовий покриви, розвивається лінійна ерозія, осипи, інколи й обвали, в 

заглибинах дна кар’єру концентрується сміття. 

Обстеження території, прилеглої до табору відпочинку дітей в околицях 

с. Флоріанівка Вінницької області, дало змогу виявити шість мікроосередків, що 

сформувалися тут під впливом рекреантів: два у прилеглому дубово-ясеневому 

лісі, три на березі ставка і один на березі річки Десенка. Мікроосередкові процеси 

тут проходять настільки активно, що навіть упродовж осені, зими і весни вони не 

стабілізуються. Переважають процеси площинного і лінійного змиву ґрунтів, 

деградації рослинного покриву та формування смітників (рис. 3.18). 

Просторове розташування та розвиток мікроосередкових процесів, 

пов’язаних з активним рекреаційним використанням ставка в околицях 

с. Флоріанівка Вінницької області дещо інший. Тут формується чотири 

рекреаційних мікроосередки і два водних антропогенних. Розвиток процесів 

в рекреаційних мікроосередках зумовлений не лише рекреантами, але й 

непродуманим будівництвом літніх будинків відпочинку і терасуванням 

схилів для спортивних площадок та пішохідних доріжок. Безпосередньо із 
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ставком пов’язаний розвиток мікроосередків заболочування у верхів’ях і 

ерозійного врізу ставкових вод за дамбою. Поступовий розвиток процесів і 

явищ у рекреаційних осередках і геоекотнах призводить до формування 

рекреаційних ландшафтів (Додаток Г). 

 

 14 

 8 

 5 

 12 

 

Рекреаційні ландшафти. Відпочинково-оздоровчі. Схилові. Урочища водні: 1 - 

глибокі (5-7м) ділянки водойми для плавання на катамаранах, човнах, водних лижах, 

частково купання; 2 - мілкі (0,5-1,5 м) з піщаним дном ділянки для купання; 3 - 

мілководні (1,5-4 м) ділянки водойми для рибної ловлі, плавання на човнах, катамаранах; 

4 - піщані, інколи затоплювані пляжі; 5 - заболочені, частково зарослі верхів’я водойм 

для риболовлі, іноді полювання. Лучні. Урочища: 6 - прибережні різнотравно-злакові 

луки для відпочинку і збору лікарських трав; 7 - покаті лесові схили з лучними ґрунтами 

під різнотравно-злаковою рослинністю під сінокоси, прогулянки і збір лікарських трав; 8 

- круті (12-18°) лісові схили з сірими лісовими ґрунтами під злаково-різнотравною 

рослинністю для прогулянок підвищеної складності, збору лікарських рослин. Лісові. 

Урочища: 9 - вирівняні ділянки штучних лесових терас з насадженнями верби плакучої, 

липи серцелистої, декоративних кущів; 10 - круті (18-22°) лесові схили з сірими лісовими 

ґрунтами під водоохоронно-рекреаційними ясеневими насадженнями; 11 - висока 

глиняна дамба з задернованими схилами для оглядових прогуляних; 12 - неширока (до 

2 м) піщано-гравійна прогулянкова стежка; 13 - круті (16-18°) лесові схили з нішами і 

терасами для індивідуальних будинків відпочинку; 14 - частково вирівняний лесовий 

схил без ґрунтового покриву під господарськими спорудами. Сільськогосподарські 

ландшафти. Польові. Вододільні: 15 - хвилясті лесові поверхні з темно-сірими ґрунтами 

під польовими сівозмінами. Лісові антропогенні ландшафти. Похідні. Вододільні: 16 - 

хвилясті лесові поверхні з сірими ґрунтами під дубово-буковими лісами. Межі: 17 - 

схилового і вододільного типів місцевостей; 18 - антропогенних урочищ. Інші позначки: 

19 - асфальтова дорога; 20 – річище Десенки; 21 - напрям течії. Мікроосередки: 22 - 

відпочинкові; 23 – комплексної рекреації. 

Рис. 3.18 Фрагмент картосхеми рекреаційних ландшафтів та рекреаційних 

мікроосередків натурної ділянки Флоріанівка Вінницької області 
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Отже, дослідження процесів особливо небажаних, що розвиваються в 

рекреаційних мікроосередках, мають значну перспективу. З одного боку, 

мікроосередкові процеси розкривають причини і механізми плинних 

тенденцій трансформації сучасних ландшафтів на локальному рівні та 

можливу перспективу їх регіоналізації, а з іншого, – враховуючи їх 

індикаторне значення можна прогнозувати розвиток або деградацію 

антропогенних ландшафтів у майбутньому. Усе разом, дасть можливість 

реальніше розробляти регіональні плани рекреаційного освоєння будь-якого 

регіону, зокрема і Середнього Побужжя. 

 

3.4. Регіональні відміни та районування рекреаційних структур 

Середнього Побужжя 

 

Формування рекреаційних осередків та геоекотонів, а в подальшому й 

рекреаційних ландшафтів, розвиток у їхніх межах різноманітних процесів 

зумовлені двома групами чинників – натуральними й антропогенними або їх 

поєднанням. Просторове поширення цих рекреаційних структур, зокрема їх 

підвищена концентрація, спостерігається у найбільш динамічних або 

антропогенізованих ландшафтних структурах. У процесі польових 

ландшафтознавчих досліджень встановлено, що у межах Середнього Побужжя 

такими є безпосередньо долинно-річковий ландшафт. У його межах 

формуються своєрідні рекреаційні смуги, тісно взаємопов’язані з 

відповідними типами місцевостей. Так, на основі річища, заплави і 

фрагментарно першої тераси складається своєрідна прирічково-долинна смуга, 

де функціонують і розвиваються рекреаційні осередки та геоекотони, а потім 

зароджуються рекреаційні урочища, місцевості та ландшафти(рис 3.19). 

Друга смуга, переважно рекреаційних осередків – у меншій мірі 

геоекотонів і лише зрідка рекреаційних ландшафтів – створюється у межах 

другої і третьої терас і силових місцевостей. Формування рекреаційних 
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структур тут проходить повільно, а їх кількість у 2, 5 – 3,5 разів менша, ніж у 

прирічково-долинній смузі. Якщо у прирічково-долинній смузі рекреаційні 

структури є фоновими, то у терасово-схиловій вони охоплюють значні за 

площею ділянки або розташовані фрагментарно.  

Третя – вододільна смуга – рекреаційних осередків охоплює плакори і 

вододіли.  

Рекреаційні осередки, а тим більше геоекотони, тут формуються рідко, 

їх площі незначні і представлені вони, переважно, тимчасовими (одно-

дводенними) мікроосередками відпочинку біля джерел, лощинних ставків, 

мальовничих узлісь тощо (рис. 3.19) 

Розвиток рекреаційних осередків у прирічковій смузі Південного Бугу 

найбільш активно спостерігається на чотирьох виокремлених ділянках: 

Хмільницькій – на базі радонових вод; Вінницькій – основа приміська зона; 

Печеро-Сокілецькій – каскади порогів; Ладижинській – на базі найбільшого 

на Середньому Побужжі водосховища. Рекреаційні структури тут формують 

складні, активно функціонуючі і перспективні макроосередки. Хмільницький 

Рис. 3.19 Просторове розташування мікроосередкових смуг 

ТЕРНОПІЛЬ 

Хмільник 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

Мікроосередкові смуги 

Ладижин 

ВІННИЦЯ 

прирічково-долинна 

терасово-схилова 

вододільна 

межі смуг 

25 км 
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[30], Вінницький [34], і Ладижинський [69], частково розглянуті у працях 

науковців. Детальніше схарактеризуємо Печеро-Сокілецькій рекреаційний 

мегаосередок.  

Печеро-Сокілецькій рекреаційний мегаосередок відноситься до 

перспективних, хоча частково уже освоєний. Його основа – ландшафтно-

рекреаційний парк «Побузькі пороги» (можлива інша назва – «Печеро-

Стрільчинський»). Пропонуємо сформувати його на двох ділянках річкм 

Південний Буг, де рекреаційні мікроосередкові процеси матимуть 

найменший прояв. Ці ділянки приурочені до каскадів порогів у районах сіл 

Стрільчинці-Рогізна та Печера-Сокілець. Невеликі (40-150 га), хвойно-

широколистні сильно фітонцидні, мальовничі рекреаційні осередки лісових 

масивів зосереджені  тут на схилах долини Південного Бугу та його приток, в 

балках. Вони органічно доповнюються рекреаційними мікроосередками 

старовинних парків у селах Печера, Сокілець, Стрільчинці, які було створено 

у 18-19 ст. Крім цього, особливістю парку є наявність широких, рівних 

ділянок 1 та ІІ надзаплавних терас з прекрасними площадками для 

розташування закладів короткотермінового (особливо літнього) відпочинку: 

пішохідних прогулянок, аеро- та геліованн, рибальства тощо. У межах парку 

вже сьогодні функціонують осередки тривалого відпочинку для дітей та 

дорослих (табори відпочинку у с. Печера, Стрільчинці), а окремі ділянки 

поступово освоюються для кліматотерапії (пансіонат «Авангард» у 

с. Сокілець).  

У Воробіївському лісі можливе проведення дитячих змагань з туризму; 

на ділянці Південного Бугу (сіл Стрільчинці-Сокілець) – водних походів на 

байдарках, а на крутих схилах річкової долини – проведення змагань з 

гірського туризму та альпінізму. Загалом, ця ділянка у межах ландшафтно-

рекреаційного парку придатна для використання байдарок, надувних човнів 

та катамаранів. Ділянку Тиврів-Гайворон, згідно з «переліком 

класифікованих туристичних маршрутів» віднесено до маршруту другої 
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категорії складності загальною довжиною 220 км. Ділянка з урочищами 

порогів (села Соколинці, Канава, Стрільчинці, Воробіївка, Рогізна, Сокілець, 

Печера, Забужжя, Гранітне, Губник) активно використовуються в 

рекреаційних цілях – як пізнавально-інформаційно об’єкти, для купання, 

аерованн, рибальства тощо. Вздовж берегу Південного Бугу прокладено 

екологічну стежку, яка охоплює ряд природноеталонних рекреаційних 

осередків (Самчинецький і Лучанський ландшафтні заказники, лісовий 

заказник «Марксова дубина», Сокілецький та Печорський ландшафтно-

архітектурні парки тощо).  

У більш віддаленому майбутньому площа ландшафтно-рекреаційного 

парку «Побузькі пороги» може бути розширена за рахунок обєднання з 

рекреаційними ландшафтами Ладижинського водосховища. Сприятливим є 

те, що вододільні ландшафтгі комплекси, які оточують парк (у 

Крижопільському, Гайсинському, Немирівському, Тульчинському районах), 

зайняті значними площами лісів – майже 110 тис.га. Це один з найбільш 

заліснених регіонів Середнього Побужжя, він має сприятливі умови для 

розташування закладів відпочинку та лікування, які потребують особливих 

вимог  до якості і чистоти повітря.  

Проведено районування рекреаційних ландшафтів Середнього 

Побужжя з урахуванням природних особливостей  Середнього Побужжя та їх 

регіональних відмін, різноманіття рекреаційних структур, зокрема й 

рекреаційних осередків та геоекотонів, на основі яких створюються 

рекреаційні ландшафти, та їх просторове розповсюдження. Виділено 

Середньобузький рекреаційний округ  і чотири рекреаційних райони – 

Хмільницький, Вінницький, Немирівський (Печеро-Сокілецький) та 

Ладижинський, що розвиваються на основі відповідних рекреаційних 

мегаосередків (рис. 3.20). 

Рекреаційний район формується на однорідній території, яка об’єднує 

наявні фізико-географічні райони з подібною структурою ландшафтів, де 
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поєднується низка рекреаційних ресурсів, спільне використання яких 

призводить до розвитку спеціалізованого макроосередку. При цьому 

враховувалисьтакож прогнозні характеристики рекреаційно-ресурсного 

потенціалурекреаційного району, стійкість геокомпонентів і ландшафтних 

комплексів до рекреаційного навантаження тощо.  

Рекреаційний округ виокремлено на основі однакової насиченості 

рекреаційними структурами подібного рекреаційного використання, що 

просторово тяжіють до басейнів великих річок. 

У межах Середньобузького рекреаційного округу найсприятливішими для 

рекреаційного освоєння є ландшафтні комплекси, до яких відносяться 

прибережні типи місцевостей: лісолучні заплави річок з ділянками борових і 

суборових лісів, а також річкова долина, шириною до 2 км, із доброю та 

Рис. 3.20 Рекреаційні осередки і рекреаційні 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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середньою тренованістю, заболоченістю до 3%, переважно заліснена тапридатна 

до масового відпочинку; прибережна смуга заплавного типу місцевості до 0, 5 км 

із відсутніми лісовими масивами. У межах цих ландшафтних комплексів 

формується Бузько-Деснянський вузол оздоровчого типу.  

Найбільші площі у рекреаційному окрузі займають ландшафтні 

комплекси, сприятливі до рекреаційного використання, із доброю та 

середньою тренованістю, значним вертикальним розчленуванням, лісистістю 

до 30%, без значних (за площею)шквальних ландшафтних комплексів. До 

них відносяться смуги шириною кілька кілометрів, які відповідають річковій 

долиніПівденного Бугу, Рову, Собу (міста Хмільник, Вінниця, Ладижин). 

Особливістю прирічкових смуг є переважання територій, сприятливих для 

розташування осередків короткотермінового відпочинку, рибальства, 

купання, аерогеліованн тощо. Тут можлива організація і тривалого 

відпочинку, де окремі місцевості (заплавний і надзаплавно-терасовий типи ) 

використовуються для кліматотерапії (с. Печера, Сокілець).  

До ландшафтних комплексів, обмежено придатних для рекреаційного 

використання відносяться території з переважанням сільськогосподарських 

ландшафтів. Відсутність значних шквальних ландшафтних комплексів, 

невисока лісистість, невеликі за площею лісові масиви значно знижують 

потенціал рекреаційних ландшафтів. Разом з тим, окремі ландшафтні 

комплекси мають значні запаси гідромінеральних ресурсів (Немирів), що у 

поєднанні із лісовими масивами, значною кількістю ставків використовуються 

для короткотермінового, рідше тривалого відпочинку та лікування.  

 

Висновки до 3 розділу 

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 
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рекреаційні осередки розвиваються. Це дає можливість виокремити низку 

типів рекреаційних осередків, зокрема за характером прояву, динамікою, 

ступенем загрози, рекреаційним призначенням, індикаційними 

властивостями тощо. Серед виокремлених типологічних ліній рекреаційних 

мікроосередків найбільш важливими є їх типологія за належністю до 

відповідних типів місцевостей та їх індикаторними ознаками.  

Значне різноманіття рекреаційних осередків уможливлює їх 

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

класифікація розглядається як один із методичних засобів пізнання процесів, 

що відбуваються у сучасному ландшафтно дестабілізованому 

навколишньому середовищі.  

Рекреаційні геоекотони або розбудовують спеціально, або вони 

формуються поступово із рекреаційних осередків у результаті взаємодії 

натуральних і рекреаційних, рекреаційним та іншим антропогенним, або між 

двома, але різнотипними рекреаційними ландшафтними комплексами. Їх 

структура складна, іноді навіть спостерігається формування геоекотону в 

геоекотоні. Тому уява про геоекотони як про симетричні  природні структури 

є неправильною. Рекреаційні, як і будь-які інші антропогеннігеоекотони, 

переважно асиметричні, що й забезпечує їм передачу речовини і енергії з 

однієї частини в іншу, стимулює процес формування й подальшого розвитку.  

Найбільш стабільними є рекреаційні геоекотони, де співвідношення 

контактуючих частин не 50 на 50, а 62 на 38, тобто відповідає встановленому 

природою «золотому поділу».  

Функціонування рекреаційних осередків і геоекотонів залежить від 

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

суспільних факторів. Особлива значущість цих процесів у тому, що вони 

дають змогу розкрити причини і механізми плинних (бажаних чи 

несприятливих) тенденцій трансформації сучасних ландшафтів і, відповідно, 

розробляти заходи щодо їх оптимізації у межах Середнього Побужжя.  
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Значне різноманіття та широке розповсюдження рекреаційних 

осередків і геоекотонів та формування на їхній основі більшості сучасних  

рекреаційних ландшафтів Середнього Побужжя  сприяло дослідженню їх 

регіональних відмін з виділенням трьох смуг насичення рекреаційними 

структурами та проведенню районування. Середнє Побужжя виокремлюється 

як рекреаційний округ і у його межах виділено 4 рекреаційні райони: 

Хмільницький, Вінницький, Немирівський (Печеро-Сокілецький) та 

Ладижинський.  

Через те, що рекреаційні райони виокремлені на основі сформованих 

рекреаційних мегаосередків, їх характеристика наведена при розгляді 

відповідних (мікро-, мезо-, макроосередків та ландшафтних комплексів 

різного рангу) структур, а також у додатках. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ГЕОЕКОТОНІВ СЕРЕДНЬОГО 

ПОБУЖЖЯ 

 

Рекреаційне освоєння будь-якого регіону України, зокрема й 

Середнього Побужжя, пов’язане з розбудовою у його межах відповідних 

рекреаційних структур: рекреаційних осередків, геоекотонів, рекреаційних 

ландшафтів тощо. Їх функціонування призводить у містах до розвитку як 

сприятливих ,так і несприятливих процесів і явищ. Це вимагає розробки 

науково обґрунтованих заходів щодо оптимізації та раціонального 

використання різноманітних рекреаційних структур. Проблема у тому, що 

рекреаційних структур багато, вони різноманітні і кожна з них вимагає 

індивідуального підходу. Це, в свою чергу, стимулює розробку численних 

пропозицій, заходів, проектів і планів. Їх неможливо всі претендувати, а тому 

розглянемо лише окремі, як можливі зразки й для інших регіонів України. 

 

4.1 Рекреаційні мікроосередки у міському ландшафті Вінниці 

 

Проблемам рекреації міських жителів присвячено достатньо 

наукової та науково-популярної літератури. Переважно вона стосується 

організаційних питань, територій відпочинку, видів рекреації і 

рекреаційних послуг, туристично-рекреаційних маршрутів [16, 28, 29, 75] 

та дистинацій [23]. Частково розглядаються й рекреаційні ландшафти, що 

формуються і функціонують під впливом туристично-рекреаційної 

діяльності людей [21,27,30,78]. Здебільшого ці публікації стосуються 

загальних проблем рекреації населення і лише частково задівають 

потреби різних вікових категорій людей. Більше того, проблемам 

розбудови у міських та містечкових ландшафтах рекреаційних 

мікроосередків не приділяється належної уваги [59]. 
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Після наявності житла, роботи і здорової їжі, наступним обов’язковим 

чинником нормальної життєдіяльності людей є відпочинок, тобто наявність 

відповідних рекреаційних умов. З кожним роком значення рекреації для 

людей щільно заселених територій постійно зростає. Особливо це 

прослідковується й стає характерним для жителів великих, а за минуле 

десятиріччя й середніх міст та містечок. Дослідження проблем пов'язаних 

з відпочинком жителів м. Вінниці та містечок Турбів і Гнівань Вінницької 

області показали, що найбільш актуальними вони є для батьків дітей 

дошкільного віку та людей старших вікових категорій — пенсіонерів. 

Однак у заходах і проектах раціонального рекреаційного освоєння 

міських та містечкових територій цим проблемам не приділяється 

належної уваги. Проведені упродовж 2014-2017 р. дослідження 

показують, що вирішення проблеми відпочинку дітей дошкільного й 

старшого віку та частково інших вікових категорій можливо через 

розбудову міських рекреаційних мікроосередків. 

На початку ХХІ ст. вітчизняними та зарубіжними дослідниками 

розроблена детальна класифікація міських, і ще незавершена 

містечкових ландшафтів. Зокрема для міст і містечок Середнього 

Побужжя, території дослідження, найбільш вдалими є класифікації 

міських та містечкових ландшафтів Г.І. Денисика [69], Г.І. Денисика і О.І. 

Бабчинської [74], Ю.В. Яцентюка [193] та В.М. Воловика[32]. 

Під міським (містечковим) ландшафтом розуміємо антропогенний 

ландшафт сформований під впливом міської (містечкової) діяльності 

людей у відповідних природних умовах. У структурі сучасних міських та 

містечкових ландшафтів Середнього Побужжя чітко виокремлюються та 

обґрунтовані такі типи міських (містечкових) ландшафтів: багато- і 

малоповерховий, промислово-селитебний, садово-парковий, водно-

рекреаційний та інші [69]. Зазначені типи міських ландшафтів тісно 
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взаємопов'язані з натуральними типами місцевостей у межах яких вони 

сформовані, а тому можливе використання і таких їх назв як плакорний 

малоповерховий, заплавно-рекреаційний, схиловий рекреаційний або 

схиловий садово-парковий(рис.4.1). Детальна характеристика цих типів 

місцевостей наведена у працях вище зазначених авторів. Необхідність 

розуміння міських 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типів місцевостей зумовлена тим, що рекреаційні осередки і геоекотони 

зароджуються й розвиваються у їх межах, а в окремих випадках й 

формують суть, зокрема заплавного водно-рекреаційного, схилового 

садово-паркового тощо. Під міським рекреаційним мікроосередком 

розуміємо невеликі - від кількох до 2-3 сотень м2 території, зайняті під 

рекреаційну діяльністьміських жителів. Формуються або 

цілеспрямовано або на основі одного або кількох урочищ відповідного 

типу місцевостей придатного для рекреації. Значне різноманіття 

міських рекреаційних мікроосередків дає можливість провести їх 

Рис. 4.1 Взаємозв’язок між натуральними і антропогенними  

(міськими) типами місцевостей 

Типи міського ландшафту 

Типи  місцевостей 
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типологічну класифікацію, зокрема для різних вікових категорій 

рекреантів. Детальніше розглянемо класифікацію для двох вікових 

категорій: дітей дошкільного віку і людей старшого (за 60 років) віку - 

пенсіонерів. 

Обстеження (площа, форма, межі, кількість і вік рекреантів, структура, 

режим функціонування та ін.), картографування та складання реєстру 

рекреаційних мікроосередків м. Вінниці, що розбудовуються для 

рекреаційних потреб дітей дошкільного віку і пенсіонерів проводились 

упродовж 2015-2017 років. Загалом досліджено 247 рекреаційних 

мікроосередків. Серед них суттєво переважають рекреаційні 

мікроосередки для потреб пенсіонерів - 182 або 62% та сумісних 

(пенсіонери+діти) - 65 або 38%. Незначна кількість рекреаційних 

мікроосередків для дітей дошкільного віку зумовлена необґрунтованою 

ліквідацією дитячих установ і майданчиків у 90-их роках ХХ — на 

початку (до 2010 р.) ХХІ ст. Активна розбудова цих рекреаційних 

мікроосередків розпочалася з 2012 р. Стандартний дитячий садок у м. 

Вінниці займає площу до 1 га, тут одночасно перебуває від 120 до 300 

дітей (рис. 4.2). За минулі п’ять років тут відновлено і побудовано 16 
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дитячих садків, та 18 інших установ для дітей дошкільного віку. 

Створено більше 60 нових, зручних, переважно стандартних, дитячих 

ігрових майданчиків. Їх розбудовують, здебільшого, у невеликих 

скверах, парках, поблизу спортивних майданчиків, у міських двориках 

тощо. Стандартні розміри 40х20, 20х30, 40х50 м. 

Діапазон рекреаційних мікроосередків для пенсіонерів значно 

ширший як просторово, так і за різноманіттям та функціями, які вони 

виконують (рис. 4.3). Це зумовлено більшими можливостями, 

активністю та 
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Рис.4.3 Різноманіття рекреаційних мікроосередків м. Вінниці для 

людей старшого віку – пенсіонерів 

 
1-прогулянкові; 2 - спостережні; 3 - спортивно-оздоровчі; 4 - туристично-

оздоровчі; 5 - прибудинкові; 6 - творчі; 7 - професійно-оздоровчі; 8 - теренкури; 9 - 

пізнавально-екскурсійні; 10 - питійно-оздоровчі; 11 - водно-пляжні; 12-

прогулянково-заготовчі; 13 - ігрові; 14 - вигульні; 15 - комплексні 
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зацікавленістю людей цього віку. Зафіксовано випадки самостійного 

формування пенсіонерами рекреаційних мікроосердків, які лише після 

завершення їх розбудови були включені до загальної системи міських. 

Структура та облаштованість цих мікроосередків різна — поки що немає 

єдиної стратегії їх розбудови, не розроблені правові основи, індивідуальні 

проекти тощо. 

Облаштовані рекреаційні мікроосередки для людей молодого (16-

25) і середнього (30-50) віку майже відсутні. Там де вони й були, зараз 

території здебільшого зайняті стоянками для авто, або індивідуальними 

гаражами. Залишились лише невеликі «куточки» зі столиками для гри в 

доміно, карти або шахи. Однак, за минулі п'ять років спостерігається 

тенденція розбудови рекреаційних мікроосередків для людей 

молодшого та середнього віку, 

переважно спортивного спрямування: майданчики для гри у теніс, 

бадмінтон, мініфутбол, а також відкриті мініспортзали. 

Отже,формування сучасних рекреаційних мікроосередків у міських 

та містечкових ландшафтах Середнього Побужжя розпочалося 

наприкінці 90-х років ХХ ст. і значно активізувалася за минулі 5-7 років. 

Однак, суттєво переважають рекреаційні мікроосередки для дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку та людей старшого віку - 

пенсіонерів. Розбудова рекреаційних мікроосередків для інших вікових 

категорій спрямована, переважно, на формування їх спортивних типів.  

Спостерігається також збільшення «похідних» рекреаційних 

мікроосередків пов’язаних, зокрема,  з вигулом тварин (рис. 4.4) 

 Рис. 4.4 Вигульні для різноманітних тварин мікроосередки м. Вінниці 

 
          Місця вигулу тварин 
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4.2 Рекреаційні осередки і геоекотони у збереженні пам’яток 

ландшафтної архітектури Середнього Побужжя 

 

Часто пам’ятки ландшафтної архітектури ділять на дві групи: витвори 

садово-паркового мистецтва та історичні ландшафти [46, 51, 100]. Перша 

група – сади, парки – вивчаються давно і їм приділено достатньо уваги. 

Друга, значно більша і різноманітніша, група пам’яток ландшафтної 

архітектури – ландшафти, сформовані у процесі різноманітних видів 

господарської діяльності. Якщо сади і парки частіше розбудовували як 

витвори мистецтва, то пам’ятки другої групи утворилися в результаті 

перетворень, направлених на вирішення господарських, технічних, 

військових або інших завдань. Однак, всі пам’ятки ландшафтної архітектури 

об’єднує одна загальна ознака: у продовж якогось історичного проміжку, 

рукотвірний ландшафт, набув структуру і образ, що віддзеркалює 

відповідний етап життя того чи іншого суспільства. Цю структуру і образ 

необхідно зберегти або відтворити, здебільшого, шляхом реставрації. Якщо 

напрями і методи розбудови та відновлення садово-паркових ландшафтів 
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достатньо розроблені й випробувані, то збереження і раціональне 

використання історичних ландшафтів явно потребує розробки нових 

підходів. Одним із таких є використання рекреаційних осередків і 

геоекотоніву процесі раціональної організації територій історичних 

ландшафтів. 

Географи і ландшафтознавці України більше уваги приділяють садово-

парковим ландшафтам. Узагальнюючий аналіз цих досліджень 

представлений у монографії Г.І. Денисика і І.В. Кравцової «Садово-паркові 

ландшафти Правобережної України» [75]. Історичним ландшафтам 

приділено значно менше уваги. Підсумки таких досліджень частково 

представлені у працях Г.І. Денисика [69, 70], та особливо Ю.Г. Тютюнника 

[176], а також окремих збірниках. Загальний аналіз цих досліджень показує, 

що роль та значення рекреаційних осередків у раціональному використанні 

та збереженні пам’яток ландшафтної архітектури не розглядалися. Сучасний 

розвиток туристично-рекреаційної галузі в Україні підтверджує необхідність 

таких досліджень. 

Проблема охорони або відновлення пам’яток ландшафтної архітектури 

складна і багатогранна, що зумовлено їх специфікою. Ці пам’ятки ніби живі 

організми, що розвиваються і змінюються у часі. Здебільшого їх життя 

залежить від того, скільки людина буде їх використовувати. А потім сама 

пам’ятка (пам’ятник, садиба, палац, фортеця) руйнуються, території навколо 

них заростають бур’янами і кущами, у садово-паркові ландшафти поступово 

проникають місцеві лісові породи дерев, окремі пам’ятки ландшафтної 

архітектури зникають майже повністю. Закономірно, що ті з них, які 

збереглися, мають вік не більше одного-двох сторіч. Давніші, як правило 

були перебудовані і з наукового погляду не є справжніми. Ще однією 

проблемою є те, що багато пам’яток ландшафтної архітектури, які 

збереглися, руйнуються і зникають вже у наш час і здебільшого у процесі їх 

використання для рекреації. Часто виникає своєрідна ситуація: або пам’ятка 
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ландшафтної архітектури забута і без догляду руйнується з часом, або на неї 

звертають надто велику увагу і пам’ятка починає спотворюватися, особливо 

від різних видів масового відпочинку. Звідси зрозуміло, що навчитися 

розумно регулювати ріст відвідування будь-якої пам’ятки ландшафтної 

архітектури – значить навчитися раціонально її використовувати впродовж 

тривалого часу. 

Як конкретно проявляється вплив рекреантів на стан і час 

функціонування різноманітних пам’яток ландшафтної архітектури розглянуто у 

публікаціях вітчизняних [176] і зарубіжних [196, 202, 204] авторів. Їх аналіз 

показує, що зростання кількості відвідувачів – дуже суттєвий чинник 

перетворення, особливо, заповідного ландшафту і діє він багатогранно. Однак, 

прикінцевий результат не завжди залежить від того, поступово чи раптово 

збільшувалася кількість відвідувачів, хоча не кожна ландшафтна пам’ятка на це 

реагує однаково. Зокрема, ландшафтний парк «Софіївка» в м. Умань Черкаської 

області, незважаючи на інтенсивне масове відвідування упродовж тривалого 

часу не втратив свою об’ємно-просторову композицію та низку деталей 

оформлення. Тобто, абсолютне число сучасних відвідувачів необхідно 

розглядати по відношенню до того обсягу, на який були розраховані парк або 

історичний ландшафт у період його формування. Однак, якщо врахувати, що це 

майже неможливо, або можливо лише в окремих випадках, то кількість 

відвідувачів раціонально регулювати виходячи з критичних показників 

відповідного ландшафту, що визначають його стійкість [47]. Ця достатньо 

відома вимога рідко застосовується на практиці. Як приклад, Тиврівський 

історичний парк біля палацу графині Щербатової у Вінницькій області, що 

одночасно є пам’яткою ландшафтної архітектури державного значення, 

розрахований по кількості відвідувачів за розмірами його території та потребах 

у масовому відпочинку. Ці потреби часто перевищують навіть норми 

експлуатації звичайних паркових територій, що не мають історичного значення. 

Більше того, розрахунки кількості відвідувачів показують, що всі заходи з 
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охорони і відновлення історичного образу, наприклад старої садиби, можуть 

бути даремними. Так, за розрахунками, сумарна очікувана кількість відвідувачів 

палацу Грохольських у містечку Вороновиця Вінницької області після його 

реставрації за кошти Євросоюзу, складе 800-900 осіб за місяць, однак ємність 

палацу і парку біля нього розрахована за нормами містечка (селища) лише 450-

500 осіб. Це часто характерно для інших пам’яток ландшафтної архітектури, 

особливо в окремих районних центрах (містечках) та великих містах. 

Варіант 1. У великих містах (Вінниця). Одним із найдоцільніших, а 

часто й єдиним способом захисту пам’яток, які необхідно зберегти від 

зовнішнього впливу – створення в його околицях рекреаційних мікро- і 

макроосередків, спеціально пристосованих для різноманітних форм 

відпочинку людей. За площею такі осередки можуть бути різними, інколи і 

досить великими та компактними. Зокрема, якщо необхідно «розвантажити» 

парк, то у вигляді рекреаційного осередку може бути парк-дублер, або 

«буферний» парк. Такий осередок може безпосередньо примикати до будь-

якого іншого заповідного історичного ландшафту – унікального комплексу 

природних об’єктів, архітектурних або археологічних пам’яток тощо 

(рис. 4.5 а). Створення нового рекреаційного осередку, дасть можливість не 

лише передбачити, але й створити всі необхідні для рекреантів послуги, яких 

часто не вистачає або не має на території історичного ландшафту. Цей варіант 

можна використовувати для збереження та раціонального використання 

історичних ландшафтів містечок Вороновиця (палац Грохольських, музей 

О. Можайського) та Немирова (палац графині Щербатої і парк).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5 Варіанти розбудови рекреаційних мікроосередків 

для зменшення рекреаційного навантаження  

та збереження пам’яток ландшафтної архітектури 

а) 

 

б) 
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Варіант 2. Обстеження історичних ландшафтів Середнього Побужжя 

показує, що в реальності рідко зустрічаються ситуації, коли безпосередньо 

біля пам’ятки є велика за площею вільна територія, де можна створити 

необхідний допоміжний осередок. У такому випадку рекреаційні осередки 

доцільно формувати у найближчих околицях парку або історичного 

ландшафту, охоплюючи їх по периметру своєрідним кільцем (рис. 4.5 б). 

Рекреаційні осередки необхідно розмістити на шляхах найбільших потоків 

рекреантів. Як наслідок, рекреанти, що надають перевагу активним формам 

відпочинку, залишаться у створених для них рекреаційних осередках, а 

базову, історичну зону заповідного ландшафтного комплексу, відвідають 

лише частина рекреантів, що зацікавлена в огляді пам’ятки, або просто 

хочуть прогулятися. У межах Середнього Побужжя така схема (варіант 2) 

запропонована для м. Тульчин (палац і парк Потоцьких). 

Варіант 3. У процесі дослідження формування сучасних рекреаційних 

ландшафтів Середнього Побужжя, часто зустрічались історичні ландшафти 

«затиснуті» міською або містечковою забудовою. Біля них не має вільних 

ділянок для розбудови допоміжних рекреаційних осередків. У таких 

випадках, найбільш раціональним є проведення реконструкції навколишньої 

забудови з метою створення низки спеціалізованих рекреаційних 

мікроосередків різного призначення (спортмайданчики, дитячі та ігрові 

майданчики, зупинки для автобусів, міні-базари). Якщо їх розмістити на 

основних шляхах руху рекреантів до рекреаційного об’єкту (пам’ятки), вони 
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виконають роль «фільтра», як і кільцеві схеми. Цей варіант розміщення 

рекреаційних мікроосередків можна назвати «зірчастим» (рис. 4.5 в). 

Розглянуті три варіанти формування рекреаційних осередків для 

збереження пам’яток ландшафтної архітектури, більшість з яких придатні й 

для рекреаційних цілей, найкраще використовувати в умовах сучасних міст і 

містечок Середнього Побужжя (рис. 4.6; 4.7). Тут майже всі пам’ятки 

перевантажені, особливо в дні «пік». 

Однак, у межах Середнього Побужжя є ще багато пам’яток, що 

розташовані далеко від великих міст та містечок, або відносно недалеко, але 

важкодоступних для масового відвідування рекреантами місцях. Здебільшого 

вони занедбані і часто руйнуються не від надмірних рекреаційних 

навантажень, а від запущеності й відсутності коштів на благоустрій. Коли 

вони стають об’єктами масового туризму, то виникають ті ж проблеми, що у 
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Рис. 4.7 Проект рекреаційного освоєння антропогенних водойм Гніванських 

розробок гранітів у Вінницькій області. 

(розроблено сумісно з Рябоконь О.В.) 
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Промислові ландшафти: Кар’єрно-відвальні.Гранітний варіант типу місцевостей 

кам’янистий бедленд. Урочища. 1 – рівна, без рослинності, поверхня дна гранітного 

кар’єру, 2 - глибокі (2-5 м) водні комплекси в кар’єрах, 3 -горбисті гранітно-суглинисті 

відвали з переважанням бур’янових асоціацій, 4-мікрогорбкуваті суглинисто-каоліново-

піщані поверхні з переважанням полинових асоціацій, 5- горбкувата поверхня дрібно 

щебнюватих гранітних відвалів без рослинності, 6 - бугристі каоліново-суглинисті відвали 

з переважанням підбілово-полинових асоціацій, 7 - рівна поверхня піщано-суглинистого 

гідровідвалу, заросла полином гірким і пирієм повзучим, 8 - рівна піщано-суглиниста 

поверхня гідровідвалу без рослинності; 

Інші ландшафтні комплекси техногенного походження:9 -промислові площадки; 

Сільськогосподарські ландшафти. Заплавні.Лучно-пасовищні.Урочища:10 – вологі 

западини з осоковою рослинністю, 11 – злаково - різнотравні вологі луки під випас, 12 – 

вербняки на зволожених пониженнях заплав, 13 – різнотравно – злакові луки, що 

використовуються під сінокосіння і випас, 14 – ставки, глибиною 1,5 – 2 м для 

промислових потреб; Надзаплавно-терасові.Польові:Урочища: 15 -рівні розорані 

поверхні першої тераси на сірих деградованих лісових ґрунтах; Урочища лісового типу: 

16 -штучні, 30-50-річні насадження ялини і дуба; 

Селитебніландшафти. 17 - сільськіселитебні ландшафти; 

Інші ландшафтні комплекси: 18 -русло річки Південний Буг; 

Межі ландшафтних комплексів.Натуральних:19 -типів місцевостей, 20 − урочищ. 

Антропогенних: 21 - типу місцевостей кам’янистий бедленд. 

 

міських пам’яток ландшафтної архітектури, лише у деяких інших формах. 

Важливо також зазначити, що негативні наслідки стихійного масового 

використання пам’яток ландшафтної архітектури або історичних ландшафтів 

проявляються не лише у їх частковому руйнуванні. Значно гірше, коли 

наслідки масової рекреації або туризму призводять до зміни композиційної 

єдності ландшафту (яка і робить його пам’яткою, що заслуговує збереження), 

а це в свою чергу може призвести до зміни стану або типу ландшафтів. 

Зокрема, рекреаційний ландшафт поступово може перетворитися в 

рекреаційно-дигресійний. До занепаду рекреаційної значимості пам’яток 

ландшафтної архітектури або й рекреаційного ландшафту може призвести й 
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необґрунтоване розташування об’єктів сфери обслуговування (дигресійних 

рекреаційних мікроосередків), будівлі використання яких поступово 

«затіняють» ландшафтно-архітектурну пам’ятку. 

Дослідження ролі та значення рекреаційних осередків у процесі 

активного використання та збереження пам’яток ландшафтної архітектури 

(садово-паркових ландшафтів та історичних ландшафтів) лише розпочалися. 

Такі дослідження є прикладними для України таокремих її регіонів, серед 

яких і Середнє Побужжя. У межах Середнього Побужжя зосереджено 

близько двох тисяч різноманітних пам’яток, які активно використовують 

зараз, а також є можливості такого використання у найближчому 

майбутньому, зокрема в туристично-рекреаційній сфері. Проведені 

конструктивно-географічні й ландшафтознавчі дослідження дають 

можливість зробити висновок, що одним із шляхів реального збереження 

наявних пам’яток ландшафтної архітектури Середнього Побужжя у процесі 

їх туристично-рекреаційного використання є застосування у їх розбудові та 

подальшій експлуатації – рекреаційних осередків та геоекотонів. 

 

4.3 Рекреаційні осередки і геоекотони в обґрунтуванні меж 

приселитебних зон Середнього Побужжя 

 

Обґрунтованих критеріїв, як і єдиної методики, визначення меж 

приселитебних (міських, містечкових, сільських) зон немає. У розвитку 

сучасних регіональних селитебних ландшафтів, вирішення цієї проблеми має 

суттєве прикладне значення. З початку ХХІ ст., у межах Середнього 

Побужжя, активно розвиваються процеси субурбанізації: занепад віддалених 

від великих міст поселень і збільшення людності та площ сіл і містечок, що 

до великих міст примикають. Збільшення площ міст, містечок та сіл 

відбувається за рахунок прилеглих до них територій. У результаті взаємодії 

між поселенням та прилеглою територією), формуються своєрідні, ще мало 
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досліджені з ландшафтознавчого погляду приселитебні зониз притаманними 

лише для них ландшафтами. У процесі виокремлення меж приселитебних зон 

суттєве значення мають наявні тут рекреаційні осередки. 

У географічних довідниках, словниках та енциклопедіях поняття 

«приселитебна зона» не розглядається. Частіше його ототожнюють з поняттям 

«приміська зона», що в певному розумінні є виправданим. Приміська зона – 

найбільш яскравий зразок приселитебних зон і основні її ознаки є 

притаманними для примістечкових, а також (частково) присільських зон.  

Формування приселитебної зони будь-якого поселення – її території, 

конфігурації й структури ландшафтів – визначають його людність та 

функціональне призначення. Тобто, залежність, здебільшого, пряма – чим 

більше поселення (місто, містечко, село), тим більша його приселитебна зона. 

Однак, є випадки коли масштаби параметрів приселитебних зон та їх 

внутрішня структура  часто  залежать від особливостей структури ландшафтів 

(натуральних, натурально-антропогенних і антропогенних), що функціонували 

до їх формування та сучасного освоєнняприселитебних зон. Ця обставина, 

здебільшого не враховується й при визначенні поняття «приселитебна зона» і 

лише частково береться до уваги у процесі їх дослідження.  

Приміські зони. У «Енциклопедичному словнику географічних 

термінів» приміська зона визначається як «територія, що оточує місто і 

знаходиться з ним у взаємодії» [88, с. 304]. Цей взаємозв’язок настільки 

тісний, що за визначенням Д.І. Богорада «місто і прилеглі до нього околиці 

утворюють у багатьох випадках цілісність – «місто-район» [21, с. 87]. Звідси, 

приміську зону доцільно розглядати як «складову єдиного планувального 

комплексу «місто-приміська зона»; більше того: «проектну документацію на 

територію приміської зони розробляють у складі генеральногоплану 

населеного пункту» [155, с. 84]. Сукупністьміста і прилеглих до 

ньоготериторіймав на увазі й Д. Уеруейн, коли зазначав, що «приміська зона 

– це по суті продовження міста, як реальне так і потенційне» [178, с. 412]. У 
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цих та іншихвизначеннях, суть зміступриміськоїзони у різних науковців 

майже однакова: це територія, що оточує місто і тісно взаємопов’язана з 

ним.У розвитку таке загальне тлумачення поняття «приміська зона» 

переважає й тепер. Конкретних, зокрема ландшафознавчих, визначень  

приміських зон, як і селитебних загалом, значно менше. У науково-

популярній серії «Природа Середньоруського лісостепу», Ф.М. Мільков, при 

характеристиці приміської зони Воронежа, відзначав: «у межі міста входять, 

окрім власне міської селитебної території, найближчі околиці, до яких 

відносяться натуральні лісові масиви, луки і водосховище. Ці ландшафти, 

часто антропогенного походження, по відношенню до міської селитебної 

території можна розглядати уже як підвороніж’є, … що близько співпадає з 

поняттям приміської зони» [150, с. 6]. С.М. Проценко дещо конкретизував 

поняття «приміська зона»: «територія за межами міста, до складу якої 

входять ліси, лісопарки та інші зелені насадження, заклади та установи для 

масового відпочинку, приміські населені пункти, сільськогосподарські 

угіддя, промислові підприємства, що обслуговуютьмісто і орієнтовані на 

місцеву сировину…»[155, с. 84]. Однак  ці та інші визначення фіксують лише 

сучасний стан, сучасний образ приміської зони й не показують її розвиток у 

просторі  часі. Безперечно, що визначень поняття «приміська зона» може 

бути (і є) багато. З ландшафтознавчого погляду, зараз найбільш вдалими є 

визначення Г.І. Денисика і О.І. Бабчинської: «приміська зона – це складна 

просторово-часова система антропогенних ландшафтів, функціонування, 

структура і межі якої зумовлені особливостями розвитку міста й 

властивостями природних ландшафтів, що знаходяться під його впливом» 

[74, с. 38]. Якщо за основу подальших досліджень взяти таке розуміння 

приміської зони, то у пізнанні сучасної приміської зони Вінниці постає 

щонайменше три проблеми:  

а) просторово-часовий розвиток (детально розглянуто у [74]);  
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б)приміські ландшафти. У сучасних дослідженнях «приміських 

ландшафтів» або «ландшафтів приміських зон» переважають три підходи. 

Приміські ландшафти розглядаються як: 1) антропогенно-природні 

територіальні комплекси; 2) сукупність всіх антропогенних ландшафтів; 

3) особлива категорія антропогенних ландшафтів. 

З ландшафтознавчого погляду місто і прилеглі до нього ландшафти 

формують взаємодіючу антропогенну парагенетичну систему. У залежності 

від цього до приміської зони Вінниці відносяться всі природні (натуральні, 

натурально-антропогенні й антропогенні) ландшафти, у структурі яких чітко 

прослідковується вплив Вінниці, що зумовлений господарською і 

рекреаційною діяльністю його населення. Особливих, окремого класу, або 

типу приміських ландшафтів немає. Приміські ландшафти – це загальне 

поняття, що об’єднує усе різноманіття ландшафтних комплексів і систем, які 

сформовані й функціонують під впливом міста. З ростом міста Вінниці 

збільшується глибина і ареал його впливу на прилеглі ландшафти та 

змінюються межі приміських зон; 

в) зовнішню межу приселитебної, особливо приміської зони, 

встановити завжди проблематично. Автори раніше наведених визначень 

приселитебних зон, цю проблему не зачіпають. Навіть Д. Уеруейн не вказує 

де закінчується «реальне й потенційне» продовження міста, якими є критерії 

виділення зовнішньої межі приміської зони. Спробу виділити такі критерії 

зробив С.М. Проценко: «Межі приміської зони установлюють на основі 

всебічної оцінки природно-економічних умов району в цілому та окремих 

територій; аналізу функціональних зв’язків з містом … Один з вирішальних 

чинників – транспортна доступність» [155, с. 84]. Є й інші критерії та методи 

обґрунтування зовнішніх меж приселитебних, переважно приміських, зон 

[74]. Однак, частішевикористовують методику, розроблену ще у 1980 році 

НДІ містобудування у Києві. 

В основі цієї методики такі дві формули: 



 

143 
 

 
 

1) Zg=
𝐻𝑟∗𝑇∗2,5

∑ 𝑃𝑖𝑚
𝑖=1

– Z                                  2) Zg= 
𝐻𝑟∗𝐵

∑ 𝑉𝑗𝑛
𝑖=1

 – Z , де 

Zg–  площа приміської зони, км2; Hr– чисельність населення міста в тис. осіб;   

T– перспективне щорічне використання палива на 1000 осіб (в т.у.п.); Pi– 

середня величина щорічно продукованого кисню на території в тис. т. 

(врахування рослинності міста); 2,5– перехід від 1000 т.у.п. до використання 

кисню в 1000 т.; B– середнє щорічне водоспоживання на 1000 жителів з 

врахуванням усіх господарських потреб (у 1000 м3); Vj– величина щорічно 

продукованої води у межах міста; Z– величина зони найбільшої 

господарської активності, км2. 

Згідно цих формул,  у звичайних умовах у містах з населенням більше 

1 млн. жителів ширина приміської зони має складати 35-40 км. З населенням 

від 250 тис. до 1 млн. жителів – не менше 20-25 км. Межу можна корегувати 

(5-10 км) у залежності від «рози вітрів». 

Кожна приміська зона має свою, лише їй притаманну зовнішню межу. 

Тобто, у кожному конкретному випадку крім загальних будуть й 

індивідуальні критерії її виділення. Щодо загальних, то на наш погляд, при 

визначенні зовнішньої межі приміської зони за основний критерій необхідно 

взяти просторове розташування найбільш характерного для неї класу 

антропогенних ландшафтів. У приміській зоні значні прощі займають 

селитебні, лісові, дорожні, частково промислові ландшафти, однак за межею 

міста вони й не характерні, й не фонові. У сучасних умовах рекреаційні 

потреби людей на третьому місці після їх потреб у житлі та роботі. 

Невипадково рекреаційна галузь господарства зараз у приселитебних, 

особливо приміських і примістечкових, зонах є однією з найважливіших і 

прибуткових. Більше того, сформовані під її впливом рекреаційні ландшафти 

уже наприкінці ХХ ст. почали вважати одним із критеріїв виділення 

зовнішніх меж приселитебних, переважно приміських, зон [74]. Польові 

дослідження приміської зони Вінниці упродовж 2014-2016 років показали, 

що тут переважають, а в окремих її частинах є  фоновими – рекреаційні 
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ландшафти. Звідси: приміська зона Вінниці починається й закінчується там, 

де рекреаційні ландшафти починають переважати й стають фоновими. У 

наше завдання не входить детальне дослідження класу рекреаційних 

ландшафтів приселитебних зон. Аналіз попередніх вишукувань з цього 

питання показує, що як і будь-який інший клас антропогенних ландшафтів, 

рекреаційний у приселитебних, особливо приміських і примістечкових зонах 

складається із власне рекреаційних ландшафтів, ландшафтно-інженерних і 

ландшафтно-техногенних систем [74], формування яких розпочалося 

переважно із рекреаційних осередків. Кількість і площі рекреаційних об’єктів 

і ландшафтних комплексів у приселитебних зонах, зокрема 

Вінниці,поступово зростаюсь. У зв’язку з цим, зовнішні межі приселитебних, 

особливо приміських  зон, динамічні й упродовж певного часу можуть 

зазнати суттєвих змін. Польові дослідження рекреаційних осередків та 

геоекотонів приміської зони Вінниці дали змогу у її межах виділити дві 

підзони – ближню і віддалену.  

Ближня – це підзона підприємств, тісно пов’язаних з містом, з різних 

причин винесених за його межі, підзона масового територіально-суцільного 

туризму і відпочинку.Натуральні ландшафти у ближнійпідзоні Вінниці майже 

відсутні. Замість Південного Бугу та його заплави – водосховище, у лісових 

масивах переважають лісокультури, що скрізь деградують рід впливом 

рекреації. «Перевтомлення» ландшафтів ближньої підзони під рекреаційної 

дигресії проявляється у повсюдному суттєвому збільшенні кількості та площ 

доріг з твердим покриттям і пішохідних стежок, витоптуванні трав’янистого 

покриву, частковому висиханні й розрідженні деревостанів у лісокультурах, 

зменшенні кількості (окремі види зникають) мохів і лишайників на деревах, 

що в першу чергу зумовлено забрудненням приміського повітря, а також 

їстівних грибів, зокрема таких вимогливих до зовнішніх умов як білий. 

Характерною ознакою ближньої підзони є численні сліди від тимчасових 

вогнищ та суттєве збільшення кількості смітників, зокрема з побутовими 
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відходами, залишеними туристами. На цьому фоні у межах ближньої 

приміської підзони Вінниці чітко виокремлюються рекреаційні мікроосередки, 

представлені численними санаторіями, будинками і таборами відпочинку, 

пансіонатами, кемпінгами, придорожніми ресторанно-готельними 

комплексами, спортивними туристськими базами, ставками рекреаційного 

призначення, музеями під відкритим небом, меморіальними комплексами 

тощо. На їх основі поступово формуються рекреаційні мезо- і макроосередки, 

детальні дослідження яких і картування дають можливість чітко визначити 

межу ближньої приміської зони Вінниці (рис. 4.8). 

Віддалена охоплює зону містечок і поселень-супутників Вінниці 

Калинівку, Турбів, Гнівать, Браїлів, Літин та ін., а також гарних у 

природньому відношенні територій, які часто відвідують туристи або 

використовують як бази для будинків відпочинку та оздоровчих таборів. До  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таких відносяться Печеро-Сокілецький пороги на Південному Бузі, 

Немирівський парк із санаторно-курортним комплексом на базі палацу 

Рис. 4.8 Дачні рекреаційні осередки приміської зони Вінниці 

 
СТ "Мрія" – дачні поселення 
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графині Щербатової, Скіфське городище в околицях м. Немирова, парк і 

музей Олександра Можайського в палаці Грохольських селища Вороновиця 

(рис. 4.9). Антропогенні ландшафти переважають і  у віддаленій приміській 

підзоні Вінниці, однак це загальний для Середнього Побужжя фон 

антропогенізації. Що стосується прямого, зокрема рекреаційного впливу 

Вінниці на ландшафти, він тут вибірковий, селективний, а не суцільний, як 

це характерно для ближньої приміської підзони. Межі віддаленої приміської 

підзони доцільно визначати за просторовим розташуванням рекреаційних 

мікроосередків (ареальний метод), враховуючи перспективи їх розвитку у 

процесі подальшого рекреаційного використання (рис. 4.10). 

Суттєве збільшення площ приселитебних зон, особливо наприкінці ХХ 

– початку ХХІ ст., вимагає їх детальних ландшафтознавчих досліджень.  При 

цьому актуальними є пізнання не лише ландшафтної структури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 Сучасна приміська зона Вінниці 

Підзони: 1 – ближня; 2 – віддалена приміська підзона Вінниці; межі підзон 

визначені за наявністю рекреаційних осередків і геоекотонів 
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приселитебних зон та особливостей їх функціонування, але й виділення та 

обґрунтування меж. Одним із критеріїв виокремлення меж приселитебних 

зон є рекреаційні осередки та геоекотони, що у подальшому формують їх 

фонові рекреаційні ландшафти. Такий підхід дає можливість деталізувати як 

структуру приселитебних зон (підзони), так і структуру ландшафтів, що їх 

формують, зокрема рекреаційних. Дослідження рекреаційних осередків та 

геоекотонів та сформованих на їх основі рекреаційних ландшафтів дали 

можливість чітко виокремити  межі приміської зони Вінниці і розробити 

стратегію подальших досліджень для уточнення генерального плану 

розвитку приміської зони Вінниці до 2050 року (рис. 4.10). 
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Висновки до 4 розділу 

Формування різноманітних рекреаційних структур та  їх 

функціонування в структурі сучасних ландшафтів Середнього Побужжя 

вимагаєрозробки конструктивно-географічних і конструктивно-

ландшафтознавчих заходів щодо їх тривалого і раціонального використання, 

а в низці випадків і збереження. Серед різноманіття рекреаційних структур 

частіше більше уваги необхідно приділяти структурам нижчого рівня, серед 

яких рекреаційні мікро-, мезо-і макроосередків та геоекотони. Особливо це 

стосується селитебних, водних і лісових антропогенний  ландшафтів на 

основі яких ці рекреаційні структурі найчастіше формуються.  

Спочатку другого десятиріччя ХХІ століття у міських і містечкових 

ландшафтах Середнього Побужжя почалась активна розбудова різноманітних 

типів рекреаційних осередків, серед яких явно переважають рекреаційні 

осередки для дітей дошкільного віку та пенсіонерів. Якщо перші створюють 

місцеві громади, то рекреаційні мікроосередки частково формуються 

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

віку рекреаційних мікроосередків поки що мало і переважають спортивно-

оздоровчого спрямування. 

Рекреаційні геоекотони селитебних ландшафтів Середнього Побужжя 

формуються переважно на основі прибережних рекреаційних осередків. 

Здебільшого, це стихійні рекреаційні екотони, активно функціонують лише у 
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відповідні пори року, їх раціональне використання місцевими громадами  

розглядається теж спорадично. В окремих випадках це призводить до 

спотворення окремих ділянок, або і занепаду частиниміських рекреаційних 

ландшафтів. Зокрема, це спостерігається в районі Сабарова (південно-західна 

околиці м. Вінниці), де неокультурені прибережні рекреаційні геоекотони 

Сабарівського водосховища поступово призводять до занепаду 

функціонуючих тут рекреаційних ландшафтів.  

Суттєве значення рекреаційних осередки та геоекотонів у збереженні і 

раціональному використанні пам’яток ландшафтної архітектури Середнього 

Побужжя. У результаті польових ландшафтознавчих досліджень розроблено 

три варіанти використання рекреаційних осередків у процесі зменшення 

рекреаційного навантаження на пам’ятки ландшафтної архітектури: 

спеціалізований, кільцевий та зірчастий. Їх застосування один із реальних  

шляхів збереження унікальних ландшафтів Середнього Побужжя зараз і у 

майбутньому. 

Безперечно, що можливостей використання рекреаційні осередків і 

геоекотонів у процесі раціональної розбудови і використання рекреаційних 

ландшафтів Середнього Побужжя багато. Серед них – можливість на основі 

рекреаційний осередків і геоекотонів визначити межі приселитебних, 

переважно приміських та при містечкових, зон. Це підтверджено у процесі 

обґрунтування ближньої і дальньої (зовнішньої) приміської зони м. Вінниці.  

Теперішній стан рекреаційних осередків та геоекотонів, їх розвиток у 

майбутньому дають можливість чітко встановити сучасні і перспективні межі 

приселитебних зон Середнього Побужжя. 
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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 

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 
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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 
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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 

геоекотони у збереженні пам’яток ландшафтної архітектури і можливість 

використання цих рекреаційних структур у визначенні меж приселитебних 

зон Середнього Побужжя. 

 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Рекреаційні поняття і терміни 

Розвиток рекреаційних потреб та відповідної галузі у структурі 

народного господарства держави вимагає постійного уточнення рекреаційних 

термінів та понять. Тривалий час ніхто не зіставляв рекреаційні умови й 

чинники з ресурсами. Це можна пояснити двома причинами: незвичністю 

характеристик і відносною новизною досліджень. 

 До природних умов відноситься сукупність географічного розташу-

вання території Середнього Побужжя, природних ресурсів та інших 

компонентів географічного середовища. Природні умови безпосередньо 

впливають на розвиток ландшафтів, і як одну з головних складових 

природних умов можна виділити рекреаційні ресурси.  

 Окремі географи зробили спробу конкретизувати це поняття, відносячи до 
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них природні, господарські компоненти та історичні пам’ятки, які відіграли роль 

специфічних цінностей для організації відпочинку, що мало конкретизувало цей 

термін і унеможливлювало його використання для ландшафтного аналізу [8, 9, 14, 

15, 17, 150, 160]. 

 Одними з перших, найбільш повне визначення природних 

рекреаційних ресурсів (ПРР) було дано у статті Багрової Л.А., Багрова М.В., 

Преображенського В.С., де під ПРР розуміють «...природні і природно-

технічні геосистеми, тіла та явища природи, які володіють комфортними 

якостями і можуть бути використані для організації відпочинку та 

оздоровлення певного контингенту людей упродовж тривалого періоду» [8]. 

 Традиційно, у якості природних рекреаційних ресурсів передусім 

називають компоненти ландшафтного комплексу, де відповідно виділяють: 

кліматичні, водні, гідромінеральні, лісові та інші ресурси. При цьому, 

нерідко, у якості ПРР розглядають тільки ті природні об’єкти, які послужили 

причиною самого факту рекреаційного використання території (комфортний 

клімат, наявність водойм, лісовий масив), без врахування комплексного 

аналізу ПРР для певних рекреаційних ландшафтних комплексів. 

 Наприкінці 80-х - початку 90-х років ХХ сторіччя погляд стосовно 

цього терміну дещо змінився. Окремі автори вважають, що рекреаційні 

ресурси (зокрема і природні) представляють собою делімітацію просторових 

єдностей, які у подальшому аналізуються з погляду придатності для різних 

форм рекреаційного користування. Звідси, до цього терміну можливі різні 

підходи:  

•  рекреаційний, що стимулюється щоразу більш загальними вимогами 

до відпочинку рекреантів поза селитебними ландшафтами;  

•  туристичний, що трактує природні рекреаційні ресурси з економічного 

погляду;  

•  охоронний, де для природно-еталонних територій рекреаційне 

природокористування становить суттєву загрозу. 



 

155 
 

 
 

 Вважаємо, що найбільш доцільно використовувати перший підхід, де 

досить вдале визначення ПРР дав О.О. Бейдик і відносить до них «...природні 

та природно-технічні геосистеми, тіла, явища природи, які мають комфортні 

властивості для рекреаційної діяльності і їх можна використовувати 

упродовж певного часу» [15, с.21]. Єдиним недоліком можна вважати той 

факт, що це визначення мало чим відрізняється від визначення інших авторів. 

Тут, до характеристики ПРР включаються дані про якість природних умов, 

площу (або об’єм), на які ці властивості поширюються, тривалість періоду 

упродовж якого певні властивості проявляють свою дію. 

Результатом впливу рекреантів та технічних систем на ландшафтні 

комплекси зі сприятливими природними умовами для розвитку рекреації є 

утворення рекреаційного ландшафтного комплексу (РЛК). Його трактування 

дає можливість розглядати його також і як рекреаційний ландшафт (РЛ), під 

яким розуміють «територіальну природно-антропогенну систему, що 

формується з метою організації рекреаційної діяльності і під її впливом» [14]. 

У РЛК тісно взаємопов’язані природні та суспільно-зумовлені елементи. 

Вони, формуючись під впливом антропогенного чинника (у залежності від 

ступеня трансформації) розглядаються як ландшафтно-техногенні системи 

або комплекси, які водночас розвиваються і за природними законами. 
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ДОДАТОК Б 

Специфіка дослідження антропогенних мікроосередків 

Дослідження стосується антропогенного об’єкту (тіла), що знаходиться 

на межі контакту двох різнорідних середовищ. Це звичайний дерев’яний поріг 

в різноманітних сільських підсобних приміщеннях: літніх кухнях, сараях де 

утримують худобу й домашніх птахів, майстернях, гаражах, саунах тощо. 

Досліджувалась на перший погляд проста проблема: чому дерев’яні 

пороги постійно гниють, покриваються грибком і їх через відповідні 

проміжки часу (у залежності від дерева) потрібно міняти, а бокові й верхня 

частини лутки не гниють? Цікавими є результати опитування господарів цих 

приміщень: із 168 осіб – 124 відповіли, що причиною гниття порогів є сирість 

та погана їх гідроізоляція, 32 – що стійкість порогів до гниття залежить від 

породи дерева з якого вони зроблені, 5 – що стан порогу залежить від 

господаря, 7 – не захотіли відповідати на запитання. Як бачимо жодний з 

господарів не звернув уваги на дію контрастних середовищ – внутрішнього і 

зовнішнього. У принципі відповідь більшості (сирість) була правильною, бо 

такі ж контрастні середовища діють і на бокові та верхню частину лутки. Для 

того, щоб ці частини лутки теж почали гнити під дією контрастних 
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середовищ потрібно значно більше часу. Однак з цього можна зробити й 

інший висновок: на контакті двох різнорідних середовищ формування 

геоекотону, або хоча би перших його ознак, не завжди проходить однаково. В 

одних випадках зародження геоекотону чи формування нового стану якогось 

об’єкту проходить повільно, в іншому цей процес відбувається майже 

революційно. Це дає змогу зробити висновок, що для інтенсивного розвитку 

або при необхідності формуванні геоекотону, крім контрастних 

контактуючих середовищ необхідний ще якийсь чинник, що активізує 

взаємодію цих контрастних середовищ. У випадку з порогом приміщень 

таким чинником, переважно, є сирість.  

ДОДАТОК В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні аспекти туристсько-рекреаційного розвитку Вінниччини 
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ДОДАТОК Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рекреаційні осередки й геоекотони середньої частини Сабарівського 

водосховища у межах м. Вінниці 
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Селитебніландшафти Вінниці. Ландшафти рекреаційного використання.Річищні .  Урочища: 

1 –неглибока (до 3.0 – 5.0 м), шириною 30 – 35 м із замуленим днищем і місцями прибережною 

болотною рослинністю середня частина Сабарівського водосховища, що активно 

використовуються для індивідуальної риболовлі (з човнів, берега, під льодової) та купання. 

Рекреаційні мікроосередки: а) дерев’яні на сваях настили, довжиною 4 – 8 м, шириною 1.5 – 2.0 м 

для індивідуальної рибної ловлі; б) суцільні зарості очерету з гніздуваннями диких качок, інколи 

наявністю лелек і сірих журавлів, як місця для спостереження за ними рекреантами; 2 – мілке (0.2 

– 0.5 м), шириною 1.5 – 2.0 м каналізоване й замулене річище Тяжилівки. Заплавні.  Урочища: 3 – 

поката (2 - 3˚) у  бік річища Південного Бугу супіщано-глиниста поверхня з фрагментами лучних 

ґрунтів під лучною рослинністю, заростями різних видів верби, клена гостролистого та груп дерев 

з клену, тополі, вільхи і верб. Рекреаційні мезоосередки. а) для індивідуального одноденного 

відпочинку, облаштовані тимчасовими рекреаційними спорудами – місцями для вогнищ, 

парасольками, лавками тощо; б) вирівняна поверхня переважно (80˚) задернована з окремими 

деревами тополі, верби і клену для індивідуального та групового(2 – 3  сім'ї) одноденного 

відпочинку необлаштована рекреаційними спорудами, частково занедбана; в) вирівняна, 

облаштована поверхня сакрального використання: церква, доріжки, квітники; г) мікрогорбиста 

поката (3 – 4˚) у бік річища поверхня високої заплави, складеної супіщано-глинистими відкладами, 

лучними ґрунтами під насадженнями клену, тополі та верби, що частково використовуються для 

погулянок рекреантів; д) насипний піщаний пляж частково (до 40 %) задернований лучною 

рослинністю із стихійним рекреаційним облаштуванням. 4 – поката (2 - 3˚), вирівняна поверхня з 

лучнимиґрунтами під індивідуальною одно- і двохповерховою забудовою, огородами і садами; 5 – 

насипна, з бетонним покриттям, висотою 3 – 5 м протипаводкова дамба з асфальтованою 

доріжкою на вершині для прогулянок рекреантів та спостереженнями за ландшафтами долини 

Південного Бугу. Селитебні ландшафти.Терасові.  Урочища: 6 – крутий (30 – 45˚), висотою 2,5 

– 4.0 м лесовий уступ першої тераси, частково зарослий деревною (клен, тополя, липа) і 

чагарниковою рослинністю, використовується рекреантами для спостережень за гарними 

краєвидами, 7 – багатоповерховий тип міського ландшафту; 8 – заболочене і засмічене русло річки 

Тяжилівки. Схилові.  Урочища: 9 – покатий (8 – 12˚) лесовий схил з малоповерховою, рідко 

багатоповерховою забудовою, садами й огородами на сірих лісових ґрунтах; 10 – крутий (40 – 50˚)  

схил з виходами гранітів частково покритими сірими лісовими ґрунтами з багаторічними 

насадженнями дубу звичайного, липи серцелистої, ясеня звичайного, горобини та квітниками, 

прогулянковими доріжками  та площадками спостережень за природою (парк відпочинку «На 

каличі»). Плакорні.  Урочища: 11 – багатоповерховий тип міського ландшафту Вінниці. Дорожні 
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ландшафти.Заплавні. Урочища: 12 – залізобетонний міст:довжина -   м, ширина - 80 мвисота -  90 

м на бетоннихопорах, щочасткововикористовуєтьсярекреантами для спостережень за красивими 

ландшафтами долини Південного Бугу та риболовлі. Терасові.Урочища: 13 – невисока (до 4 м) 

дорожній насип з асфальтовим покриттям, тротуарами, шириною до 8-9 м. Схилові.Урочища: 14 

– асфальтова, шириною до 10 м дорога у схиловій виїмці глибиною до 56 м. Межі:Типів 

місцевостей: 15-річищного і заплавного; 16 – заплавного і терасового; 17 – заплавного і 

схилового; 18 – схилового і плакорного. Урочищ: 19 – антропогенних.  Рекреаційних: 20 – 

мікросередків, 21 – мезоосередків.Рекреаційні геоекотони. Пляжний :   22 – мілководна, з 

піщаним дном і прогрітою водою частина геоекотону; 23 – наземна піщана частина геоекотону,  24 

-  періодично підтоплювана, з нестабільною береговою лінією,  перехідна смуга геоекотону. 

Рибальський:25 – прибережна частина, 26 – перехідна; 27 – водна (зона впливу рибалок). Межі: 

28 – геоекотонів; 29- їх частин. 
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