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Віталій Абрам’як
Науковий керівник – доц. Грицку В.С
Історичні аспекти становлення географії спорту
З часів появи на Землі людина завжди була пов’язана зі
спортом. До сфери спорту історично ввійшли різноманітні
елементи людської діяльності. Види спорту, що мають
багатовікову історію, розвинулися з самобутніх фізичних вправ,
форм трудової діяльності, які використовувалися людиною з
метою фізичного виховання ще глибокої давнини — біг,
стрибки, метання, підняття чогось важкого, веслування,
плавання тощо.
Уперше історичні пам’ятки зародження спорту згадуються
наприкінці II тисячоліття до н. е. На захід від іноземних держав
Близького Сходу з деспотичними режимами, у районі
Егейського моря, почала розвиватися фізична культура.
Влаштовувалися невеликі турніри, які становили акробатичну
частину шалених обрядів, що відбувалися задля отримання
гарного врожаю, де фігурували такі елементи ритуальних
танців: боротьба, біг зі зброєю, метання спису, змагання на
колісницях і кулачний бій.
У гомерівський період фізичне виховання у Греції виходить
на новий рівень. У 776 року до н. е. в рабовласницькому
суспільстві в селищі, яке називалось Олімпією, розташованому в
північно-західній частині півострова Пелопонес, на відстані 300
кілометрів на північ від сучасних Афін, були проведені перші
Олімпійські ігри. На території міста знаходилися культові
будівлі, монументи, спортивні споруди і будинки, де в період
проведення змагань жили атлети й гості. Перемога в
Олімпійських іграх була для атлета найвищим щастям,
доступним смертній людині.
Подальший розвиток спорту припадає на Стародавній Рим, в
якому фізичній культурі надавали великого значення, але
передусім як воєнній справі і служінню в армії. Римський
панівний клас не відчував життєвої потреби у тому, щоб
активно займатися спортом. Спорт викликав певний інтерес, але
тих, хто брав участь у змаганнях, зневажали.
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Що стосується Київської Русі (ІХ-ХІ ст.) то в цей час
вплинули на розвиток елементів фізичної культури спеціально
організовані товариства стрільців із лука, фехтувальні школи,
організовані в Києві, Новгороді та інших населених пунктах.
Навчання в них сприяло формуванню військового мистецтва
дружинників. Значного розвитку в цей історичний період
набуває судноплавство. Однодеревні довбані човни були
поширені на Дніпрі вже у X столітті.
Порівняльний аналіз дає підстави стверджувати, що фізична
культура в Україні часів Київської Русі розвивалась за
Європейською моделлю. Але, вбираючи все краще від сусідів,
вона за своїм соціальним значенням та спрямованістю
ґрунтувалась на звичаях і традиціях свого народу, що зумовило
її прогресивність.
Навіть з прийняттям християнства фізична культура
залишилася важливою складовою цілісної культури етносу,
функціонувала практично у всіх сферах життєдіяльності
суспільства - побуті, військовій справі, релігійних та інших
святах.
У період Козаччини фізична культура була насичена
різноманітними рухливими іграми, загальними фізичними
вправами, що поширювалися серед усіх без винятку верств
населення. Широке розповсюдження серед молоді набули
різновиди народної боротьби, боїв навкулачки та інші.
Фізична культура, крім інших соціальних функцій, перш за
все служила військово-фізичній підготовці населення.
Домінуючу роль у ній відіграв національний ідеал духовної і
тілесної досконалості особистості, уособленням якого став образ
козака-звитяжця (лицаря), захисника рідної землі.
Список літератури:
1. Деделюк Н.А., Цьось А.В. Традиціїфізичноговиховання в
Київській Русі. – Луцьк : Волинськаобласнадрукарня, 2004. – 192 с.
2. Деделюк Н.А. Використання традицій фізичного виховання
населення Київської Русі у сучасних формах роботи з учнівською
молоддю Молода спортивна наука України : зб. наук.пр. з галузіфіз.
культури та спорту. – Львів, 2003. – Вип. 7. Т. 1. – С. 166-170.
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Жанна Андрецуляк
Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.
Розвиток сільського зеленого туризму
Чернівеччини: досягнення та перспективи
Розвиток туризму для Чернівецької області зараз є
пріоритетним напрямком у стратегії економічного розвитку
регіону, адже цей регіон унікальний у сенсі туристичнорекреаційного потенціалу. Найбільш динамічно зростаючим
видом туризму є сільський зелений.
Сільський туризм являє собою специфічну форму відпочинку
в приватних господарствах сільської місцевості з використанням
майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного
або фермерського господарства, природно-рекреаційних
особливостей місцевості та культурної, історичної та
етнографічної спадщини регіону [1].
Буковинське село має багату історико-архітектурну спадщину,
культуру, самобутній побут, мальовничі ландшафти, лікувальнорекреаційні ресурси. Багаті села й індивідуальним житловим
фондом та добрими і працьовитими людьми. Разом з тим,
гострою проблемою для багатьох сіл області є брак робочих
місць, зростаючий надлишок робочої сили, вивільнюваної з
сільськогосподарського виробництва тощо. Таким чином
сільський зелений туризм здатний підвищити матеріальний
добробут та частково розв’язати проблеми зайнятості сільського
населення [2].
Станом на 2014 р. на території області нараховувалося 75
приватних садиб сільського зеленого туризму [3]. Найбільша їх
кількість розташована в гірських районах області: по 18 садиб у
Путильському та Вижницькому районах. Здебільшого, садиби
знаходяться у селах, що розташовані неподалік від перевалу
«Німчич» – Виженці, а також у Розтоках, Підзахаричах та в
самій Путилі тощо. Тут знаходяться найцікавіші пам’ятки
природи Буковинських Карпат: печера Олекси Довбуша,
дивовижні скельні утворення «Соколине око» та Протяте
Каміння, річка Смугарів з Буковинськими водоспадами.
На другому місці знаходиться Кіцманських та Хотинський
райони з кількість 14 та 13 садиб, відповідно. Кіцманський

5

район володіє багатими природними рекреаційними ресурсами,
які представлені родовищами мінеральних вод, наявністю
водних об’єктів тощо. Окрім того, район характеризується
відносною близькістю до основних центрів генерування
туристів. Особливістю розвитку сільського зеленого туризму
Хотинського району є головна водна артерія краю – річка
Дністер. Серед основних привабливих об’єктів можна виділити
неповторні геологічні пам'ятки у каньйоноподібних долинах
Дністра. Незначну частку (4%) від загальної кількості садиб
області займають Сторожинецький та Кельменецький райони.
Основним чинником, що гальмують розвиток сільського
туризму в цих районах є транспортна віддаленість від
адміністративного центру. Менше 3% знаходиться у
Новоселицькому, Глибоцькому та Сокирянському районах.
У садибах Буковини пропонують відпочинок на лоні природи
у поєднанні з різними видами рекреаційної діяльності: верхова
їзда, збір ягід та грибів, піші погулянки та екскурсії, купання та
риболовля у гірських річках, катання на лижах, човнах,
катамаранах тощо. Туристи також мають можливість
долучитись до ведення домашнього господарства: спільно з
господинею подоїти корову, під керівництвом господаря –
підкувати коня, а всією сім’єю взяти участь у збиранні врожаю.
Також у селі можна ознайомитись із народною творчістю –
піснями, танцями, кухнею та звичаями.
Отже, розвиток сільського зеленого туризму Чернівеччини
актуальні, оскільки може поліпшити соціально-економічну
ситуацію. Він є найкращим стимулом для започаткування й
розвитку підприємницької діяльності, що дає додаткові
прибутки та підвищує рівень зайнятості сільського населення.
Список літератури
1. Рутинський М.Й. Сільський зелений туризм : Навч. посіб./ Зінько
Ю.В. – К.: Вища школа, 2006. – 271 с.
2. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку
туристичної галузі України // Стратегічні пріоритети : науковоаналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – №1 (6). – С.138-143. –
http://tourlib.net/statti_ukr/byrkovych.htm
3. Туризм в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.turizm.ru.
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Олеся Бамбуляк
Науковий керівник – асист. Гуцул Т.В.
ГІС-технології в процесах створення оптимізаційних
моделей транспортних систем
Дорожню галузь вважають однією з найважливіших для
економіки будь-якої розвинутої країни. Автомобільні дороги
порівнюють з «кровоносною системою», яка виконує ряд
соціально-економічних функцій для держави й суспільства. Для
сьогодення характерні тенденції постійного збільшення кількості
автотранспорту на дорогах практично всіх міст. Завантаженість
транспортними засобами, відсутність чіткої оптимізаційної моделі
руху, повільність, а то й взагалі відсутність будівництва
альтернативних шляхів наразі створюють численні незручності,
які потребують нагального усунення. За таких умов, питання
оптимізації функціонування транспорту набуває чим раз більшої
актуальності.
Теоретичні концепції щодо створення та застосування
оптимізаційних моделей транспортних систем розкрито в працях
М. Якимова, В. Швецова (загальні засади моделювання), В. Іванова
(імітаційне моделювання), П. Луб’янова,
О. Савінкіної
(моделювання міських маршрутних мереж). Визначальну роль у
контексті моделювання відіграють програмно-апаратні засоби, за
допомогою яких воно, власне, й здійснюється.
Геоінформаційні системи призначені для управління та аналізу
значного обсягу різномасштабної картографічної інформації,
управління їх атрибутивними характеристиками. На етапах
проектування та планування розвитку мережі доріг, ГІС
допомагають виявити й обґрунтувати різні варіанти проходження
автомобільних
шляхів,
виступаючи
одночасно
засобом
відображення та аналізу тематичних карт.
Огляд програмних засобів даного спрямування в мережі
Інтернет дозволив встановити й безпосередньо ознайомитися з
найпоширенішими – Дорожный менеджер, TransNet та VISUM.
Версія для ознайомлення засобу Дорожный менеджер
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надзвичайно обмежена, і не дозволяє імпортувати в своє
середовище сторонні файли, приміром дорожній граф.
Безкоштовна демо-версія програмного засобу TransNet з досить
вузьким набором функцій. Повнофункціональна версія також
доволі обмежена, зокрема програма працює з власним внутрішнім
форматом файлів TransNet *.tn. й виключає можливості імпорту.
Засіб VISUM доступний для ознайомлення у вигляді 30-денної
демо-версії, в якій заблоковано завантаження растру, імпорт шейпфайлів відбуваються з численними помилками й утрудненим
подальшим відображенням.
Зважаючи на труднощі в процесі ознайомлення, аналізуючи
технічну документацію, виявлено, що функціональність даного
інструментарію суттєво схожа на ГІС-технології. Ввесь алгоритм
створення оптимізаційної моделі містить наступні операції, які
умовно розділено на 6 етапів:
1) нанесення мережі на растрову основу, або ж використання
дорожнього (транспортного) графу;
2) визначення методики подальшої обробки мережі (обрання
типу моделі на концептуальному рівні);
3) виявлення вихідних даних та параметрів, необхідних для
розрахунків (вибір типу та характеристик мережі);
4) проведення підготовчих розрахунків, а також районування
(розподіл території на райони для збільшення точності та
визначення центрів тяжіння транспортних потоків);
5) створення матриць кореспонденцій (моделювання
переміщень пасажирів та транспорту, створення здійснюється
відповідними командами програмного середовища або на основі
обчислень атрибутивних характеристик у разі їх відсутності);
6) симуляція моделі та збір статистики після її проведення
(дозволяє імітувати поведінку транспортних засобів відповідно до
вихідних даних для визначення рівня завантаженості мережі та
виявлення шляхів її подальшої оптимізації).
Ефект від використання прогностичних даних достатньо
широкий і виражається в скорочені часу перебування в дорозі,
зменшенню викидів в атмосферу, зменшенні зносу дорожнього
полотна і т ін.
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Ольга Барладин, Ірина Кобилиця
Науковий керівник – доц. Паланичко О.В.
Аналіз водного режиму річок Українських Карпат
Важливим елементом географічного середовища є річки,
стан яких суттєво залежить від різних процесів. Інтенсивна
господарська діяльність у басейнах річок, а також сприятливі
природно-кліматичні умови призводять до активних проявів
руйнівних процесів, які викликають замулення природних
водойм та зниження якості води.
Особливу зацікавленість викликають річки Карпатського
регіону, зокрема в межах Передкарпатської височини. Адже
характерною рисою гірських рік є значна мінливість у часі
гідрологічних характеристик — добре виражений паводковий
режим з різкими коливаннями стоку води і наносів та
інтенсивності руслових процесів. Врахування циклічності
багаторічних коливань стоку та характеру їх просторових змін в
практиці гідрологічних та водогосподарських розрахунків має
важливе
значення
для
вибору
місця
розташування
гідроелектростанцій,
їх
об’єднання
в
енергосистеми,
міжбасейнового перерозподілу стоку, будівництва інженерних
комунікацій тощо.
Відомо, що на території Українських Карпат формується
близько 38% річкового стоку України. Тут нараховують понад
500 річок, кілька тисяч періодично діючих водотоків та потічків,
близько 1200 ставків загальною площею 11,2 тис. га з об’ємом
води 144,3 млн. м3. Переважна більшість водних артерій
Українських Карпат – складова басейну Дністра та Дунаю.
Всього на території регіону є три водотоки довжиною понад 200
км, інші 39 річок протяжністю більше 50 км та близько 460
мають довжину понад 10 км. Потоки великих річок
досліджуваного регіону формуються за рахунок найдрібніших
струмочків, сотень тисяч гірських потічків, тисяч малих річок.
Хоча площа Українських Карпат складає лише 6% площі
держави, тут формується третина її річкового стоку. Найбільша
кількість річок (235) припадає на басейн Дністра, на басейн
Тиси – 134, Пруту – 107 і Сірету – 20 рік [1;2].
В даному дослідженні нами проаналізовано вивченість стоку
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води і завислих наносів. На даний момент в межах
досліджуваного регіону працює 55 гідрологічних постів, де
визначається стік води і 34 пости, де вимірюється стік завислих
наносів. Варто зазначити, що така кількість постів спостережень
недостатня для отримання повної картини сучасного стану в
басейнах річок Карпатського регіону. Також наведено детальну
характеристику найбільших за період спостережень паводків.
Річкам Українських Карпат притаманна деяка сезонність у
розподілі паводків. Так, Закарпаття характеризується значною
паводковою активністю у грудні-березні, а Прикарпаття - у
травні–липні. З метою детальної характеристики та виявлення
певних територіальних закономірностей стоку води та наносів,
проаналізовано гідрологічні характеристики (середні та
максимальні річні витрати і модулі стоку води та завислих
наносів)
та
їх
зумовленість
основними
чинниками
стокоутворення (середня річна кількість опадів, довжина та
середній похил річки, площа, похил та середня висота
водозбору, залісненість території).
Оцінка циклічності коливань річкового стоку (а також
факторів, що її зумовлюють) важлива для майбутніх
довгострокових прогнозів водності. Можливість передбачити
наступні зміни стоку дозволила б заощадити значні матеріальні
ресурси при будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд,
а також завчасно, до проходження катастрофічних повеней (або
посух), вжити необхідні заходи.
Унаслідок інтенсивної господарської діяльності людини,
пов’язаної з використанням природних територій під
промислові
потреби,
енергетичні
споруди
та
сільськогосподарські угіддя, перетворення природи в межах
басейнів річок Українських Карпат досягли, за оцінками вчених,
значних масштабів і незворотності.
Список літератури:
1. Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок
Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр.
наук : спец. 11.00.07 “Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія” /
О.В.Паланичко – К., 2010. – 22 с.
2. Природа Українських Карпат / за ред. К.І. Геренчука. – Львів :
Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 266 с.
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Альона Бассараб
Науковий керівник - доц. Білокриницький С. М.
Інвентаризація земель України
Одним із методів отримання інформації для ведення
державного земельного кадастру є інвентаризація земель.
Проведення
інвентаризації
земель
сприяє
створенню
структурованої системи, яка б містила дані стосовно отримання
повної і цілісної інформації щодо об’єктів землеустрою.
Створення єдиної бази даних, з документацією щодо
розташування та обмежень земельних ділянок, використання
новітніх технологій для здійснення заходів з ефективного
управління сприятимуть створенню централізованого обліку
земель. Проведення інвентаризації земель в Україні дасть
можливість поповнити інформаційну базу для ведення
державного земельного кадастру, регулювати земельні
відносини, раціонально використовувати земельні ресурси, а
також суттєво поповнити бюджети різних рівнів.
Сьогодні постає гостра проблема у створенні та проведенні
інвентаризації земель, тому слід перш за все, з’ясувати
функціональну роль господарського контролю, який дозволяє
виявити та оцінити стан об’єктів землеустрою. На початку
земельної реформи інвентаризація мала б забезпечити створення
«первинного земельного кадастру», на базі якого стало б
можливим ведення чергових кадастрових планів (карт) із
відображенням усіх об’єктів обліку земель [1 с.122].
Проте сьогодні інвентаризація земель за своєю сутністю так
і не стала суцільною, всеохоплюючою, має ознаки дискретності
– об’єктами обліку є не всі землі в межах України, а лише
окремі земельні ділянки, відомості про які збиралися під час
ведення державного реєстру земель.
Державна інвентаризація земель у сучасних умовах
покликана виконати такі основні задачі:
1) забезпечити повноту відомостей про всі земельні ділянки,
кадастрові зони та квартали, адміністративно-територіальні
утворення в межах України у державному земельному кадастрі;
2) забезпечити картографічні відомості про земельні ділянки,
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стосовно яких державою зареєстровано правовстановлюючі
документи;
3) забезпечити виявлення та реєстрацію обмежень у
використанні земель навколо існуючих об’єктів з певним
режимом землекористування;
4) виявлення земельних ділянок, що не використовуються
або використовуються нераціонально, не за цільовим
призначенням.
Інвентаризація до сьогодні залишає не розкрите теоретичне
обґрунтування і практичну реалізацію, яка б дозволила
забезпечити відповідність організацій і методики інвентаризацій
земельним відносинам.
Для того, щоб поліпшити процес інвентаризації земель
необхідно врегулювати економічні фактори, які впливають на
точне і швидке виконання робіт, запроваджувати нові
технології, які дозволяють автоматизувати процес камерального
етапу робіт по інвентаризації земель. Перед початком
проведення інвентаризаційних робіт необхідно кожну земельну
ділянку приватизувати та впорядкувати документацію на
власність. Актуальна розробка методичного й алгоритмічного
забезпечення інформаційною технологією для розв’язання
практичних задач, виникаючих при створенні кадастрових
планів території, проектів землеустрою і землевпорядних справ
підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень
точній оцінці матеріально-технічної бази.
У зв’язку з цим необхідна розробка концептуальних засад і
методичних положень з організації земель, а також практичних
рекомендацій щодо її проведення. Тому потрібно шукати шляхи
розв’язання нагальних проблем.
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Тетяна Безкоровайна
Науковий керівник – доц. В.С. Грицку
Аналіз діяльності ПАТ
«Чернівецький олійно-жировий комбінат»
Олійно-жирова промисловість – складна галузь харчової
індустрії, що складається з взаємопов’язаних виробництв олії,
жирів, харчового масла, маргарину.
На повну потужність працює єдине підприємство
Західного регіону, що переробляє олійні культури – ПАТ
«Чернівецький олійно-жировий комбінат». З 1998 року ним,
крім насіння соняшнику, освоєно переробку насіння ріпаку і сої
та виробництво з них олії.
Публічне акціонерне товариство «Чернівецький олійножировий комбінат» засновано відповідно до наказу
регіонального відділення фонду державного майна України по
Чернівецькій області від 5 червня 1995 року № 228 – АТ шляхом
перетворення орендного підприємства Чернівецький орендний
олійно-жировий комбінат у відкрите акціонерне товариство [2,
с. 21].
Основними напрямком діяльності товариства є:
Виробництво та реалізація продукції і товарів народного
споживання; закупівля, переробка, зберігання та реалізація
сільськогосподарської продукції; торговельна, посередницька,
підприємницька, комерційна діяльність; перевезення вантажу
власним
транспортом;
зовнішньоспоживча
діяльність
підприємства.
Проаналізувавши основні економічні показники роботи
ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в період з 2009
по 2012 роки, можна сказати, що:
1.
Випуск олії соняшникової нерафінованої на ПАТ
«Чернівецький олійно-жировий комбінат » збільшився з 51139 т
/ ріку 2009 р. до 59245 т /рік, в випуск олії соняшникової
дезодорованої зменшився з 14377 т/рік у 2009 р. до 3720 т/рік,
це перш за все залежить від замовлень на виробництво олії
дезодорованої та проблемами збуту через перенасичення ринку.
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2.
Доход від реалізації продукції на ПАТ
«Чернівецький олійно-жировий комбінат» з 2009 р. збільшився з
61429 тис. грн. до 132588 тис. грн. в 2011р., проте в 2012 р. він
знизився до 100 529 тис. грн. і тому на підприємстві відбулися
зміни – почалося скорочення робочого персоналу, а також
несвоєчасна виплата заробітної плати.
ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» входять
в Промислову групу « Віойл ».
Підприємство реалізує свою продукцію як на Україні,
так і в Росії, Німеччині, Австрії, Угорщині, країнах
Прибалтики.
Сьогодні продукція за якістю є конкурентоспроможною
та націлена на задоволення потреб споживача.
Неодноразово якість нерафінованих та рафінованих
дезодорованих
олій
підтверджувалася
на
провідних
дегустаційних конкурсах України та Росії.
Комбінат є фіналістом Всеукраїнського конкурсу якості "100 кращих товарів України". За результатом роботи 2008,
2009, 2010, 2011років ПАТ "Чернівецький олійно-жировий
комбінат " став учасником акції вшанування лідерів
економічного розвитку м. Чернівців "Визнання" [1].
Список літератури:
1.
Матеріали звітності ПАТ «Чернівецький олійножировий комбінат» за 2009-2012 р.
2.
Методи географічних досліджень ( Блок. Методи
соціально–економіко–географічних досліджень): конспект лекцій /
укл. Коновалова Н. І. – Чернівці : Рута, 2004. – 40 с.
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Ірина Березовська
Науковий керівник – асист. Гуцул Т.В.
Аналіз технології реєстрації растрових зображень
засобами сучасних ГІС-пакетів
Одна з форм потрапляння інформації в ГІС – растрові
зображення карт або даних ДЗЗ. Більшість з них є графічними
файлами, що потребують подальшої обробки у вигляді процедури
реєстрації. Здійснення даного процесу, тобто присвоєння значень
координат чи значень довгот/широт контрольних точок, дозволяє
виконувати ряд картометричних операцій, зокрема вимірювати:
будь-які координати точок на растровому зображенні у відповідній
системі (вказаній під час реєстрації); відстані між двома зазначеними
координатами; довжини прямих чи ламаних ліній; довжини та
периметри полігонів.
Дані операції є одним з найбільш розповсюджених типів
аналітичних операцій в ГІС. Можливість їх виконання із
достатньою точністю залежить не тільки від якісних характеристик
вихідних матеріалів, але й від методу за допомогою якого воно
здійснюється.
Мета дослідження полягала у з’ясуванні механізму реєстрації
растрового зображення у широкому спектрі ГІС-засобів та пошуку
можливостей оцінки точності здійсненої операції.
Перед скануванням растрового зображення слід визначити його
роздільну здатність (мінімальну віддаль між двома окремими
штрихами, при яких вони сприймаються як окремі розрізнено, і не
зливаються суцільно), глибину кольору (кількість бітів, що буде
виділена для кожного пікселя) та формат вихідного файла.
У ході виконання даного дослідження за взірець обрано та
відскановано з використанням широкоформатного сканера
номенклатурний аркуш М-35-136 топографічної карти масштабу
1:100000. Для того, щоб не відчувати труднощів подальшої обробки
зображень у ГІС застосовувалися повноколірні зображення TrueColor
з глибиною кольору в 24 біта та роздільною здатністю 600 dpi. Варто
зауважити, що, згідно з формулою обчислення роздільної здатності та
нормативів, щодо створення та оновлення топографічних карт,
встановлено, що мінімальна роздільна здатність для топографічних
карт будь-яких масштабів повинна становити 508 dpi. Оскільки у всіх
випадках застосовувалося єдине зображення, то значення похибки за
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деформацією паперу нівелювалося.
Алгоритм реєстрації полягав у попередньому визначенні
координат крайніх точок рамки, що обмежує картографічне
зображення та подальшому встановленні їх при максимальному
збільшенні растру. Математичний вираз, що застосовується в
процесі трансформації, всього за трьома точками може прив’язати
кожну точку растру до цільових даних. Більша кількість точок
дозволяє виявляти значення нев’язки, що застосовується для оцінки
точності виконаних робіт. Оскільки достеменно відомо, що
додавання додаткових точок не обов’язково підвищує точність
реєстрації, експеримент проводився 4 рази (табл. 1). Якщо
можливо, то краще рівномірно розподіляти точки по всьому набору
растрових даних, не концентруючи їх в одній площині.
Таблиця 1 Порівняння результатів реєстрації растрового зображення
М-35-136
ГІС та її версія К-ть
точок
4

Доступні методи
реєстрації

Формати Нев’язка в:
реєстрації
рх. метрах

афінне перетворення
0,22 0,31

ArcGIS
9.1
EasyTrace
7.9
MapInfo 9.5
OziExplorer
3.9

трансформації ІІ та ІІІ *.world
порядку
метод сплайну
афінне перетворення *.world,
*.tab,*.cpt
від 5 до 9 загальне квадратичне
4
афінне перетворення *.tab
від 5 до
10
понад 10
4

0,58 4,55
0,00 2,33

4

афінне перетворення

*.map
0,96 0,64

від 5 до 9 метод найменш. квадр.

Встановлено, що найкраще з позиції точності для реєстрації
растрових зображень за відомими значеннями координат
чотирьох точок із переліку пропонованих підходить програмний
засіб ArcGIS. Однак - з позиції зручності й простоти освоєння –
для початкового користувач - можна запропонувати MapInfo та
OziExplorer. На відміну від решти програмних засобів, EasyTrace
демонструє зручну взаємодію форматів реєстрованих зображень у
різних програмних засобах і дозволяє їх поєднувати в єдине ціле.
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Марія Білик
Науковий керівник – доц. Киналь О.В.
Регіональні вікові зміни клімату: прояви й
тенденції
У сучасних умовах кліматичних змін актуальне з’ясування
особливостей часового і просторового розподілів елементів
клімату, адже кліматичні процеси зумовлюють стани природних
систем, перебіг природних процесів у їх межах і умови
життєдіяльності
людини.
Результати
порівняльних
характеристик ходу метеовеличин уможливлюють доповнення
палеогеографічних даних і створення основ моніторингу [1].
В ході нашого дослідження аналізу підлягали дані
метеоспостережень у 4 пунктах: Кишинів (1845-1975 рр.),
Жмеринка (1890-1975 рр.), Львів (1882-1975 рр.), Тернопіль
(1964-1974 рр.). Регіон дослідження знаходиться в межах
атлантико-континентального типу клімату (Б. Алісов).
Загалом клімат регіону чутливий до глобальних змін, що
підтверджується одноманітністю багаторічного ходу аномальної
глобальної і регіональної температур повітря.
Результати аналізу метеоданих свідчать про наявність у
межах регіону кількох періодів потеплінь і похолодань: 1)
період зниження температур повітря (остання третина ХIХ –
перша третина ХХ ст.); 2) період відносно стабільних
температур - до кінця 70-х рр. ХХ ст.; 3) період стрімкого
потепління – в останній чверті ХХ ст.
Метеодані Кишинева свідчать про відносно теплий період,
що спостерігався там у середині ХIХ ст.
Середня багаторічна температура повітря впродовж
аналізованих періодів часу коливається в межах від 6,8 ºС
(«холодне» Поділля) до вищих за 9 ºС (Молдовське
Подністер’я). Упродовж останніх ста років помітний
позитивний тренд ходу середньорічних температур. З початку
70-х років ХХ ст. повсюдно спостерігається значне підвищення
температури повітря.
Максимальна середньорічна температура
повітря весь
спостережень зафіксована у Кишиневі +11,9ºС (1852 р.),
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мінімальна – +4,2ºС (1964 р.) – у Тернополі; у Львові – +4,5ºС
(1956 р.).
Упродовж досліджуваних періодів було два значних
потепління: у 1920-1939 рр. і сучасне (з 1975 року). Потепління
1930-х років проявлялось у межах теплого періоду, останнє ж (з
кінця ХХ ст.) охоплює і холодний період року.
У межах періодів похолодання чи потепління виділяються
роки, які істотно відрізняються за термічним режимом, але це –
поодинокі випадки, які мало впливають на загальний хід
температур.
У всіх пунктах спостережень виділяються періоди з
істотними перепадами середньорічної температури (1-3ºС),
тривалість цих періодів пересічно складає 5-6 років. З початку
70-х років ХХ ст. розпочався етап збільшення середньорічних
температур повітря (середньорічні температури вищі на 1 -2 ºС
від середньої багаторічної температури повітря), який триває і
до теперішнього часу.
Отже, дослідження вікового ходу метеовеличин необхідні
для з’ясування їх коливань і тривалості періодів змін клімату,
вірогідності екстремальних погодних процесів і явищ, оцінки й
розробки фізико-математичних моделей можливих змін
регіонального клімату. Оптимальне виконання наукових і
прикладних завдань потребує банку достовірних даних,
ретельного статистичного опрацювання даних метеорологічного
моніторингу, створення математичних кліматичних моделей
[2].
Список літератури:
1. Киналь О.В., Білик М. Вікові зміни температур повітря й
кількості опадів у Східно-Карпатському регіоні / О.В Киналь
// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук.
праць. Вип. 672-673. : Географія. – Чернівці : Рута, 20013 – С.
25-27.
2. Клімат України /за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука,
В.М. Бабіченко. – К. : Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
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Юрій Білоус
Науковий керівник – доц. Костащук І.І.
Географічні аспекти формування якості знань учнів
у Чернівецькій області (на матеріалах зовнішнього
незалежного оцінювання)
Загальноосвітні
навчальні
заклади,
як
суспільнотериторіальна система, піддаються впливу певним чинникам і в
результаті впливу цих чинників відбувається диференціація
якості знань учнів.
Якість освіти – це показник розвитку суспільства в певному
часовому вимірі, і тому має розглядатися в динаміці його змін
стосовно чинників, які визначають його природу. В сучасній
Європі вона сприймається як об'єкт суспільного єднання і
консолідації різних національних освітніх систем [1].
Нами було розраховано коефіцієнти кореляції між різними
чинниками, що впивають на знання учнів, та якістю знань і
часткою учнів, які набрали менше 124 балів (див. табл.).
Таблиця
Коефіцієнти кореляції
Чинники, що впливають на якість знань

Якість
знань

% учнів,
які не
здали
ЗНО

Кількість учнів на 1 вчителя

0,779

-0,439

0,776

-0,658

Мова навчання

0,531

-0,791

Частка випускників, що склали ЗНО

0,543

-0,669

Коефіцієнт транспортної доступності

0,501

-0,191

Учні, що навчалися в закладах нового типу

Частка учнів, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання,
від загальної кількості випускників у середньому по
Чернівецькій області коливається в межах 55,7% у 2010 році до
45,5 у 2012 році. Найбільше частка випускників, що складали
ЗНО, за сумою чотирьох років, у м. Чернівцях – 76,3%, також
високі показники у Кельменецькому (65,7%), Сокирянському
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(59,3%) та Вижницькому (57,5%) районах.
Кількість учасників ЗНО в Чернівецькій області з 2011 по 2013
рік зростає. Середній показник збільшення зареєстрованих
учасників практично з усіх предметів складає близько 11%, з
кожним наступним роком. Тільки з географії кількість учасників у
2013 році, в порівнянні з 2011, зменшилась на 12% (див. рис.1).

Рис.1. Кількість зареєстрованих учасників ЗНО у 2011-2013 рр.

Нами проаналізовано результати зовнішнього тестування
абітурієнтів. Отримані результати свідчать про те, що найкраща
якість знань у м. Чернівці (26,1%) та Хотинському (15,4%)
районах, а найгірша якість знань за сумою 4 років у
Герцаївському районі, де більше 173 балів на ЗНО з усіх
предметів отримали тільки 6% випускників. Також низька якість
знань у Путильському, Новоселицькому, Глибоцькому,
Заставнівському, Сторожинецькому та Вижницькому районах,
якість знань в яких коливається від 8% до 10%. Проміжні
результати мають Кельменецький, Кіцманський, Сокирянський
райони та м. Новодністровськ.
Список літератури:
1. Куценко В.І. Регіональні особливості формування ринку
освітніх послуг: стан, проблеми, перспективи / В.І. Куценко,
Я.В. Остафійчук // Науковий вісник волинського державного
університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во «Вежа» ВДУ Імені
Лесі Українки, 2003. – № 12. – С. 80-86.
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Людмила Блага
Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.
Природно-заповідні території Тернопільської області як
передумова розвитку туризму
Туризм – це своєрідна візитна картка країни, що знайомить
широку громадськість з економічним станом держави,
розвитком національної культури, історією, традиціями та
природним потенціалом.
Тернопільська область має унікальні можливості для
потужного розвитку різних видів туризму. Проте, якщо брати до
уваги її туристично-економічний аспект, то цей регіон
парадоксальний. З одного боку, – майже повна відсутність
інфраструктури (турбази, комплекси, санаторії, готелі, хостели,
атракціони, дороги, вказівники, зрештою, туалети), з іншого –
наявність колосального туристичного потенціалу [2].
Проаналізувавши ресурси природного походження, що
представлені у Тернопільській області, ми виявили, що основну
частку у формуванні туристичного попиту становлять такі види:
 геологічні, у тому числі спелеоресурси;
 національні природні парки;
 природні заповідники, пам’ятки природи;
 дендропарки, ботанічні сади;
 пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Даючи краєзнавчу характеристику Тернопільській області
можна відзначити, що тут нараховують 11 пам'яток природи
загальнодержавного значення. На Тернопільщині знаходиться
п’ята частина всіх пам’яток природи, що є в Україні.
Туристичну привабливість регіону збільшує наявність значної
кількості спелеоресурсів. Тут знаходяться найдовші гіпсові
печери Європи – Оптимістична та Озерна, а також печери
Вертеба, Кришталева, Млинки, Перлина, Ювілейна та ін.
Карстові печери поблизу Борщова – найбільші у світі [1]. На
території області є: 4 пам'ятки садово-паркового мистецтва
(Більче-Золотецький,
Вишневецький,
Раївський,
СкалаПодільський парки); Гермаківський і Хоростківський
дендрологічні
та
Кременецький
ботанічний
парки
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загальнодержавного значення. Серед національних природних
парків: «Кременецькі гори» та «Дністровський каньйон». У
Кременецьких горах можна розвивати як літній, так і зимовий
туризм. У Тернопільській області розташований найбільший
рівнинний водоспад України. Київські журналісти назвали його
природним джакузі [2].
У досліджуваному регіоні нараховують 542 об'єкти природнозаповідного фонду. Розташування пам’яток природи досить
нерівномірне. Провівши дослідження, ми виявили, що найбільшу
площу природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
має Підволочиський район (11 % від площі району). Основу цього
регіону займає заповідник "Медобори", що є унікальною
пам'яткою геологічного минулого, подібного якому немає в усій
Європі. Меншу, проте суттєву, частку природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення охоплюють Шумський (4,6
%), Гусятинський (2,5 %), Тернопільський (2,4 %), Чортківський
(2 %), Заліщицький (1,8 %), Кременецький (1,5 %), Зборівський
(1,2 %) та Борщівський (0,8 %) райони. Сучасний етап природо
заповідання характеризується збільшенням кількості заповідних
об’єктів.
Відрадний той факт, що іскорка розбудови туристичної
інфраструктури загорілася у той період, коли промоцію
туристичних можливостей регіону взяла на себе обласна влада.
Управління з питань туризму та курортів Тернопільської
обласної державної адміністрації розробило ряд екологопригодницьких екскурсій, а саме: «Краєвиди Тернопілля», «Ріки
і гори Тернопілля», «Світ води і підземелля» та інші. Це
яскравий приклад того, що каталізатором розвитку туризму, як і
в будь-якій іншій країні світу, має виступати держава.
Отже, для розвитку туризму на Тернопільщині необхідні
інвестиції та поліпшення інфраструктури. Це дозволить області
вийти не лише на всеукраїнський, а й на світовий рівень.
Список літератури:
1. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник
/ Є. В Панкова. – К. : Альтерпрес, 2003 – 352 с.
2. Тернопільщина туристична: мінімальний ризик вартує
мільйонних прибутків [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zik.ua/ua/news/2006/0 2/07/31544.
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Юлія Богданова
Науковий керівник – асист. Смірнов Я. В.
Побудова цифрової моделі рельєфу території
Ржавинецької сільської ради на основі даних SRTM
у середовищі ArcGIS 10.2
Дистанційні зйомки поверхні Землі, в особливості з
космічних носіїв, відкрили якісно новий етап в інформаційному
забезпеченні фундаментальних і прикладних досліджень та
картографуванні для різних сфер географічної науки.
Різноманіття апаратних комплексів для спостережень, видів та
характеристик їх носіїв, нові засоби обробки отриманої
інформації відкрили шляхи розв’язання наукових та практичних
задач, про які не могло бути й мови в недалекому минулому.
Дослідженню методики та підходів до побудови цифрових
моделей рельєфу (ЦМР) присвячено праці Х. Бурштинської ,
І. Василихи , П. Коваля. Вітчизняні вчені Ю. Долинець , О.
Барладін зосередили увагу на питаннях застосування космічних
знімків високої роздільної здатності для поновлення
топографічних карт і створення актуальних електронних
ресурсів. Однак питання використання даних ДЗЗ для побудови
ЦМР найнижчих адміністративних утворень – сільських рад –
вивчено недостатньо, тому ми на прикладі Ржавинецької
сільської ради розробили методичні прийоми створення ЦМР у
середовищі ГІС ArcGIS 10.2.
Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) – радарна
топографічна зйомка території земної кулі, за виннятком
найпівнічніших (>60°) та найпівденніших (>54°) широт, а також
океанів. Ця зйомка виконана за 11 днів у лютому 2000 року за
допомогою спеціальної радарної системи. Дані SRTM
завантажувались з інтернет-сервісу GIS-Lab.info. Для
визначення того, який саме фрагмент зйомки необхідно
завантажити, було використану п’ятиградусну сітку розграфки.
Для території Ржавинецької сільської ради потрібно
завантажити фрагмент srtm_42_03.
Завантажений файл srtm_42_03.tif було завантажено в
середовище ArcGIS 10.2 та проведено його обтинання по
контуру межі сільської ради. Ця операція виконується за
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допомогою інструменту Clip (Raster Processing). Отриманий
фрагмент растру необхідно відкрити в середовищі ArcScene.
Дане середовище має функціонал для побудови тривимірних
моделей на основі растрів висот.
Найпоширенішим різновидом цифрової моделі рельєфу є
цифрове подання топографічної поверхні у вигляді растра
(растрова ЦМР, сіткова ЦМР, grid DEM). Побудова ЦМР у
цьому випадку полягає в поширенні наявного обмеженого
набору точкових даних про відмітки топографічної поверхні в
прилеглі комірки растра, що суцільно покриває дану територію,
з використанням методів просторової інтерполяції. Просторова
інтерполяція точкових даних ґрунтується на виборі аналітичної
моделі топографічної поверхні.
Проаналізувавши побудовану цифрову модель рельєфу
Ржавинецької сільської ради, територію можна поділити на три
зони: південну, центральну та північну. Село Ржавинці
розташоване в межах центральної зони, висота якої коливається
в межах 240–360 м над рівнем моря. Найвища південна зона, де
й знаходиться найвища точка, висота якої становить 461,1 м.
Рельєф території сільської ради горбистий і проявляється її
опускання з півдня на південь.
Для наочного відображення характеру рельєфу на основі
цифрової моделі рельєфу побудовані картографічні моделі
крутизни та експозиції схилів за допомогою інструментів
ArcGIS розширення Spatial Analyst. Модель крутизни схилів
будується за допомогою інструмента Slope (англ. схил), а
експозиції схилів – Aspect (англ. сторона). Ці інструменти
доступні або через панель інструментів Spatial Analyst, або із
середовища модуля ArcToolbox.
Крутизна схилів на території Ржавинецьої сільської ради
коливається від 20° на півдні до 2° на північному заході та 1° на
північному сході. Побудовану модель експозиції схилів було
проаналізовано та встановлено, що 46% території розташовано
на північних, північно-східних та північно-західних схилах.
Результатом дослідження є розроблена методика побудови
цифрової моделі рельєфу території сільської ради. Потенційні
сфери
застосування
побудованої
ЦМР
–
місцеве
самоуправління, районне планування і проектування та науководослідна робота.
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Ірина Боднар
Науковий керівник - асист. Кирилюк С.М.
Екзогенні процеси на поверхні Марса
Одночасно з вулканічною діяльністю в найдавніший період
відбувалося раннє формування системи долин флювіальної природи.
Це в основному були дендритоподібні дрібні долини, приурочені до
найдавніших, сильно кратерованих частин материкової зони. В цей
час закладені великі долини Узбой, Ладон, Маадим і Бахрам. Період
формування найбільших долин Марса – Касей, Арес, Тіу, Залбатану і
Симуд – співпадає з часом утворення хаотичних місцевостей і
системи каньйонів долини Марінер. Деякі з найбільших долин беруть
початок безпосередньо в локальних депресіях хаотичних місцевостей.
Магматична діяльність і флювіальні процеси на Марсі пов’язані в
часі. Такий зв’язок двох процесів може свідчити про те, що вулканізм
стимулював флювіальну діяльність упродовж усієї геологічної історії
планети. Зокрема, це могло відбуватися за рахунок танення мерзлоти
(ендогенна активність), унаслідок чого йшло вивільнення води, що
супроводжувалося ерозією марсіанської поверхні. Активізація
флювіальної діяльності і взаємодія вулканізму з марсіанською мерзлотою
сприяли посиленню хімічного вивітрювання на поверхні планети.
Ознаки активної і тривалої ерозії на марсіанській поверхні
виявилися в перехідній зоні між материковими височинами і
північними рівнинами (райони столових гір Дейтероніл, Протоніл і
Нілосирт), обмеженої з півдня глобальним уступом. Сучасний вигляд
цього уступу визначається не тільки первинною тектонічною
структурою. Результати геолого-морфологічного вивчення свідчать про
те, що глобальний уступ, імовірно, сформувався на ранньому етапі
геологічної історії, в подальші періоди піддавався дії інтенсивної ерозії.
В результаті він відступив на південь, і сформувалася широка (у сотні
кілометрів) перехідна зона. Морфологічні риси її молодих поверхонь,
як й інших провінцій Марса, вказують, що в сучасний період ці райони
знаходяться під впливом еолової діяльності, активних процесів
(зокрема, кріогенних), і меншою мірою – кратероутворення.
Вдається приблизно уявити собі інтенсивність еолових процесів
лише за останні 2 млрд. років. Ознаки стародавньої активності еолової
переробки марсіанської поверхні зустрічаються на локальних
ділянках. Вони накладаються на давні місцевості (з віком 3–2 млрд.
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років) і оточені молодшими місцевостями (з віком близько 1 млрд.
років). Таке співвідношення дозволяє вважати, що події стародавньої
еолової активності відбувалися і в період 2-1 млрд. років тому.
Мабуть, до цього ж періоду відноситься поява комплексів еолової
акумуляції, що зустрічаються в крупних кратерах материкових
височин, і утворення еолових покривів на північних рівнинах.
Широка поширеність еолових відкладів і ознаки інтенсивної
дефляції марсіанської поверхні наводять на думку про сильну
ерозійну силу цього процесу, що може бути наслідком існування
щільнішої атмосфери в розглянутий період. У міру загасання
флювіальної діяльності в останній мільярд років еолові процеси
ставали домінуючими, про що свідчать могутні (від 10 до 100 метрів)
еолові відклади, поширені на наймолодших лавових рівнинах області
Фарсида, на днищі каньйонів долин Марінер і північних рівнинах.
Найбільш яскравий приклад не давньої еолової діяльності – пояс
еолових комплексів навколо північної полярної шапки. Цей пояс
складений могутньою товщею (до сотень метрів) еолового матеріалу,
розподіленого у формі гряд, барханів, дюн і шлейфів. Навіть на
поверхні залишкової (крижаної) північної полярної шапки
спостерігаються дюнні форми, сформовані сніжно-піщаним
матеріалом. В даний час еолова діяльність на Марсі – один з
домінуючих планетарних процесів, хоча його ерозійна здатність,
мабуть, ослаблена через украй розріджену сучасну атмосферу.
Оскільки полярні області Марса впродовж всієї геологічної історії
служили холодними «пастками» для газоподібних H2O і CO2, вважаємо,
що формування полярних шапок почалося в ранні періоди. Воно
відбувалося за рахунок виморожування водяної пари з марсіанської
атмосфери, кількість якої зростала в періоди активізації флювіальної
діяльності. Сліди її простежуються до 3,5 млрд. років (або більше), тому
припускаємо, що формування полярних шапок відбувалося починаючи з цього
ж періоду.
Запропонована схема розвитку в часі основних геологічних процесів,
що сформували сучасну зовнішність поверхні Марса, є першим
наближенням, пов’язаним з сьогоднішнім рівнем знань. Тому схема не
претендує на повну достовірність (відносно точних вікових оцінок) і не
може розглядатися як абсолютна. Інтенсивності геологічних процесів на
схемі жодною мірою не ілюструють конкретні епохи (або цикли)
розвитку того або іншого процесу, а дають найзагальнішу картину.
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Оксана Боднарашек
Науковий керівник – асист. Печенюк В.О.
Географічні особливості використання земель
Вижницького району Чернівецької області
Територія Вижницького району Чернівецької області
характеризується різноманіттям природних умов, специфічних
для передгір’я та гір [2]. Кожна з цих зон володіє своїми
географічними чинниками, такими як рельєф, клімат, водойми,
ґрунти, рослинний покрив та інші. Відповідно, господарство
розвивається з урахуванням перш за все природних
властивостей території, які визначають розміщення і
функціонування тих чи інших його галузей.
Вижницький район охоплює північно-західну частину
Буковинського передгір’я та східну частину Буковинських
Карпат [2]. Площа району – 903,5 кв. км, що становить 11,2%
від загальної території області.
До земель сільськогосподарського призначення району
відносять ділянки, які за природними властивостями придатні
для виробництва сільськогосподарської продукції, розміщення
відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих
цілей згідно земельно-кадастрової документації. У структурі
сільгоспугідь
64,2% займає рілля, на пасовища припадає
19,0%, сіножаті – 11,7 %, землі під багаторічними насадженнями
– 3,8%. Частка земель сільськогосподарського призначення
найбільша на території місцевих рад Вашківців – 69,70%
(3032,72 га), Слободи-Банилова 68,20% (768,67 га), Чорногузів –
67,72% (1295,50 га), Черешеньки – 66,90% (1411,62 га) та
Лукавців – 66,43 % (4278,56 га) [1].
На території Вижницького району найбільші території з
лісовим покривом спостерігаються у гірській частині району.
Загальна лісистість Вижницького району становить 51,14%
(46205,51 га). Лісовий покрив характеризується переважним
поширенням букових та буково-ялівцевих лісів на територіях
Долішньошепетівської – 90,68 % (20631,02 га) та Мигівської –
74,70 % (6185,65 га) сільських рад.
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Землі житлової та громадської забудови Вижницького району
являють собою жилі масиви з об’єктами інфраструктури в
межах населених пунктів. Найбільш поширена одно- та
двоповерхова забудова. Найбільшими населеними пунктами є м.
Вижниця, м. Вашківці та смт Берегомет. У них частка
забудованих земель становить відповідно 15,92 % (143,60 га),
6,29 % (273,64 га) та 2,50 % (290,35 га) [2].
Землі водного фонду Вижницького району представлені
територіями під річками, ставками, гідротехнічними спорудами,
а також під прибережними захисними смугами водних об’єктів.
Найбільшу частку земель даної категорії мають території
Слободо-Банилівської – 8,07 % (90,94 га), Вашківецької – 4,66
(202,60 га) та Вижницької – 4,50 % (40,60 га) рад, через які
протікає річка Черемош.
Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, що
надані в установленому порядку підприємствам, установам та
організаціям для здійснення відповідної діяльності [2]. На
території Вижницького району дана категорія земель
несчисленною, але важлива для функціонування виробничої,
транспортної та інженерної інфраструктури району і зв’язку з
навколишніми адміністративними утвореннями.
Землі рекреаційного та оздоровчого призначення використовуються для організації відпочинку населення, туризму та
проведення спортивних заходів, а також мають природні лікувальні
властивості [2].
Загалом, територія Вижницького району характеризується
різноманітною структурою земельного фонду, у якій представлені в
усі категорії за цільовим призначенням. Даний район цікавий для
дослідження з точки зору географічного розташування, оскільки
його територія лежить у межах двох фізико-географічних областей:
Буковинського передгір’я та Буковинських Карпат. Відповідно,
зміна фізико-географічних умов позначається на структурі
земельного фонду даних територій.
Список літератури:
1.Матеріали обліку земель Головного обласного управління
Дерземагенства в Чернівецькій області за 2003-2014 роки.
2.Природа Чернівецької області / за ред. К. І. Геренчука . – Львів :
Вища школа, 1978. – 184 с.
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Тетяна Боцвінок
Науковий керівник – доц. Проскурняк М. М.
Історико-культурна спадщина ландшафтів
Верховинської улоговини та її околиць
Верховина, як центральний район Гуцульщини, розміщений
у високогірній частині Українських Карпат, має багату етнічну
культурну та історичну спадщину. Вона збереглася тут завдяки
любові і повазі гуцулів до своєї старовини та природній
ізольованості цього важкодоступного, віддаленого гірського
краю.
Однією з таких родзинок Верховини є храм Успіння
Пресвятої Богородиці (XVIII ст.). Цю церкву вважають не
просто культовою спорудою, а духовним серцем Верховини.
Неподалік церкви розташований Регіональний історико краєзнавчий музей Гуцульщини. Музей було відкрито в Жаб’ю
– Ільці 18 лютого 1939р. За сприяння етнографа, війта Жаб’я
Петра Шекерєка – Дотикового, він функціонував до вересня
1939 р. Удруге музей було відкрито 31 грудня 2004 р. З 2007 р.
він є філіалом обласного краєзнавчого музею. У Верховині
також уже кілька років діє приватний музей Романа Кумлика.
Він міститься у його власному будинку і організований на
початку 2000-х років. Матеріали музею – предмети побуту,
давній гуцульський одяг, знаряддя праці, грошові знаки різних
часів, колекція музичних інструментів.
Гуцульщина відома і в кіномистецтві. Тут було створено
чимало кінофільмів, екранізованих як за творами письменниківкласиків, так і за новими сценаріями. Зокрема, в 1963–1964 рр.
Київська кіностудія ім. О. Довженка проводила зйомки
художнього фільму «Тіні забутих предків» за повістю
М. Коцюбинського. Фільм був знятий в старовинній хаті Марії
та Василя Хімчаків. У 2000 році в ній заснований
кінематографічний музей. У цьому будинку під час зйомок
кінофільму «Тіні забутих предків» у 1963–1964 рр. жив режисер
фільму Сергій Параджанов [1].
На околицях Верховинської улоговини розташувалися й інші
історико-культурні пам’ятки цього прекрасного краю. Однією з
таких є церква Пресвятої Трійці в с. Ільці. Перша писемна
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згадка про село Ільці та церкву Пресвятої Трійці датується 1741
роком. Із тогочасної церкви до наших днів збереглися
центральний надкупольний хрест та центральний дерев’яний
підсвічник.
Наступними об’єктами краю, які потребують особливої
уваги, є пам’ятки с. Криворівня. Один з таких – церква Різдва
Пресвятої Богородиці (1719 р.) і дзвіниця, що мають статус
пам'яток історії та культури України.
Важливим культурним осередкам села є Літературномеморіальний музей Івана Франка. Він розміщений у
колишньому будинку Василя Якіб’юка, в якому з 1906 р. по
1914 р. часто перебував І. Франко. У 1960 р. за сприяння
Платоніди Володимирівни Хоткевич та ректора Львівського
університету ім. І. Франка Євгена Лазаренка у цьому будинку
створено літературно-меморіальний музей Івана Франка. Цінна
історико-культурна спадщина села Криворівня – музей-садиба
Михайла Грушевського. Музей-садиба знаходиться на присілку,
де ще до початку першої світової війни мав свою віллу Михайло
Грушевський, який згодом став першим Президентом України.
На жаль, вілла не збереглася – згоріла в 1917 р. У 2003 р.
будинок був відтворений [2].
Розповідаючи
про
культурну
спадщину
околиць
Верховинської улоговини, не можна залишити поза увагою і
Народний музей Гуцульського театру Г. М. Хоткевича в с.
Красноїлля. В центрі села стоїть невеликий дерев’яний будинок.
На стіні – меморіальна дошка, на якій напис: «В цьому будинку
в 1908-1912 рр. працював з першим Гуцульським театром
відомий український письменник і громадський діяч Гнат
Мартинович Хоткевич».
Отже, в межах Верховинської улоговини є багата і
різноманітна культурна спадщина. Для її збереження та
примноження необхідні подальші наукові дослідження.
Список літератури:
1. Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис. –
Косів, 2011. – С. 97.
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Христина Будник
Науковий керівник – асп. О.С. Смик
Організація та особливості рекламної діяльності
у сфері туризму
Реклама – надзвичайно багатогранне явище, яке виступає
елементом різних сфер життя – економіки, культури,
спілкування, розваг. У сучасному світі туристичні фірми є
комерційними підприємствами, тому їх прибуток безпосередньо
залежить від результатів рекламної діяльності. Правильна
організація дозволяє туристичному підприємству досягти успіху
у конкурентній боротьбі за клієнта, тому вони намагаються
діяти таким чином, щоб забезпечити собі максимальний
позитивний ефект від рекламної діяльності.
Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між
туристичним продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи
інформацію про компанію та її турпродукт, реклама повинна
переконати потенційних клієнтів зупинити свій вибір саме на
даній компанії та її продукті, підсилити впевненість постійних
клієнтів у правильності їх вибору [2].
В туризмі розрізняють рекламу: початкову – ознайомлення
раніше встановленого кола споживачів з новим для конкретного
ринку туристичним продуктом або послугами шляхом
повідомлення детальних даних про якість, ціну, спосіб
споживання, місце проведення туристичні акції; конкурентну –
виділення рекламованого туристичного продукту з великої
кількості
аналогічної
продукції,
що
пропонується
конкуруючими туристичними фірмами; зберігаючу – підтримка
високого рівня попиту на раніше рекламований туристичний
продукт.
Розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та
дійової реклами. Вона здійснює значний психологічний та
соціокультурний вплив на суспільство. Проте такий вплив не
слід розцінювати як примушування чи спонукання споживачів
туристичних послуг до тих чи інших дій, адже сучасна
цивілізована реклама – це не маніпулювання громадською
думкою, а професійне формування актуальних потреб,
спрямованих на саморозвиток людини. Наприклад, влучним
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можна вважати таке рекламне звернення, яке, пропагуючи
заняття спортом та здоровий спосіб життя, пропонує за
допомогою туристичної фірми відпочити на гірськолижному
курорті і скористатись усім комплексом послуг зі зміцнення
здоров’я людини, які там пропонуються.
В сучасних умовах одним з найефективніших засобів
комунікації та реклами стає мережа Інтернет. Для фірм, які
займаються туристичним бізнесом, Інтернет насамперед є
ідеальним засобом для реклами. Багато хто з далекоглядних
керівників туристичних фірм і агенцій почали розглядати
Інтернет як засіб залучення клієнтів уже давно. Багато з них
користуються виходом у мережу, поштовою скринькою, у
багатьох є свої сторінки в мережі. Мережа дає можливість з
мінімальними витратами поінформувати багатомільйонну
цільову аудиторію про послуги фірми. Крім того, перевагами
реклами в Інтернеті є те, що вона дозволяє передавати текстову,
графічну, аудіо- та відеоінформацію, а також оцінювати
ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою
аудиторією. Реклама в Інтернеті стала можливою завдяки
створенню та використанню туристичних Інтернет-ресурсів:
Web-сайтів, Web-порталів, які дозволяють не лише ознайомитися
з туристичними маршрутами, їх програмою, але і забронювати їх
через Мережу [3].
Рекламуючи ті чи інші послуги, туристична фірма публічно
подає дані про свої можливості за допомогою художніх,
технічних і психологічних прийомів з метою посилення попиту і
збільшення їх реалізації.
Список літератури:
1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф.
Кифяк . – Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.
2. Реклама в сфері туризму [Електронний ресурс]. - Режим
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3. Сучасні інтернет-технології, що застосовуються в туристичній
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Юлія Бундзяк
Науковий керівник – доц. Заблотовська Н. В.
Особливості формування трудових ресурсів
Закарпатської області
Рух трудових ресурсів відбувається під впливом різних
чинників, серед яких важливе місце займають демогеографічні.
Рівень народжуваності позначається на чисельності трудових
ресурсів тільки через певний час, хоча й дає уявлення про їх
перспективи. А от про сучасну ситуацію на ринку праці можна
судити з напрямів та обсягів міграційних переміщень населення.
Особливо це актуально для Закарпатської області.
Міграційні переміщення населення мають значний вплив на
формування трудових ресурсів. Міграційні процеси населення
впливають на розвиток трудового потенціалу, оскільки
суб’єктами міграції є переважно люди з працездатного віку.
Отже, у місцях їх виїзду відбувається зменшення чисельності й
погіршення якості структури трудових ресурсів. Характер
впливу міграційних потоків на демографічну ситуацію і трудові
ресурси залежить як від кількісного, так і від якісного складу
мігрантів, які мають безпосередній вплив на трудовий потенціал
як країни вибуття, так і країни, що приймає мігранта.
У Закарпатській області спостерігається така тенденція
природного та механічного руху:
1.
Центральний регіон характеризується додатним
природним приростом та від’ємним показником міграції. Це
явище пов’язано із тим, що люди, які проживають у цих
районах, мігрують до обласного центру.
2. Східний регіон характеризується також додатним
природним приростом та від’ємним показником міграції. Це
зумовлено розташуванням районів у гірській місцевості.
3. Прикордонний регіон характеризується в основному
від’ємним показником міграції, це спричинено наближеністю
районів до кордону інших країн, де кращі умови для життя та є
можливість працювати.
Трудова міграція є найбільш динамічною та масштабною
складовою міграційних процесів населення Закарпатської
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області, вона має історичну основу, характеризується значними
масштабами включення працездатного населення в орбіту
міждержавних трудових переміщень та зміною вектора
міграційних трудопотоків на користь країн ЄС.
За останні 6 років міграційні потоки Закарпатської області
збільшилися в декілька разів. Зальна кількість мігрантів за 2012
рік становить 175000 осіб, а це становить 24,2 % від
працездатного населення Закарпатської області, а 87, 9 %
залишилось в області. В порівнянні 2006 роком цей показник
становив 64544 осіб, що становить 8,9 %.
Виділяють два вектори трудової міграції Закарпатської
області.
«Східний» вектор трудової міграції із Закарпаття
привабливий для тих трудових мігрантів, які зорієнтовані на
сезонну міграцію, мають відносно низьку кваліфікацію, як
правило, середню освіту та низький рівень володіння
іноземними мовами. При цьому не останню роль відіграє
нездатність до адаптації в незвичному економічному та
соціокультурному середовищі країн Західної Європи. З
гендерної точки зору – це переважно чоловічий напрям, а за
віковою структурою – люди здебільшого середнього віку та
молодь.
«Західний» вектор характеризується більш значним
відсотком молоді, що має високий освітній рівень, із яких певна
частина непогано володіє мовами країн перебування. З
гендерної точки зору цей напрям розподілений більш-менш
рівномірно, з невеликим переважанням кількості жінок.
Трудова міграція в країни ЄС зорієнтована в основному на
постійну роботу. Зайняті на сезонних роботах в країнах ЄС – це
лише 26 відсотків від їх загальної кількості. У той же час на
сезонних роботах в країнах Митного Союзу працює 74%
трудових мігрантів.
Як бачимо, на фоні загального
приросту населення
Закарпатської області міграційний рух відіграє негативну роль у
формуванні трудових ресурсів регіону.
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Мар'яна Ванхала
Науковий керівник – доц. Чубрей О.С.
Розвиток позашкільної освіти в Глибоцькому районі
Сучасний етап соціально-економічного розвитку в державі
передбачає необхідність більш ефективного використання
освітньо-виховного
потенціалу
навчальних
закладів,
спрямованого на розв’язання проблеми організації вільного часу
дітей та учнівської молоді, задоволення їхніх потреб в
особистісному розвиткові та самореалізації. Особливу роль у
даному напрямку відіграє позашкільна освіта як соціальний
інститут виховання й розвитку дітей та учнівської молоді —
невід’ємна частина освітньо-виховного простору, що сприяє
формуванню особистості, розкриттю творчого потенціалу,
вихованню соціально значущих якостей, формуванню її
ціннісних і моральних орієнтирів.[3]
Сучасне розуміння поняття позашкільної освіти закріплено
законом України “Про позашкільну освіту”, де вказується, що
вона є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток
здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді,
задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у
професійному визначенні. [1]
Система
позашкільної
освіти
Глибоцького
району
представлена діяльністю 3-х позашкільних навчальних закладів:
Глибоцького центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту
учнівської молоді; Глибоцького будинку творчості дітей та
юнацтва та Глибоцької дитячо-юнацької спортивної школи.
Глибоцький ЦТКСЕУМ заснований у 1991 році. Головними
завданнями Центру є реалізація державної політики в галузі
освіти засобами туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій,
створення умов для задоволення потреб вихованців в організації
їх оздоровлення, змістовного дозвілля і відпочинку. Центр надає
освітні послуги за рівнем позашкільна освіта за напрямками:
туристсько-краєзнавчий; фізкультурно-спортивний; оздоровчий.
У 2013/2014 н.р. у Глибоцькому ЦТКСЕУМ діє 43 гуртки, в
яких навчається 779 вихованців. Навчально-виховний процес у
Центрі забезпечують 43 педагогічних працівники. Своєю
результативністю Центр 19 років поспіль забезпечує
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Глибоцькому району перше місце в області за напрямком
туристсько-краєзнавча діяльність.
Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва —
комплексний позашкільний навчальний заклад, де у 2013/2014
н.р. навчається 1200 учнів. Він здійснює освітню діяльність за
художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, технічним,
декоративно-прикладними напрямками. У 82-х гуртках
Глибоцького БТДЮ безкоштовність і доступність позашкільної
освіти забезпечує створення єдиного творчого колективу
педагогів і вихованців.
Глибоцька ДЮСШ відкрита в 1983 році. Тут діють 7
відділень, де займаються 625 учнів за напрямками: легка
атлетика; боротьба „Дзюдо”; футбол; баскетбол; волейбол;
настільний теніс; гандбол. Гуртковою роботою охоплено 7
сільських шкіл, 2 селищні школи та Глибоцький професійний
ліцей. Освітньо-виховною діяльність у закладі займаються 14
педагогічних працівників [2].
Отже, система позашкільної освіти Глибоцького району
функціонує відповідно до виконання Законів України “Про
освіту”, “Про позашкільну освіту”. Загалом позашкільною
освітою у Глибоцькому районі охоплено 28 % учнів. На
виконання вимоги Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту Чернівецької облдержадміністрації щодо збільшення
охоплення учнів
ЗНЗ позашкільною освітою цього річ
проводиться
популяризаційна
робота
для
збільшення
наповнюваності у творчих об'єднаннях та гуртках.
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Юлія Волковинська
Науковий керівник – проф. Сухий П.О.
Сучасні демографічні проблеми Хмельницької
Області
Населення кожної країни – це основний елемент її держави,
підтвердження її неповторності та унікальності. Сучасні
демографічні проблеми в Хмельницькій області є досить
актуальним питанням, бо серед найважливіших проблем
сьогодення є демографічні. Сучасний стан соціально-економічних
процесів розвитку суспільства та екологічної ситуації в Україні
несприятливо позначаються на демографічних процесах, здоров’ї
та тривалості життя населення. Для України, якій притаманне
явище депопуляції населення упродовж багатьох років, як для
молодої незалежної держави, важливе забезпечення захисту
генофонду.
Упродовж останніх років Хмельницька область посідала 13-те
місце серед областей України за чисельністю населення. Станом на
1 січня 2014 року на її тернах проживало 1307 тис. осіб.
За останнє століття спостерігалися періоди додатного і
від’ємного приросту чисельності населення в Хмельницькій
області. Особливо помітний спад відбувся у 1932–33 роки, у воєнні
та післявоєнні роки. Причиною цього були: Голодомор-геноцид
українського народу, винищення та вивезення людей німецькими
окупантами, виселення людей за межі України радянським
режимом. Значне скорочення чисельності населення в регіоні
спостерігалось у 1970–1990 роках, за рахунок негативних
міграційних процесів з території області, а пізніше – переважанням
смертності над народжуваністю.
За останні п’ять років спостерігається поступове скорочення
чисельності населення на 39,4 тис. осіб, щорічно майже на 8 тис. осіб.
Населення на території області розташоване досить
нерівномірно. Понад 46 % усіх мешканців зосереджено у 4
районах: Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Славутському
та Шепетівському, в яких розташовані найбільші міста області, що
виступають ядрами концентрації міського населення.
Пересічна густота населення в області дещо нижча, ніж у
цілому по Україні і становить 63,4 осіб/ км2. У різних регіонах
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області щільність населення неоднакова. Так, у Летичівському вона
найменша і становить 30,1 осіб/км2, найбільша у Дунаєвецькому –
53,7 особи/км2 та у Полонському – 52,3 особи/км2.
Для регіону притаманна висока щільність сільського населення,
яке розміщується досить рівномірно на території області, при
цьому середня густота сільського населення
становить
– 29, 6 осіб/км2. У статевому – складі спостерігається явне
переважання жінок над чоловіками майже на 102 тис. більше осіб
жіночої статі, їх частка в загальній чисельності населення
становить понад 54 %.
Міграційні процеси сприяють зростанню чисельності міського
населення області і зменшенню чисельності мешканців із сіл, чим
ще більше ускладнюють демографічну ситуацію в них. Станом на 1
січня 2014 року чисельність міського населення складає 729,7 тис.
осіб (55,8%) від загальної чисельності мешканців. При цьому
частка сільських жителів становить 577,5 тис. осіб. Найбільша їх
чисельність у Кам’янець-Подільському –
64,8 тис. осіб,
Хмельницькому – 51,8 тис. осіб та Дунаєвецькому – 42,9 тис. осіб
районах. Найменше сільських жителів у Теофіпольському та
Білогірському районах: відповідно 19 та 20 тис. осіб.
Для області характерне явище «маятникових» міграції
населення. Вони представлені щоденними, періодичними і
епізодичними
соціально-побутовими
поїздками
населення.
Спрямовані вони, здебільшого, у міста із сіл і селищ, розташованих
уздовж залізниць та автошляхів. Унаслідок цього та іншого
механічного руху населення, сальдо міграцій області має від’ємний
знак і становить 338 осіб. Найбільшими маятниковими трудовими
потоками є Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка,
Нетішин, Ізяслав, Полонне, Дунаївці.
На сучасному етапі, поряд із соціально-економічними та
політичними проблемами в Україні спостерігається загострення
демографічної кризи, яка яскраво проявила себе в усіх регіонах
України, в тому числі на Хмельниччині. Враховуючи вище сказане,
можна зробити головний висновок, що вирішення
питань,
пов’язаних із розв’язанням демографічної проблеми в Україні та
Хмельницькій області зокрема, повинно стати одним із головних
напрямів державної регіональної політики.
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Андрій Гаванюк
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Порівняльна характеристика інструментальних ГІСсередовищ з метою застосування їх у землеустрої
Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити
екологічно безпечне та економічно ефективне використання землі,
є землеустрій, який виступає дійовим механізмом в організації
землі як засобу виробництва і відповідною мірою регулює
суспільні відносини щодо володіння, користування та
розпорядження землею.
Найсучаснішим
видом
інформаційних
систем,
які
використовуються у кадастрі та землеустрої, є ГІС. Їх роль полягає
у створенні умов для інформаційного забезпечення органів
управління та інших зацікавлених структур. Тому не останнє місце
у функціонуванні землеустрою займає і правильність вибору
геоінформаційних продуктів та їх доповнень.
Питання застосування ГІС у землеустрої висвітлені у наукових
доробках багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. У цьому
контексті варто звернути увагу на праці А.О. Варламова, В.І.
Гладкого, В.Є. Ходакова, М.М. Романського, А.М. Третяка, М.І.
Долишнього, Р.В. Бараненка, С.Г. Білявського, В.М. Глушкова, В.І.
Костюка, Д.Р. Андерсона, Х.В. Калкінса, Ф. Дуейн.
Маючи нині досить широкий вибір програмних продуктів і
інструментальних середовищ, починаючи від засобів обробки
даних топографо-геодезичних вишукувань та закінчуючи
повноцінними інструментальними ГІС, необхідно означити
принципи і критерії, які відіграють суттєву роль при застосуванні
певного
ГІС-продукту
у
землевпорядженні.
Основними
принципами сучасного ГІС забезпечення, які повинні
дотримуватись при його виборі у землевпорядному та інших видах
картографування, є:
 якість та широкий асортимент продукції;
 економічність, відкритість та індивідуальний підхід до
користувача;
 простота роботи та використання;
 престижність виробника;
 комплексність проектних рішень.
Тобто це ті ознаки, які тією чи іншою мірою характеризують
такі продукти, як: AutoCad MAP 2000i та MAP 3D 2014 (AutoDesk
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Inc., США), ArcGIS 9,0 (ESRI), MapInfo Profesional (MapInfo Inc.,
США), Object Land (Радом-Т, Росія), Digitals (НВП «Геосистема»,
Україна), ІнвентГрад («ГеоКАД» Київ), GIS-6 та ін.
Провівши комплексний аналіз найпоширеніших на нашому
ринку ГІС-продуктів землевпорядного призначення, можна із
впевненістю сказати, що кожен із них має свої особливості, які
найкраще виражені при розвязанні конкретних задач. Проте,
незважаючи на їхню прикладну близькість, більша їхня частина не
може виконати всі необхідні завдання протягом/для виготовлення
пакета технічної документації землевпорядного змісту. Так, із
поміж перерахованих програмних продуктів можна виділити
Digitals, ArcGis та MapInfo, які у своєму активі мають достатньо
широкі функціональні можливості і здатні виконати більшість
поставлених землеустроєм завдань. При цьому варто вказати і на
відносно високу вартість зазначених продуктів, яка унеможливлює
широке їх впровадження у муніципальні та приватні структури на
локальному та регіональному рівнях.
Для з’ясування оптимальних підходів щодо вибору певного
програмного
геоінформаційного
інструментарію
для
землевпорядних задач у процесі дослідження було здійснене
функціональне порівняння зазначених продуктів шляхом реалізації
конкретних прикладних завдань, зокрема ГІС-картографування
землевпорядного характеру територій Городоцького району
Хмельницької області.
Одним із висновків проведеного дослідження є міркування, що
вирішення всіх питань землевпорядного процесу одним ГІСпакетом неможливе в більшості випадків нераціональне. Власне, це
підтверджується
існуючим
нині
відносно
безсистемним
програмним забезпеченням фахової діяльності більшої частини
вітчизняних підрозділів у галузі землеустрою. Водночас, на нашу
думку, незначне введення виваженої й уніфікованої структури та
правил
геоінформаційного
і
адекватного
нормативного
забезпечення вітчизняної землевпорядної діяльності дасть змогу
ефективніше виконувати земельно-кадастрові, геодезичні та
управлінські роботи.
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Вадим Ґедзь, Андрій Зарінчук
Науковий керівник – асист. Кирилюк О.В.
Система водопостачання в Римській імперії
Виникнення міст вимагало інших форм водопостачання.
Гідравлічних насосів тоді не було, і воду з річок, що лежать
нижче міських вулиць, не можна було направити в міста.
Цілющу воду знаходили в джерелах на навколишніх пагорбах
або передгір'ях, звідки вона текла по трубах, каналах і акведуках
самопливом. Чимало акведуків давнини збереглося в робочому
стані до теперішнього часу.
Римляни були найбільш знаменитими будівельниками
водопроводів, але далеко не першими. За тисячу років до
виникнення Римської республіки водопровід, що харчувався від
гірського джерела, був споруджений в Дамаску. Системи
водопостачання були в Стародавній Персії, Вірменії та Греції.
Великі міста тієї епохи Єрусалим, Олександрія, Кноссос також
мали водопроводи.
У Стародавньому Римі перший водопровід-акведук
побудовано в 312 р. до н. е. (Аква Аппія) під час цензорства
Аппія Клавдія Цека, в той же рік коли було побудовано і першу
ділянку Аппієвої дороги, який, як і дорога, отримав ім'я цензора.
Довжина водопроводу становила 16,5 км. Вода в акведук
надходила з Aniene, лівої притоки Тібру, на схід від Рима. У
Римі акведук йшов від Порта Маджоре до Бичачого форуму. Під
час Самнітських воєн він був перенесений під землю. Було
підраховано, що акведук міг транспортувати до Рима 73000 м3
води за добу. Досить відомий акведук Акведук Траяна (Aqua
Traiana, пізніше Acqua Paola) – античний водопровід,
побудований в Римі для постачання води у його праву частину
(сьогодні Трастевере та Ватикан), відкритий 24 червня 109 року
за імператора Траяна і названий на його честь. Новий акведук
брав воду з джерел біля озера Браччано, на північний захід від
Рима і закінчувався на Янікулі, звідки проходив подальший
розподіл по районах. Протяжність водопроводу становила 59
кілометрів. У 537 році у при облозі Рима готами акведук був
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частково зруйнований, але через кілька років, завдяки
візантійському полководцю Велізарію він був відновлений. Нові
роботи з будови акведука відбувалися протягом правління папи
Гонорія I у VII столітті. Після нападів на Рим лангобардів
акведук довелося знову відновлювати. При папі Павлові V
уздовж акведука Траяна був побудований новий акведук,
відомий як Aqua Paola, що веде воду до Fontana Paola.
Найвищий
давньоримський
акведук
Пон-дю-Гар
побудований через річку Гардон (яку раніше називали Гар) у
французькому департаменті Гар поблизу Ремулена. Пам'ятка
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1985 р.), Гарський міст являє
собою масивний арочний акведук завдовжки 275 м і висотою
48 м. Він був споруджений приблизно 2000 років тому як
складова частина 50-кілометрового водогону, який постачав
питну воду в найдавніше на сьогоднішній французькій території
римське місто Нім (Nemausus). Початок акведука знаходиться за
20 км від Німа поблизу міста Юзес, а кінець – на вулиці Лампез
у місті Нім, де досі можна побачити залишки розподільчого
резервуара (Castellum divisorium), де вода розподілялась по
різних каналах, що вели в публічні бані, фонтани та в приватні
будинки заможних жителів. Щоденно канал міг постачати 20
000 кубометрів води. Пон-дю-Гар будувався як виключно
технічна споруда для постачання води, і не має жодних ознак
архітектурного оздоблення. Можливо, саме тому не зберіглись
до нашого часу дані про точну дату будівництва мосту та
людину, що його спроектувала.
Останній акведук – одинадцятий – побудований в 226 р.
сучасного літочислення. Найзнаменитіший висотний акведук
спорудили в 144 р. Він дозволив розширити місто в східному
піднесеному напрямку. Вода в Рим надходила з гірських
пагорбів, з відстані від 25 до 100 км від міста. Римляни будували
акведуки по всій своїй імперії і деякі з них у сучасній Франції та
Іспанії функціонують донині.
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Марина Гикава
Науковий керівник – асист. Смірнов Я. В.
Побудова анімованих карт-моделей візуалізації
з метою змін обсягів підготовки кадрів
у галузі геодезії та землеустрою
Фахівці у галузі геодезії та землеустрою повинні володіти
сучасними
методами
геодезичних
вимірювань,
вміти
використовувати електронні геодезичні прилади, знати норми
чинного земельного законодавства, а також виконувати ряд
інших завдань. Усі ці знання та навички фахівці здобувають у
процесі навчання, тому важливо знати обсяги їх підготовки з
метою розуміння загального стану підготовки кадрів у галузі
геодезії та землеустрою. У зв’язку з тим, що підготовка кадрів
ведеться по всій території країни, це потрібно здійснювати із
залученням методу картографічного аналізу, а для того, щоб
простежити зміну обсягів процесу підготовки, варто залучати
картографічні анімації як специфічний вид геозображень.
Зясувавши особливості просторового розподілу та обсяги
підготовки кадрів у галузі, можна буде краще розуміти сучасний
стан галузі, а також прогнозувати перспективи її розвитку.
Метою роботи є аналіз зміни обсягів підготовки кадрів у
галузі геодезії, картографії та землеустрою шляхом побудови
серій картографічних анімації в середовищі програмного пакета
ArcGIS. Для того, щоб зрозуміти особливості побудови
анімованих карт-моделей з метою візуалізації змін певного
процесу, потрібно чітко визначити, до яких категорій
геозображень вони належать та як їх класифікують.
У наш час з'явилася велика кількість доступного програмного
забезпечення і вихідних даних, які дозволяють створювати
найрізноманітніші зображення, що мають з картами тільки
спільну координатну основу. На позначення таких зображень
A.M. Берлянтом введений у науковий обіг термін
«геозображення». Геозображення (geoimage, georepresentation) –
будь-яка просторово-часова масштабна генералізована модель
земних (планетних) об'єктів або процесів, яка представлена в
графічній образній формі [1].
Розрізняють:
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- двовимірні плоскі геозображення (2D geoimages,
flatgeoimages), наприклад, карти, плани, електронні карти, аероі космічні знімки;
- тривимірні, або об'ємні, геозображення (3D geoimages,
volumetricgeoimages), наприклад, стереомоделі, анагліфи, блокдіаграми, картографічні голограми;
- динамічні геозображення (dynamicgeoimages), тобто
анімації, картографічні фільми, мультимедійні карти й атласи.
Саме останні були використані у даній роботі, оскільки
картографічні анімації є специфічним видом геозображень, які
позначають рух і зміну всього зображення загалом, окремих
його елементів чи точок огляду в автоматичному чи
інтерактивному режимі. Анімованість існує у двох режимах:
автоматичному та ручному. Анімованість у ручному режимі –
це інтерактивність, що означає можливість реакції і відповіді
програмної оболонки геозображення на дії користувача, в
автоматичному ж режимі така можливість відсутня.
Для збору статистичної інформації для побудови серії
тематичних карт використовувалась інформаційно-пошукова
система «Конкурс». Ця система створена з метою оперативного
інформування абітурієнтів про надходження заяв на вступ до
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації для
здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, молодшого
спеціаліста, спеціаліста та магістра за різними напрямами
підготовки (спеціальностями).
У результаті виконання дослідження побудовано ряд картмоделей, які дозволяють побачити зміну підготовки кадрів у
галузі геодезії та землеустрою майже в усіх областях України
протягом 2011–2013 років. На перспективу можна буде створити
карт-моделі, щоб побачити зміни в процесі підготовки кадрів у
галузі, починаючи з 2008 року до поточного, побудувати карти,
а згодом анімації по вищих навчальних закладах Європи, які
займаються кадровою підготовкою в галузі геодезії та
землеустрою. Це надасть змогу проаналізувати перспективи
розвитку та проблеми галузі.
Список літератури:
1. Берлянт А. М. Геоизображения и геоиконика
Михайлович Берлянт. – М. : Знание, 1996. – 48 с.

44

/ Александр

Ірина Гокера
Науковий керівник – асп. О.С. Смик
Туристична інфраструктура Тернопільської області
Туристична інфраструктура – це сукупність підприємств,
установ і закладів, діяльність яких спрямована на задоволення
потреб людей, які беруть участь в оздоровленні або відпочинку,
а також шляхів сполучення і транспорту та об'єктів розміщення
туристів, що забезпечують умови стабільного функціонування.
Туристична індустрія-складова туристичної інфраструктури,
яку формують усі туристичні підприємства та суб’єкти, що
надають основні і супутні для туризму послуги. Це сукупність
окремих елементів, які включають різні галузі обслуговування:
невеликі ресторани, мотелі, готелі, будинки відпочинку, об’єкти
пізнавального,
лікувального,
оздоровчого,
спортивного,
ділового призначення та забезпечують обслуговування
перевезення і надання туристично-екскурсійних послуг [3].
Тернопільська область за своїм потенціалом для розвитку
туристичного та курортно-рекреаційного бізнесу є одним з
найперспективніших регіонів України.
Важливим компонентом туристичної інфраструктури є
готельне господарство. Станом на 2012 рік на території області
функціонувало 1049 готелів та аналогічних засобів розміщення.
Найбільша кількість закладів у м.Тернопіль – 390, на другому
місці Кременецький район – 189, на третьому – Тернопільський
район – 157 об’єктів [2].
Не менш важливе значення для розвитку туристичної сфери
має
ресторанне
господарство.
Мережа
підприємств
ресторанного господарства у порівнянні з 2011 роком
зменшилась на 15 об’єктів і становить 877 одиниць. Кількість
місць у закладах – 50,9 тис.
Послуги для відпочинку на території Тернопільської області
надають будинки відпочинку, дитячо-оздоровчі табори та
санаторії-профілакторії, які забезпечують потреби населення.
Станом на 2012 рік в Тернопільській області налічувалось 15
санаторно-курортних та оздоровчих закладів (9 – санаторіїв,
3 – санаторії-профілакторії, 3 – бази та інші заклади відпочинку).
Кількість оздоровлених становила 14189 осіб. У Тернопільській
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області нараховується 443 дитячих оздоровчих закладу, кількість
дітей, які перебували в цих закладах, становила 32258 осіб [2].
Транспортна інфраструктура – одна з найважливіших сфер
матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі та
невиробничі потреби всіх галузей економіки й населення у
вантажних та пасажирських перевезень. У Тернопільській
області
транспортна
інфраструктура
представлена
автомобільним,
залізничним
і
міським
електричним
транспортом.
Незважаючи на певні досягнення, ситуація в туристичній
галузі Тернопільщини не може вважатися задовільною.
Найбільшим негативом, який стримує збільшення потоку
туристів у регіон, є недостатній розвиток туристичної
інфраструктури, включаючи питання реконструкції та
будівництва закладів розміщення, ремонту автошляхів,
облаштування місць короткочасного відпочинку туристів.
Окремої уваги заслуговує питання використання під заклади
туристичної
інфраструктури
пам’яток
архітектури
зі
збереженням їх статусу. Управлінням архітектури і
містобудування облдержадміністрації підготовлено Пропозиції
до програми збереження і використання замків та пам’яток
дерев’яної сакральної архітектури. Цей документ містить 14
замків області, які, при наявності капіталовкладень, можна було
б обладнати у туристичні об’єкти і заклади сервісного
обслуговування туристів (музеї, майстерні, кафе, ресторани).
Список літератури:
1. Організація і технологія надання послуг : навч. посіб / В.В.
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3. Школа І.М. Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч.
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Оксана Гречанюк
Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.
Екологізація міських систем у контексті
інтенсивного розвитку суспільства
В умовах інтенсивного розвитку суспільства актуальна є
проблема екологізації міських систем на шляху до
збалансованого розвитку природного та антропогенного
середовища. У зв’язку з цим значного розвитку набули новітні
напрями прикладної екології, серед яких найбільш поширена є
екологія міських екосистем (урбоекологія). Урбоекологія –
галузь знань, що займається вивченням містоутворення і
дослідженням взаємозв'язків людських поселень між собою та з
навколишнім природним середовищем у міських екосистемах
[2].
Розглядаючи урбоекосистему, виділяють три складові:
природне та техногенне середовища і населення міста, які
взаємодіють між собою та впливають один на одного як
негативно, так і позитивно. Правильне, послідовне та
всеохоплююче функціонування урбоекосистеми дає змогу
досягти головної мети – екологічної безпеки населення міста.
Значний вплив на екологічну безпеку міста мають природні
(опади, повені, землетруси), соціальні (міграційні процеси,
демографічні чинники) та антропогенні (шкідливі викиди в
атмосферу, забруднення водойм, відходи від виробництва та
побутові відходи, шумове та електромагнітне забруднення
атмосфери міста) чинники.
Екологічна безпека території міста є запорукою гармонійного
та збалансованого розвитку суспільства, як одного із основних
засобів забезпечення екологічного становлення країни. Вона
проявляється в екологічних вимогах до розміщення,
проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та
експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів, що і
розглядалося в контексті екологічного містобудування та
проектування.
У структурі планування сучасних міст виділяють такі
функціональні зони: центральна, промислова, житлова,
санітарно-захисна, зовнішнього транспорту, комунально-
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складську та зону відпочинку [1].
Особлива роль належить зеленим зонам, вони забезпечують
захист від шуму, пилу, промислових та автотранспортних
викидів, ерозії ґрунту та снігових заметів. Створюють
сприятливий для життя мікроклімат, формують архітектурний
простір, надаючи містам індивідуальності. Загальні розміри
зелених зон встановлюють залежно від чисельності населення,
природно-кліматичної зони та загальної лісистості території.
Основним принципом майбутнього містобудування є
гармонізація природного і соціального середовищ у місті. Тут
можливі різні шляхи розв’язання цієї проблеми: будівництво
невеликих міст або багатомільйонних мегаполісів зі
спорудженням сімейних котеджів чи багатоповерхових
будівель.
Сучасні
тенденції
містобудування,
зокрема
мегаполісів, свідчать про те, що чимраз більша перевага
віддається будівництву невеликих житлових міст, які
розташовані поблизу промислово-ділової частини міста.
На сьогоднішній день гострота екологічної ситуації більшості
міст світу спонукає містобудівників шукати нові шляхи у
плануванні та інфраструктурі міст. Для виконання поставленої
мети необхідно структурувати систему управління й розмежувати
обов’язки кожної частини системи управління та послідовно
здійснювати управлінські дії.
Принцип містобудівництва майбутнього очевидний – це
гармонізація природного і соціального середовища в місті. Але
реалізувати цей принцип не так просто. Порівняно зі
спорудженням «міст майбутнього» реконструкція існуючих
міст більш реальна що є близькою перспективою для
більшості городян. У контексті розвитку екологізації міських
систем, «місто майбутнього» повинно бути, немов «квітучий
сад», – екологічно чистим, зеленим, упорядкованим.

Список літератури:
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Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. - К.: Знання,
2000. – 312 с.
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Анастасія Грицанчук
Науковий керівник – асист. Григорійчук В.В.
Сучасні системи відведення атмосферних стічних вод
в умовах міської території
В умовах розвитку та розширення міст не можна залишати
без уваги й інженерні комунікації, що забезпечують нормальну
життєдіяльність їхніх мешканців. У сучасних містах постає
чимало питань щодо упорядження відведення дощових і талих
вод. Їх відносять до атмосферних стічних вод, що утворюються
через випадіння дощів і танення снігу на території населених
пунктів, промислових підприємств тощо. Такі води містять
органічні, мінеральні, бактеріальні й біологічні забруднення.
Відведення дощових і талих вод здійснюється
спеціальними водовідвідними системами – особливими
інженерними комплексами пристроїв, за допомогою яких стічні
води транспортуються за межі населеної території.
Системи водовідведення міст бувають загальносплавні й
роздільні. Роздільні системи у свою чергу поділяються на: повні
роздільні, неповні роздільні й напівроздільні.
Загальносплавна система має одну водовідвідну мережу
для відведення стічних вод усіх видів: побутових, виробничих і
атмосферних. Особливістю цієї системи є оснащення головного
колектора зливоспуском для скиду суміші стічних вод у
водойму.
Повна роздільна система водовідвідна система має кілька
водовідвідних мереж, кожна з яких призначена для відведення
стічних вод визначеного виду. Вона має мережі для відведення
побутових вод від міста і промислових підприємств (побутова
мережа), виробничих вод (виробнича мережа) та дощових вод
(водостоки і дощова мережа). Ця система досить ефективна в
екологічному плані, оскільки кожен з видів стічних вод
направляється окремою мережею на очистку і при цьому не
змішуються. При повній роздільній системі водовідведення
очистка
поверхневого
стоку
може
здійснюватися
диференційовано зі створенням локальних очисних споруд на
дощовій мережі або створенням централізованих очисних
споруд за межами обслуговуваного об’єкта. Розділення й
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відведення на очисні споруди найбільш забруднених 70 %
річного стоку забезпечується роздільними камерами.
Неповна система має одну водовідвідну мережу, що
складається з підземних трубопроводів і каналів, призначена для
відведення суміші побутових і виробничих стічних вод на
очисні споруди. Відведення і скид дощових вод без очистки у
водойму створюється по відкритим лотках, кюветах і канавах.
Ця система зазвичай використовується для невеликих міст та
об’єктів.
Напівроздільна система водовідведення має дві
водовідвідні мережі – виробничо-побутову і дощову. У місцях
перетину цих мереж влаштовуються роздільні камери. При
малих витратах води у дощовій мережі камери перенаправляють
усю витрату дощових вод у головний загальносплавний
колектор виробничо-побутової мережі. При невеликих витратах
камери пропускають у виробничо-побутову мережу найбільш
забруднену частину води, яка протікає по трубах у донній
частині. Таким чином, на очистку направляються найбільш
забруднені дощові води, які утворюються в початковий період
дощу і донні шари води, що мають найбільшу концентрацію
забруднень. При невеликих витратах води у дощовій мережі
найменш забруднені дощові води відводяться у водойму без
очистки.
Однією з серйозних проблем очищення зливових і талих
вод є надзвичайна мінливість витрат і якісного складу в процесі
вступу цих вод на очищення. Тому проекти всіх очисні споруди
засновані на тому, що основний об’єм забруднень виноситься зі
зливовим потоком у перших 10-15 хвилин, а вода після 15
хвилин зливи вважається умовно-чистою і відводиться в обхід
очисних споруд.
Список літератури:
1) Воронов Ю.В., Водоотведение и очитка сточних вод.: учебник для
вузов / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 704 с.
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Марія Громей
Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.
Мотиваційні підходи туристичного потоку
щодо гастрономічної складової
У час, коли традиційні види туризму відходять на другий
план і туристи шукають чогось нового, на туристичному ринку
з’явилися нові види туризму, серед яких є й гастрономічний. На
сьогоднішній день він активно розвивається і має неабиякі
перспективи. Гастрономічний туризм, допомагає зануритися в
реальне життя країни через вивчення традиційних страв, побуту
та культури місцевих мешканців. Кількість бажаючих здійснити
такі тури з кожним роком збільшується. Однак актуальним
залишається питання розширення цільової аудиторії, а отже, й
вивчення її потреб.
Для
визначення
вподобань
гастротуристів
нами
проаналізовано проведене журналом «АВС» маркетингове
дослідження гастрономічного характеру. Для визначення, яким
кухням світу надають перевагу туристи, їм було надано
можливість вибрати до 3 видів кухонь. В одному гурмани з
усього світу зійшлися: повітряну піцу і ніжну пасту від
італійських кухарів любить більшість респондентів. Італійську
кухню визнали улюбленою 56% опитаних, і вона зайняла перше
місце у рейтингу кулінарних вподобань. У відношенні другого
місця думки розділилися. Світова спільнота (32%) вважає
кращими французькі жаб’ячі лапки і фуа-гру. Українські та
російські туристи виявилися патріотами: 52% опитаних віддали
свої голоси стравам традиційної української та російської кухні.
Деякі респонденти навіть у поїздках нудьгують за звичною
їжею. На третьому місці виявилися азіатські країни. У світі
третім за популярністю став Таїланд, а в Україні – Японія
(31,25%). Самі ж азіати теж не проти насолодитися
гастрономічними шедеврами сусідів: японцям за смаком
китайська кухня (11%), а корейцям – японська (22 %). Також
27,19% українських туристів проголосували за французьку
кухню, 23,12% – за грецьку, 18,75% – за китайську, 13,44% – за
іспанську, 10,94% віддали перевагу мексиканській кухні, 9,38%
– тайській, 8,44% – індійській. Частина респондентів (14,06%)

51

віддали перевагу іншим кухням. На питання “На скільки
важлива для Вас місцева кухня при виборі напряму подорожі?”
55,62% опитаних відповіли, що це не головний критерій, але
вони завжди із задоволенням пробують національну кухню
країн, де відпочивають, для 27,19% місцева кухня не впливає на
вибір. “Дуже важлива – завжди стараюся дізнатися більше про
місцеву кухню перед відпусткою”, – відповіли 9,38% опитаних,
а для 7,81% місцева кухня абсолютно не важлива.
Щодо українського ринку гастрономічних послуг, нами
досліджено смаки гастро-туристів західної частини країни.
Особливий інтерес викликають гастрономічні тури, які вже
користуються популярністю у туристів. В основному це тури по
Закарпаттю і Львівщині. Місцями "паломництва" на
гастрономічній дорозі стали місцеві ресторани та готельні
комплекси, що можуть запропонувати неповторну національну
кухню, представлені у регіоні. Туристи можуть вгамувати свій
апетит через певний етнічний маршрут і навіть навчитися
готувати деякі страви. Цікавими для туристів із всієї України, і
не тільки, є закарпатські винні тури, розроблені місцевими
виноробами. Вони проводять туристів старовинними і більш
сучасними винними підвалами Ужгородського, Берегівського та
Мукачівського районів. Поціновувачі можуть посмакувати
найкращі вина краю. Під час дегустації туристи пізнають
історію виробництва вина в регіоні та давні традиції
закарпатських виноробів. Слід приділяти особливу увагу
можливостям простих людей, які можуть показати туристам
свою майстерність у приготуванні страв і напоїв. Створення
щотижневих кулінарних програм та спеціалізованих фестивалів,
дозволить залучити до ресторанів декілька десятків гостей, тим
самим не лише збільшить доход рестораторів, але й створить
додаткові анімаційні програми для привабливості туристів.
Отже, проаналізувавши мотиваційні підходи туристів до
вибору подорожі, можна стверджувати про важливість
гастрономічної складової. Туристи чітко вибирають пріоритети
своєї подорожі, а місцева кухня та традиції стають одним із
головних критеріїв вибору подорожі. На даний час кількість
гастротуристів збільшується, як і пропозиції на даному ринку.
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Вікторія Грушкевич
Науковий керівник – асп. О.С. Смик
Розвиток дитячо-юнацького туризму
в Хмельницькій області
Дитячо-юнацький туризм - це вид рекреаційної діяльності,
спрямований на задоволення оздоровчих, спортивних та
пізнавальних потреб дітей та юнацтва поза місцем їх постійного
проживання й навчання.
Дитячо-юнацький туризм як специфічна система являє собою
складне утворення. Як ціле вона постає, перш за все, у
відносинах
з
оточуючим
середовищем:
політичним,
економічним, соціальним та екологічним. Зовнішній світ
активно впливає на туристсько-краєзнавчу діяльність, в одних
випадках відкриваючи перед нею широкі можливості, в інших –
загрожуючи новими небезпеками. Виступаючи складовою
туристської галузі дитячо-юнацький, туризм насамперед
виконувати важливі соціальні завдання, пов’язані з вихованням,
оздоровленням та освітою підростаючого покоління засобами
туристсько-краєзнавчої діяльності [1].
Важливе значення для функціонування системи дитячоюнацького туризму мають соціально-економічні рекреаційнотуристські чинники, які умовно можна поділити на дві групи: ті,
що породжують потребу в організації рекреаційної діяльності,
та ті, що забезпечують можливість організації відпочинку.
Дитячо-юнацький туризм – це масовий рух дітей і юнацтва з
метою
всебічного
розвитку
в
активному
пізнанні
навколишнього світу і самих себе засобами туристичнокраєзнавчої діяльності. В свою чергу, туристично-краєзнавча
діяльність є комплексним засібом гармонійного розвитку
підлітків і юнацтва, в активному пізнанні та доступному
поліпшені навколишнього світу і самих себе, характерним
структурним компонентом якого є похід (подорож, екскурсія,
експедиція) [2].
Дитячо-юнацький туризм можна вважати специфічною
територіально - рекреаційною системою. Територіальна система
дитячо-юнацького
туризму
складається
із
двох
взаємопов’язаних підсистем:
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1) суб’єкта туристсько-краєзнавчої діяльності – основної
ланки системи – дітей та юнацтва, що обрали туристськокраєзнавчу діяльність для задоволення своїх потреб у вихованні,
оздоровленні, пізнанні навколишнього світу, фізичному
розвитку;
2) об’єкта туристсько-краєзнавчої діяльності, що включає
ресурсно-туристський потенціал території країни, кадровий
потенціал системи дитячо-юнацького туризму, матеріальнотехнічну базу, органи управління системою дитячо-юнацького
туризму.
Для зміцнення здоров’я дітей важливе значення має
організований відпочинок під час літніх канікул. Одним з
найбільш масових та доступних видів організованого
відпочинку школярів є проведення літніх канікул в оздоровчих
таборах.
Улітку 2013 року на території області діяло 833 дитячих
закладів відпочинку та оздоровлення (у тому числі закладів
оздоровлення – 11) на 1794 місця (зокрема у закладах
оздоровлення – 1520). У них було оздоровлено 80,6 тис. дітей ( у
тому числі у закладах оздоровлення – 3,5 тис. дітей).
На території Хмельницької області розташовані дитячі оздоровчі заклади, а саме: районний дитячий оздоровчий табір
"Надія", дитячий оздоровчий табір "Подолянчик", дитячий
заклад оздоровлення "Лісова пісня", позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку ТОВ "Дністровська чайка", дитячий
оздоровчий
заклад
"Джерельце",
позаміський
заклад
оздоровлення та відпочинку "Калинівка" та інші [3].
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Віра Демчук
Науковий керівник – проф. Кілінська К.Й.
Міжнародне спiвробiтництво у сферi охорони
навколишнього природного середовища
(на прикладі Чернівецької області)
Міжнародна діяльність в екологічній сфері проводиться на базі
створеного Екоєврорегіону в складі Єврорегіону „Верхній Прут”,
який об’єднує Чернівецьку область України, Сучавський і
Ботошанський повіти Румунії, Бельцький і Єднінецький повіти
Республіки Молдова. Загальна площа даного Єврорегіону –
29 тис. км2, в якому проживає більше 3 млн. осіб. Його постійними
партнерами в країнах ЄС є австрійська земля Каринтія і баварський
округ Швабія. Тут послідовно реалізуються міжнародні проекти:
українсько-австрійська Концепція водозабезпечення м. Чернівців за
програмою „Споріднені міста”; українсько-австрійсько-румунський „ECOPROFIT” за програмою „Прикордонне співробітництво”, метою якого є розширення можливостей застосування
стандартів ISO та ГОСТ СНД управління поводження з відходами
від деревообробки; „Міжнародна Екологічна Мережа Карпат” –
збереження біологічного різноманіття та екосистем Карпатського
регіону.
Фахівцями запропоновано понад два десятки проектів для
реалізації на території Єврорегіону „Верхній Прут” з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища,
сталого розвитку регіону за підтримки міжнародної технічної
допомоги. Серед них – здійснення пілотного проекту управління
водокористуванням та станом техногенно-екологічної безпеки в
басейні річки Сірет; узгодження локальних проектів зі збереження
біорізноманіття та охорони довкілля в Екоєврорегіоні; здійснення
членами Єврорегіону спільних проектів і створення умов для
розвитку „зеленого” туризму та спелеотуризму в Екоєврорегіоні.
Дослідження і оцінка можливостей використання карстової печери
„Еміл Раковіце” (с. Крива) та природних пам’яток; відпрацювання з
європейськими партнерами сучасних технологій лісокористування
та лісозаготівлі для гірських умов Карпат; конструювання ерозійностійких агроландшафтів у басейнах річок і на гірських схилах з
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врахуванням небезпеки надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру. За останні 10 років проводилися міжнародні
конференції, семінари, робочі зустрічі. Так, у травні 2006 року
проходила Шоста Міжнародна наукова конференції „Молодь у
вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної
безпеки”.
Продовжувалося співробітництво з природоохоронними
органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії по
веденню спільного моніторингу якості води в прикордонних
річках Прут і Сірет в рамках Міжнародної декларації з питань
водогосподарського використання Дунаю і охорони річки від
забруднення. Щорічно складаються графіки і проводиться
щомісячний відбір проб води, робляться аналізи на вміст
забруднюючих речовин, здійснюється обмін інформацією. Це
дає можливість володіти більш достовірною інформацією,
розробляти і оперативно вживати відповідних заходів щодо
поліпшення ситуації. Транскордонне співробітництво базується
на розробці та реалізації спільних проектів відповідно до
пріоритетів Дунайської стратегії та Східного партнерства в
рамках і відповідності до процедур Спільних операційних
програм „Румунія-Україна-Республіка Молдова”, „УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна” в рамках ENPI/CBC 2007-2013 рр.,
підтримці „буковинських ініціатив” у Брюсселі. Зокрема,
ініціювання європарламентарями від партнерських регіонів деяких змін в існуючому регламенті використання Європейських
Структурних Фондів щодо можливості фінансування прикордонних з ЄС регіонів для розв’язання спільних проблем, зокрема
попередження природних та антропогенних катастроф, залучення Чернівецької області до інших проектів, що вже реалізуються
в рамках співпраці партнерських регіонів. Здійснення вищезазначених заходів дасть змогу ефективно розвивати міжрегіональні зв’язки з партнерськими регіонами, сприятиме активізації
міжрегіонального співробітництва, зокрема зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності між регіонами, сформує сприятливі умови для виходу суб’єктів підприємництва регіону на
зовнішні ринки збуту продукції, залучить іноземні інвестиції в
економіку регіону, розвиватиме співпрацю у всіх галузях економіки, туризму, екології, охорони навколишнього середовища.
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Ярослав Джаман
Науковий керівник – доц. Чубрей О.С.
Перспективи розвитку етнотуризму в Чернівцях
Туристична галузь, як важлива складова економіки України
та Карпатського регіону зокрема, розвивається і набуває чимраз
більшого значення та швидко інтегрується в європейську і
світову туристичну індустрію. Одним із видів туризму, що
інтенсивно розвивається, є етнотуризм. Проте в науковій
літературі немає єдиного підходу до визначення поняття
“етнічний туризм”. Великою мірою це зумовлено тією
обставиною, що у Законі України “Про туризм” не виділено
його як одного із видів туризму. Серед 17 запропонованих видів
туризму найближче відношення до етнічного туризму має
культурно-пізнавальний. У законі запропоновано виділити за
метою поїздки 13 видів туризму, зокрема пізнавальний
відпочинок та ностальгічний туризм. Більшість українських
туризмологів пропонують якщо не ототожнювати ці поняття, то
принаймні співвідносити їх як ціле та часткове. Під поняттям
“етнічний туризм” ми розглядаємо вид туристичної діяльності,
який задовольняє інтереси споживачів до пізнання матеріальної
та духовної культури певного етносу (етнічної групи,
етнографічної групи), що проживає (або проживав у минулому)
на певній території. Туристи під час таких екскурсій
знайомляться з архітектурою, одягом, фольклором, обрядами,
народними традиціями, ремеслами, промислами, побутом,
особливостями національної кухні, подіями, визначними
постатями, пам’ятками певного етносу чи його частками
(субетносу чи етнічної групи).
Потенційно найпривабливішими регіонами і центрами для
розвитку етнотуризму виступають поліетнічні території.
Оскільки міста (особливо великі), як правило, є поліетнічним
простором, тому в них серед інших видів розвивається також
етнотуризм, який передбачає ознайомлення з місцями та
об’єктами, традиціями та культурою не тільки корінного
населення, але й прибулих етнічних груп.
Яскравим прикладом перспективного розвитку етнотуризму
виступають поліетнічні й полікультурні Чернівці, які були і
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залишаються
рідним
домом
для
людей
багатьох
національностей. За даними перепису 1890 р. національну
структуру населення Чернівців визначали: євреї (32,2%),
українці (20,1%), німці (17,8%), румуни (14,8%), поляки (14,7%);
рівень етнічної різноманітності населення був дуже великий —
індекс Ер=0,875. У 1970р. переважаючими національними
групами були українці (52,0%), росіяни (20,3%), євреї (18,5%),
румуни (4,5%), молдовани (2,0%), поляки (1,3%), індекс
Ер=0,705. У різні історичні періоди в Чернівцях компактно
проживали й інші етнічні групи: вірмени (в період входження до
Молдавського князівства), греки (в період панування
Молдавського князівства і Султанської Туреччини) тощо. За
даними І Всеукраїнського перепису населення, в Чернівцях
проживали представники 69 національностей та народностей.
Історія кожної національної громади міста Чернівців цікава й
неповторна, кожна залишила пам’ятки матеріальної і духовної
культури, якими гордяться чернівчани. Ознайомлюючи туристів
з етнокультурною спадщиною Чернівців, потрібно мати на увазі
два аспекти: по-перше, всі чернівчани належали до різних
національних громад, жодну з яких не можна ігнорувати,
оскільки духовна і матеріальна культура кожного народу
(незалежно від його розмірів) — унікальне надбання усього
людства; по-друге, всі ці громади за два останні століття
пройшли складний шлях розвитку від домінування релігійної
ідентичності до вироблення чіткої національної самосвідомості.
Найглибший слід у культурному минулому міста Чернівці
залишили сім національних громад: українська, румунська (і
молдавська), єврейська, німецька (і австрійська), вірменська,
польська, російська. Є у Чернівцях і яскраві приклади давньої
чернівецької полікультурності, зокрема: 1) будинок філармонії
— колишнього музичного товариства, фундаторами якого були
вірменсько-польський композитор Кароль Мікулі, український
композитор Сидір Воробкевич, австрійський музикознавець
Євзебій Мандичевський, чеський композитор Адальберг
Гржімалі, румунський композитор Тудор Флондор; 2) цоколь
пам’ятника воїнам 41-го піхотного полку з написами німецькою,
румунською та українською мовами.
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Галина Довбняк
Науковий керівник – доц. Чернега П.І.

Басейнова конфігурація ландшафту
Припрутського терасового лісостепового фізикогеографічного району
Підходи до розгляду річкового басейну з комплексних
географічних позицій започаткували В. Докучаєв та О. Воєйков.
Також цим питанням займалися К. Дьяконов, Л. Коритний,
Ф. Мільков та ін [2, с. 57].
У центрі уваги ландшафтознавців знаходяться, перш за все,
територіальний та "функціональний" устрій басейнів, взаємодія
басейнів між собою, взаємовплив їх внутрішніх частин (русла,
заплави, терас, схилів), процеси, що відбуваються в басейні
тощо. Басейновий устрій ландшафту визначають не лише річки,
а й неруслові водотоки. Територіальними одиницями
басейнового устрою ландшафту є басейни водотоків різних
порядків. Крім поділу басейну на його частини за критерієм
порядку, можна виділити три його "поперечні" частини –
долинну, схилову, привододільну. Першу складають русло,
заплава,тераси (руслових водотоків), днища ерозійних форм
(для неруслових); другу – схили; третю частину доцільно
поділяти на центральну зону та бокову зону межиріч
(присхилову) [2, с. 58–61].
На півдні Припрутського фізико-географічного району
протікає р. Прут, яка є південною межею досліджуваної
території. Її довжина в межах району становить 29 км.
Висота Припрутського району коливається від 200 – 160 м (в
межах русла р. Прут) до 300 – 320 м (на північному заході
району). Висота заплави становить 1,5-2 м, першої надзаплавної
тераси – 3-4 м, другої тераси – 6-8 м, третьої тераси – 15-25 м,
четвертої – 40-60 м, п’ятої – 80-100 м, шостої – 120-130 м,
сьомої – 150-160 м [1, 47-48].
Заплава часто руйнується через повені. Складена галечником,
рідше супіском і піском. Перша надзаплавна тераса також на
деяких ділянках зруйнована, а другій часто загрожує затоплення
під час високих паводків. Перша та друга тераси складені сіробурим і бурим суглинком, під яким залягають супісок, пісок,
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галечник [1, с. 30]. В межах заплави і терас низького ярусу
(першої та другої) розташовані селища Неполоківці і Лужани,
села П’ядиківці, Реваківці, Берегомет, Дубівці, Шипинці,
Мамаївці, Новий Киселів, частина м. Чернівці (в межах даного
природного району).
Тераси середнього ярусу (третя і четверта) добре
простежуються в рельєфі. Складаються лесоподібним
суглинком, під яким залягають пісок і супісок [1, с. 30]. Третя
тераса чітко виділяється у рельєфі, її ширина – 750-1300 м.
Четверта тераса від п’ятої відділяється чітким сорокаметровим
уступом. В межах терас середнього ярусу розташовані села:
Оршівці, Ошихліби, Лашківка, Витилівка, Шубранець,
Задубрівка.
П’ята і шоста тераси складені лесоподібним суглинком, під
яким залягає галечник. Сьома тераса зустрічається рідко,
складена суглинком, під яким залягає галечник, товщиною
менше 1м [1, с. 30]. На високих терасах спостерігаються
карстові процеси (в районі с. Іванківці). Територія в межах
високих терас відзначається більшою лісистістю, ніж ті, що
знаходяться південніше. Ще однією особливістю є те, що на
притоках Пруту, що протікаю через цю ділянку, створено багато
ставків. У межах терас високого ярусу розташовуються м.
Кіцмань, села Іванківці, Гаврилівці, Хлівище, Кліводин,
Суховерхів, Валява, Васловівці, Горішні Шерівці.
На півночі досить широкими смугами (шириною 250-1000 м)
простягаються ділянки, які є схиловою частиною басейнової
конфігурації. На них розташовані села Малятинці та Ставчани.
З півночі на південь протікають найбільші водотоки
Припрутського
району:
Совиця
Кіцманська,
Совиця
Ставчанська, Шубранець, які є лівими притоками Пруту. Вони
та їх притоки також є важливою частиною басейнової структури
ландшафту цієї території.
Список літератури:
1. Природа Чернівецької області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів:
“Вища школа”, 1978. – 160 с.
2. Гродзинський М. Д.. Пізнання ландшафту: місце і простір :
монографія: у 2-х томах. – К. : Видавничо-поліграфічний центр
"Київський університет", 2005. – Т.2 – 505 с.

60

Марина Доготар
Науковий керівник – доц. Круль Г.Я.
Особливості розвитку готельного господарства
Тернопільської області
Тернопільщина має конкурентоспроможний рекреаційний
потенціал. Його складовими – природа, клімат, історія, і,
найголовніше, лікувально-бальнеологічні можливості. Область є
однією з найбагатших в Україні на пам'ятки історії, культури і
старовини [1]. Значні запаси мінеральних вод типу "Нафтуся" та
"Моршинська", лікувальні болота, торфи, синя глина та інше,
що створює умови для розвитку туристичного бізнесу.
Тернопільщина – одна із найбагатших на заповідні території
й об'єкти, під якими зайнято до 8,5% території. Зокрема, на
кінець 2012 р. на державному обліку перебувало 5724
нерухомих пам'яток історії та культури, з них 2513 – історії,
1587 – археології, 1315 – архітектури та містобудування, 309 –
монументального мистецтва.
У 2012 р. на території області послуги з тимчасового
проживання надавали 38 готелів, 1 мотель, 2 молодіжні турбази,
2 гуртожитки для приїжджих, 2 студентські літні табори та 12
інших місць для тимчасового проживання, що є підприємствами
– юридичними особами. Порівняно з попередніми роками ці
показники зменшилися [2].
Динаміка кількості осіб, обслужених підприємствами
готельного господарства в 2005-2012 рр. по області спадна, що
пояснюється значною конкуренцією з боку підприємців –
фізичних осіб, які займаються готельним бізнесом.
У 2012 р. підприємствами готельного господарства було
обслужено 5,6 тис. іноземних громадян (10,9 % від загальної
кількості). Найбільша кількість приїжджих спостерігалася з
Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Нігерії, Канади,
Великобританії, США [3]. Загальна сума доходів готелів та
інших місць тимчасового проживання області станом на 2012 р.
становила 18,2 млн. грн., що на 0,6 млн. грн., або на 3,2 %,
менше, ніж у 2010 р.
Порівняльний аналіз кількості готелів та інших місць для
тимчасового проживання по областях Західного регіону
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свідчить, що Тернопільська область поділяє третє місце з ІваноФранківською областю. Динаміка обсягу реалізованих послуг з
організації подорожувань за 2006-2008 рр. була позитивна, у
2009 р. відбулось відчутне зниження цих послуг, а в 2010-2012
рр. спостерігалося незначне підвищення.
За січень-вересень 2011 р. обсяг реалізованих послуг з
організації подорожувань склав 4349,9 тис. грн., що на 5,5 %
більше, ніж у 2010 р. В області певного рівня набуло
міжнародне співробітництво у сфері послуг готелів та
ресторанів [4].
За січень-вересень 2011 р. експорт послуг готелів і
ресторанів становив 190,0 тис. дол., що в 3,2 рази більше, ніж у
2010 р. Кількість країн-партнерів становила 33 одиниці.
Основними партнерами в експорті послуг готелів і ресторанів
були Польща, Німеччина, Італія, Російська Федерація [5].
У середньому коефіцієнт використання місткості становить
0,23.
На сьогодні готельний ринок області динамічно
розвивається. Проходить реконструкція діючих підприємств
готельного господарства згідно з вимогами європейського
сервісу. Здійснюється будівництво невеликих за місткістю
готелів на 10-20 номерів, здебільшого за рахунок коштів
підприємців – фізичних осіб, які створюють істотну
конкуренцію підприємствам готельного господарства, але
спостерігається
недостатній
розвиток
туристичної
інфраструктури, зокрема, брак коштів на реконструкцію та
будівництво мотелів, хостелів, кемпінгів, відсутність широкої
індустрії відпочинку та розваг.
Список літератури:
1. Бегей О.І. Культурно-пізнавальний туризм та його значення для
розвитку малих міст Західних областей України / О.І. Бегей // Вісник
Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. праць / редкол.:
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2. Статистичні дані Головного Управління статистики
Тернопільської області [Електронний ресурс]. – Доступний з
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Антоніна Драпата
Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.
Інноваційні шляхи розвитку туризму
на прикладі фестивальної діяльності
міста Кам’янець-Подільський
Важливе значення для розвитку туристичної індустрії в
умовах економічної кризи мають такі ресурси, які не вимагають
великих фінансових затрат. Тому необхідне введення нових
інноваційних шляхів, які спрямовують свою діяльність на
розвиток тих видів туризму, які в Україні все ще залишаються
на аматорському рівні. Зокрема, варто звернути увагу на
фестивальні ресурси. Фестиваль – масове святкування, показ чи
огляд досягнень музичного, театрального, естрадного,
циркового або кіномистецтва [1]. Це – найбільш привабливі
ресурси для таких видів туризму, як пізнавальний, молодіжний,
етнічний та пригодницький туризм.
Яскравим прикладом може послужити місто Кам’янецьПодільський що на Хмельниччині. Це стародавнє місто має свій
неповторний архітектурний вигляд, природу, історію і культурні
традиції. Кам'янець-Подільський відомий і як визначний
український фестивальний осередок – тут відбуваються
різноманітні культурні заходи, етнографічні, митецькі, історичні
та інші фестивалі. Кожного року місто презентує нові ідеї для
розвитку туристичного бізнесу, семінари-практикуми з питань
підвищення ефективності діяльності підприємства туристичної
інфраструктури, на якому своїм досвідом
діляться
представники найуспішніших підприємств туристичної сфери.
За результатами опитування, які проводились Кам’янецьПодільською міською радою, із 250 000 туристів місто
приваблює: пам'ятками архітектури – 84,9%,фестивалями 37,6%,
ландшафтами/каньйоном – 22,5%. Зі слів мерії, Кам'янецьПодільський уже щороку приймає сотні тисяч туристів з
України і з-за кордону (за останній рік – 200 тис., у перспективі
мріє приймати 1 млн).
За критеріями кількості відвідувачів даної події, статусу
фестивалю, популярності заходу, його унікальності та
культурного значення нами було обрано атрактивні фестивалі
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міста. Серед них найбільшим попитом користується
міжнародний фестиваль національних культур «Острів семи
скарбів, міжнародний фестиваль вуличного мистецтва
«Республіка», фестиваль військово-історичної реконструкції
«Porta Temporis», міжнародний фестиваль «Весільна Фортеця»,
всеукраїнський фестиваль пива та повітроплавання «Oktoberfest.
Знову в небо!».
Для ефективного спрямування усіх зусиль на досягнення
максимальної результативності впровадження фестивального
туризму в Кам’янці-Подільському є створення комплексу, який
об’єднує фірми, організації, підприємства, осіб, зайнятих у
сферах туризму та суміжних із ними, приватних підприємців та
органів державної влади. Серед таких організацій – туристичний
кластер «Кам’янець», різноманітні спілки та проекти.
Позитивним моментом для закріплення міста як фестивальної
столиці є відкриття фестивальних агенцій, таких як «Ратуша»,
«Квітка на камені» та «Аурінія». Одна з найкрасивіших перлин
України, Кам’янець-Подільський Хмельницької області через
кілька років може стати всеукраїнською туристичною Меккою.
Одним із важливих аспектів для стратегії розвитку
фестивального туризму є також вивчення зарубіжного досвіду.
Підтримуючи взаємозв’язки та співвідносячи розвиток
фестивального туризму, можна орієнтуватись і на світовий
рівень визнання фестивалів. Основною формулою для
приреченого на успіх подієвого продукту, на нашу думку, є
спільне приготування до свята + глобальність заходу + реклама
= збільшення кількості туристів.
З кожним роком чимраз вагоміше місце в інформаційному
просторі суспільства займають фестивалі, які
неминуче
починають впливати на суспільну думку, настрої та менталітет в
цілому. Тому важливо, щоб кожного року фестивальний туризм
поповнювався новими цікавими атракціями, які б випадкових
переходили в розряд регулярних.

Список літератури:
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Інна Дроздюк
Науковий керівник – асист. Дутчак С.В.
Нормативно-правові та соціально-економічні
передумови розширення площ земель рекреації
на прикладі Чернівецької області
Землі,
які
за
основним
цільовим
призначенням
використовуються для організації відпочинку населення,
туризму та проведення спортивних заходів, належать до земель
рекреації.
Розширення
туристсько-рекреаційного
виду
господарської діяльності потребує, відповідно, збільшення площ
земель даної категорії.
Згідно зі статтею Закону України «Про мораторій на зміну
цільового
призначення
окремих
земельних
ділянок
рекреаційного призначення в містах та інших населених
пунктах», заборонено змінювати цільове призначення окремих
земельних ділянок. Крім цього, також визначено можливість
розширення земель рекреаційного призначення. Органам
місцевого самоврядування при розробці та затвердженні
містобудівної документації надано право збереження та
розширення не менш як на п'ять відсотків площ земельних
ділянок рекреаційного призначення.
У цьому документі також передбачено введення мораторію
(строком на 5 років) на зміну цільового призначення земельних
ділянок, об'єктів благоустрою, усіх форм власності, що мають
рекреаційне призначення і розташовані в містах та інших
населених пунктах. А саме: зелені зони та об'єкти фізичної
культури і спорту, в тому числі стадіони, спортивні та дитячі
майданчики. В цьому ж законі передбачено також розширення
площ земель рекреаційного призначення в містах та інших
населених пунктах.
До земель рекреаційного призначення належать і території
санаторно-курортних закладів. У межах Чернівецької області на
даний час функціонує п'ять санаторіїв та пансіонатів. Мережа
санаторно-курортних закладів може значно розширитися на базі
залучення мінеральних лікувальних вод та грязей. Відповідно
такий процес потребуватиме пошуку можливостей розширення
площ земель рекреаційного призначення.
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Проведені раніше дослідження показують, що в області є
значні запаси вод різного ступеня мінералізації та хімічного
складу, придатні для використання з лікувально-оздоровчою
метою. Тому першочерговим завданням буде виділення
земельних ділянок для будівництва санаторно-курортних
закладів.
Для міста Чернівці одним з важливих місць розширення
земель рекреаційного призначення є долина річки Прут. Тут
можна розвивати водний туризм, короткотривалу рекреацію для
жителів міста.
Розгортання туристсько-рекреаційної діяльності в регіоні
передбачає залучення інвестицій для забудови туристської
інфраструктури (засобів розміщення, закладів харчування
тощо). Такі процеси супроводжуються відведенням земельних
ділянок.
Значний природно-рекреаційний потенціал приміських
територій зосереджений у вигляді лісових ресурсів. Лісові
ресурси жителями Чернівців використовуються для відпочинку.
Для їх раціональнішого використання доцільно інвестувати
кошти на відповідний благоустрій місць відпочинку, що
потребує відведення земельних ділянок.
Надання ділянок для розширення рекреаційних земель
здійснюється в порядку, встановленому Земельним Кодексом
України,
на
підставі
розробки
техніко-економічних
обґрунтувань використання землі і проектів відводу земельних
ділянок. Землі рекреаційного призначення використовуються в
порядку, визначеному проектами організації використання
території та Генеральним планом забудови міста.
Рекреаційний потенціал можна реалізовувати на землях
різного
призначення,
при
цьому
оптимізувавши
землекористування і зменшивши надмірний антропогенний
вплив на природні екосистеми.
Прикладом розширення земель рекреаційного призначення в
м. Чернівці
може бути розробка техніко-економічного
обґрунтування будівництва рекреаційного комплексу з
аквапарком, який функціонуватиме протягом року і
забезпечуватиме в літній період відпочинок на відкритому
просторі. Такий комплекс доцільно розташувати в долині р.
Прут у межах міста Чернівці.
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Павло Єременко
Науковий керівник – асист. Гуцул Т.В.
Багаторічні насадження Хотинського району:
динаміка змін та територіальна диференціація
В Чернівецькій області активно розвивається садівництво.
Практично для всіх адміністративних утворень характерна
тенденція зростання площ під багаторічними насадженнями. За
останні дев’ять років вона збільшилася на 3913 га (або на 15% у
порівнянні з 2005 р.) і наразі становить 29855 га. Варто
зауважити, що переважна частина (56% або 2275 га) нових площ
під багаторічними насадженнями із загального приросту,
з’явилася саме у Хотинському районі. Останній не тільки не
втратив лідируючу позицію в загальній частці багаторічних
насаджень області (24,9% на 2005 р.), а й наростив її обсяг до
29,2 %.
Лідерами за площами багаторічних насаджень серед
адміністративних утворень Хотинщини є 7 із 33 (Колінковецька,
Клішківецька,
Недобоївська,
Шиловецька,
Шировецька,
Малинецька та м. Хотин), на які припадає понад 52%.
Аналізуючи загальне зростання площ багаторічних насаджень у
період з 2005 по 2014 рр. встановлено, що найбільше багаторічних
насаджень з’явилося на території Колінковецької (765 га);
Недобоївської (282 га); Клішківецької (191 га); Долинянської
(183); Шиловецької (159 га); Бочковецької (125 га); Малинської
(90 га) сільрад. Загалом, у межах усього району спостерігався
приріст відносно кожного попереднього року вказаного періоду
в діапазоні – 0,5-4%, і лише в 2008 р. відбулося рекордне
зростання на рівні – 22,8%. Небачене зростання зумовлено
переважно появою нових садів у Колінковецькій (559 га),
Недобоївській (253 га), Долинянській (148 га) та Малинській (90
га) сільських радах Збільшення частки багаторічних насаджень
у структурі сільськогосподарських угідь відбувалося в
основному за рахунок вилучення ріллі з активного обробітку.
На території ряду сільських рад узагалі не відбулося жодних
змін. Серед них: Атакська, Ворничанська, Каплівська,
Керстенецька,
Полянська,
Перебиковецька,
Рашківська,
Рукшинська, Рухотинська, Санковецька, Чепоніська, Ярівська.
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Окрім того, у Ставчанській та Гордівецькій сільрадах
відбулося скорочення площ під багаторічними насадженнями на
11 та 9 га, пов’язане із передачею даних земель в інші категорії в
першому випадку та зростанні частки ріллі в другому.

Рис. 1. Багаторічні насадження Хотинського району
(станом на 01.01.2014 р.)
З метою порівняння відповідності ведення земельнооблікових відомостей передбачається на базі сучасних та
архівних даних ДЗЗ здійснити порівняння та уточнення процесів
розвитку садівництва в розрізі адміністративних утворень
Хотинського району. Побудова цифрових моделей рельєфу з їх
подальшим аналізом на предмет експозиції та крутизни схилів і
одночасним зіставленням наявного розміщення площ
багаторічних насаджень дозволить виявити резерви площ
сільськогосподарських угідь, що можуть бути задіяні для
розвитку садівництва на перспективу та послужити
обґрунтуванням розробки відповідної проектної документації із
землеустрою.
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Володимир Житкевич
Науковий керівник – асистент Гуцул Т.В.
Особливості загальногеографічного картографування
Касперівської сільської ради в найпоширеніших вебсервісах
Web-картографування – інформаційний напрямок, що
розвивається надзвичайно швидкими й динамічними темами.
Поява численних картографічних сервісів на зразок Google Maps,
OpenStreetMap, Wikimapia, Яндекс Карты та інших, дозволила не
тільки переглядати інформацію, що міститься на картах, а й стати
безпосереднім учасником процесу їх створення. Сучасне
програмне забезпечення, доступ до баз даних, можливість
перехресної комунікації дозволяють колективно створювати в
режимі «онлайн» загальнодоступні електронні карти з будь-якою
геопросторовою інформацією, що оновлюється в режимі
реального часу.
Аналізуючи інформацію найпоширеніших картографічних вебсервісів, встановлено, що станом на 2014 р. населені пункти на
території Тернопільської області зі статусом районних центрів
представлено у повному обсязі у більшості випадків. Що
стосується низових адміністративно-територіальних одиниць, то
під час їх відображення міститься мінімальна інформація, у
вигляді: назви, статусу, основних шляхів сполучення і т. ін. Така
ситуація ніяк не задовольняє постійно зростаючі потреби щодо
пошуку довідкової інформації та виявлення просторового
розміщення різних об’єктів. З іншого боку, наявність численних
об’єктів рекреації, архітектурних та природних пам’яток
обумовлює потребу нагального детального картографуванні в
різних веб-сервісах, із подальшим з’ясуванням особливостей
процесу.
Вихідними даними для наповнення інформаційної бази
створених об’єктів стали Погосподарська книга (інформація
щодо адресної нумерації), довідкові матеріали Касперівської
сільської ради (інформація щодо унікальних об’єктів) та дані
ДЗЗ, безпосередньо доступні в самих веб-сервісах.
Будь-який із сервісів для початку роботи вимагає здійснити
процедуру створення та активації облікового запису
користувача із подальшим внесенням правок згідно з
технічними інструкціями. До уваги бралося нормативно-правове
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забезпечення процесу створення карт і планів в Україні, зокрема
– Основні положення створення топографічних планів
масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 та Класифікатор
інформації, яка відображається на топографічних планах
означеного масштабного ряду. Зважаючи на те, що кожен із вебсервісів застосовує власні умовні позначення, то використання
Умовних знаків для топографічних карт було технічно
неможливим.
Процес дешифрування будівель і споруд здійснювався по
контуру їх дахів, з подальшим переміщенням векторизованого
полігону на основу. Об’єкти вулично-дорожньої мережі
зображувалися орієнтовно по осьовій лінією з обов’язковим
зазначенням їх типу та покриття. Унікальні об’єкти позначалися
точками з додаванням коментаря, а в
деяких випадках
(Wikimapia та Яндекс) та зображень. Варто зауважити, що до
уваги бралося обов’язкове відображення всіх шляхів підходу чи
проїзду до них. Переважна більшість інформації заносилася щодо
об’єктів дорожньо-вуличної мережі та адресної нумерації
будинків і споруд. Такий вибір, зумовлений необхідністю
полегшення не тільки існуючої інфраструктури, а й
можливостями для розвитку сегменту зеленого туризму. Загалом,
у всіх веб-сервісах нанесено будівель і споруд – 3248 штук та
внесено інформацію про них.

Рис. 1. Фрагмент результатів картографування в одному із сервісів

Основним недоліком будь-якого із веб-сервісів є тривала
процедура перевірки внесених змін та обов’язковість її
погодження адміністратором.
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Роксолана Ільків
Науковий керівник – доц. Николаєв А.М.
Гідрохімічний режим річки Дерелуй
Хімічний склад і мінералізація руслових вод. У період зимової
межені живлення річки Дерелуй відбувається за рахунок
підземних вод, особливо при встановленні стійкого льодоставу,
коли руслові води ізольовані від атмосферних опадів. У цей
період мінералізація води річки становила, у середньому,
715 мг/дм3, змінюючись, залежно від погодних умов, від 550 до
955 мг/дм3. За співвідношенням вмісту головних іонів вода
належала, переважно, до гідрокарбонатного класу групи
кальцію другого типу. За умов низької водності внаслідок
надходження високомінералізованих підземних вод протягом
зимового меженного сезону спостерігались зміни групи
хімічного складу руслових вод. Так, при витратах 0,1–0,3 м3/с
формувалися
гідрокарбонатно-натрієво-кальцієві
і
гідрокарбонатно-натрієві води другого типу з мінералізацією до
1000 мг/дм3. При витратах 0,3-0,5 м3/с часом формувалися
гідрокарбонатно-магнієві води другого типу.
У період весняного водопілля формування хімічного складу
руслового стоку р.Дерелуй відбувається під впливом
слабомінералізованого
поверхнево-схилового і грунтовоповерхневого стоку, що призводить до різкого зменшення
мінералізації. Так, у періоди весняного водопілля мінералізація
води досліджуваної річки, змінюючись у діапазоні
352–458 мг/дм3, становила, у середньому, 396 мг/дм3, що в 1,8
разу нижче за її значення в зимовий меженний сезон. Склад
води був гідрокарбонатно-кальцієвим, другого типу. Під час
весняного водопілля не відбувалося змін хімічного складу води.
У періоди літньо-осінніх паводків річка Дерелуй живиться,
переважно, слабомінералізованими поверхнево-схиловими і
грунтово-поверхневими водами. Мінералізація води в ці періоди
була найнижчою і, змінюючись у діапазоні 244–431 мг/дм3,
становила у середньому 345 мг/дм3. Склад води був стабільним,
гідрокарбонатно-кальцієвим, другого типу.
Літньо-осіння межень на досліджуваній річці виражена
нечітко, оскільки протягом літнього і, частково, осіннього
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періодів зазвичай проходить серія зливових паводків. Це
призводить до значного розбавлення руслових вод водами
поверхнево-схилового стоку, внаслідок чого мінералізація
нижча, ніж у сезон зимової межені. Середнє її значення,
змінюючись у межах 505–783, становило 647 мг/дм3. Хімічний
склад води річки у цей гідрологічний сезон був, переважно,
гідрокарбонатно-кальцієвим, другого типу. Водночас слід
відмітити, що в окремі періоди стійкої літньо-осінньої межені
відбувались його певні зміни. Так, при витратах води в межах
0,14–0,50 м3/с формувалися гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві
води другого та гідрокарбонатно-натрієві води третього типів з
мінералізацією 500-900 мг/дм3, причому останні спостерігались
при нижчих витратах у межах вищезгаданого діапазону.
Режим розчиненого кисню. Протягом періоду досліджень
вміст розчиненого кисню у воді річки Дерелуй змінювався в
межах 8,0–13,3 мг/дм3, його сезонні варіації були незначними.
Найвищі концентрації газу були характерними для сезонів
весняного водопілля і зимової межені (за відсутності льодового
покриву).
Найнижчі
протягом
періоду
спостережень
концентрації розчиненого кисню спостерігались у період літньоосінньої межені, вони становили 8,0-9,1 гм/дм3.
Режим біогенної і органічної речовини. Вміст нітритів (NO2-)
у воді досліджуваної річки становив 0,004-0,18 мг/дм3.
Сезонні варіації вмісту нітритів характеризувались низькими
концентраціями під час зимової межені, їх підвищенням у
весняний сезон за рахунок розпаду неживої органічної
речовини. Найвищі концентрації нітритів спостерігались у
період літньо-осінньої межені. Концентрації загального заліза
(Fe2++Fe3+) протягом періоду спостережень змінювались від 0,1
до 0,83 мг/дм3, підвищення його вмісту були характерними для
сезону весняного водопілля.
Величини перманганатної окиснюваності (ПО) протягом
періоду спостережень змінювались від 2,10 до 13,1 мгО/дм3,
біхроматної (БО) – від 6,00 до 33,8 мг/дм3. У сезонному ході
спостерігалося підвищення величини окиснюваності в літньоосінній меженний період.
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Марін Катан
Науковий керівник – асист.Кібич А.Д.
Діяльність Чернівецького СК «Троглодит»
як чинник розвитку спелеотуризму
в Чернівецькій області
Спелеологічний туризм розвивається в Україні протягом
багатьох десятиліть і у своєму розвитку тісно пов'язаний з
карстологією та спелеологією, пошуком та дослідженням печер.
Спелеотуризм – різновид спортивного туризму, зміст якого
полягає в подорожах по природним підземним порожнинам
(печерам) і подоланням у них різних перешкод (сифони,
колодязі) з використанням різного спеціального спорядження.
Важливу роль у розвитку спелеотуризму в Чернівецькій
області відіграє Чернівецький спелеоклуб «Троглодит», який
функціонує з 1973 р., коли при клубі туристів Чернівецької
обласної ради з туризму та екскурсій була офіційно створена
спелеосекція (керівник і засновник Коржик В.П.) і організована
перша школа передтабірної підготовки спелеотуристів. Це стало
початком бурхливого розвитку спелеології в краї, здійснювалася
підготовка спеціалістів-фахівців високого рівня кваліфікації.
Сьогодні
основними
напрямками
діяльності
ЧСК
«Троглодит» є:
- екологічна освіта - виховує в учасників клубу любов до
природи і регулярно здійснює прибирання території біля печер,
зокрема біля печери Буковинка;
- охорона довкілля - спелеоклубом запропонована науково
обґрунтована і запроваджена нова класифікаційна категорія
об’єктів природно-заповідного фонду - карстово-спелеологічна
(Закон України «Про природно-заповідний фонд України», ст.3),
яка дозволяє підкреслити специфіку цих природних феноменів;
- екологічна політика – до появи спелеоклубу під
юридичною охороною держави знаходилося лише 3 природних
об’єкта, пов’язаних з підземеллями. Завдяки діяльності клубу
створено 62 пам’ятки природи та заказники загальнодержавного
та місцевого значення, де під охороною знаходяться печери і
цінні карстові утворення;
- сприяння участі громадськості – спелеоклуб розширює
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коло учасників всеукраїнських змагань з техніки спелеотуризму,
впровадив практику проведення регіональних змагань;
- сприяння євроінтеграції України – метою діяльності є
розвиток спелеології (відкриття, дослідження, охорона й
оптимізація використання підземних порожнин-печер) як науки,
туризму і практичної охорони природи на терені Буковини [1].
Одним з провідних напрямів діяльності СК «Троглодит» є
дослідження печери Попелюшка, для її використання з
туристичною
метою.
Завдяки
дослідженням
медиків
Чернівецького спелеоклубу «Троглодит» у печері Попелюшка
виявили
гіпоксично-гіперкапнічне
газове
середовище,
надзвичайно сприятливе для застосування у різноманітних
медичних цілях. Печера має досить
вигідне економікогеографічне розміщення, що відкриває нові перспективи для
розвитку екскурсійного спелеотуризму в Чернівецькій області.
В останні десятиліття наші спелеологи у складі різних
експедицій
досліджували печери Румунії, Угорщини,
Словаччини, Туреччини, Словенії, Іспанії, Єгипту. У 2012
спелеоклуб здійснив 67 відвідувань печер, з них 3 міжнародних
(Ізраїль, Абхазія, Молдова). Найбільше досягнення спелеоклубу
було в Абхазії - проект української спелеологічної асоціації
«Поклик безодні» в найглибшій печері світу, де разом із
спелеологами з 7 країн, СК «Троглодит» спільно з 3
спелеоклубами України встановили рекорд світу - досягнули
глибину у 2080 м (на даний момент печера має глибину 2197 м).
Рекорд належить спелеологу Геннадію Самохіну (УСА, Крим,
м. Сімферопіль).
Завдяки діяльності СК «Троглодит» спелеотуризм стає
пріоритетним видом спортивного туризму в краї.
Список літератури:
1. http://speleoukraine.org/index.php/uk/speleoklubi/zakhidnaukrajina/98-troglodit.
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Олександра Книш, КНУ ім. Т Шевченка
Науковий керівник – ас. Бойко І.Д.
Особливості проведення логістичного аналізу
гірськолижного туризму
(на прикладі Івано-Франківської області)
Логістика туризму – новий напрямок, який передбачає оптимізацію
людських, матеріальних та інформаційних потоків, пов'язаних із
наданням туристичних послуг. Логістика туризму має на меті надання
якісних туристичних послуг за умов оптимізації використання
матеріальних та інформаційних потоків, зниження загальних витрат на
здійснення туристичного супроводу, обслуговування та сервісу.
Головним показником логістичного потенціалу вхідного
туристичного потоку в регіон є його обсяг, тобто чисельність
туристів протягом певного проміжку часу. Дослідження турпотоку
дає змогу визначити величину та сезонні коливання туристичної
міграції;
виявити
найпопулярніші
туристичні
регіони;
прогнозувати розвиток туризму тощо [1].
До основних логістичних задач у туризмі варто віднести
раціоналізацію: формування, просування і реалізацію турпродукту,
способів перевезення туристів і екскурсантів, організацію оперативноінформаційного обліку, планування, прогнозування і контроль
фінансових потоків.
Слід зазначити, що процес впровадження логістичних принципів
управління не спричиняє ніяких нововведень і не суперечить
внутрішній економічній політиці туристичного підприємства [2].
Гірськолижний туризм займає одне з провідних місць у світі за
популярністю та масовістю. Його стрімкий розвиток увінчався
створенням у низці країн індустрії зимового відпочинку.
Слід зазначити особливості засобів інфраструктури в
гірськолижному туризмі, які передбачають спеціалізовані готелі типу
гірських шале. Поблизу них є підйомники, які поділяються на кілька
типів. Готелі мають бути розташовані поблизу гірськолижних трас. За
рівнем складності траси поділяються зелені, сині, червоні, чорні.
Для проведення ефективного логістичного аналізу гірськолижного
туризму в Івано-Франківській області необхідно враховувати переваги
і недоліки її транспортних характеристик:
1.
Область
займає
важливе
місце
у
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транспортному сполученні України. Її розташування свідчить про
важку доступність мешканців зі Східної України та легку доступність
для відвідувачів із Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та
Угорщини, які перетинають західні кордони автомобільним та
залізничним транспортом.
2. Транспортна та комунальна інфраструктура характеризується
низьким рівнем розвитку, мережі придорожнього сервісу та
інформаційного облаштування, переобтяженням транспортом,
недостатністю доріг у сільській та гірській місцевостях, незадовільним
станом дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху, що
погіршує доступність до туристичних ресурсів, знижує мобільність
туристів та якість регіонального туристичного продукту.
3. Транспортна система потребує доведення її до міжнародних
стандартів з метою збільшення міжнародних та міжрегіональних
пасажиропотоків; створення дієвих умов туркомунікацій.
4. Для часткового вирішення питання доїзду в область виділяються
додаткові потяги сполученням Київ – Івано-Франківськ, курсує
рейсовий автобус за маршрутом Львів – Ворохта, однак необхідно
вирішити питання збільшення кількості потягів до стратегічних
туристичних територій області.
5. Необхідно відкрити перехід та пункт перетину кордону з
Румунією у Верховинському районі.
6. Стратегічним для регіону є використання можливостей ІваноФранківського міжнародного аеропорту; використання місцевих
летовищ для спортивно-рекреаційних цілей, розширення можливості
підключення споживачів в сільських районах до мережі Інтернет;
створення технічних умов, в тому числі з використанням
супутникових систем передачі інформації, для покриття програмами
телебачення високогірних населених пунктів.
Список літератури:
1. Смирнов І.Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. – К. :
Знання, 2009. – 444с.
2. Банько В.Г. Туристська логістика : навч. посіб. / Банько В.Г. – К. :
Дакор, КНТ, 2008 – 204 с.

76

Микола Козак
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Обробка даних ДЗЗ у середовищі ArcGIS
для цілей землеустрою
Управління земельними ресурсами – одна із найважливіших
складових економіки України, що перебуває в центрі уваги
широких кіл суспільства. Тому велике значення має правильна і
раціональна організація території, що і є основним завданням
землеустрою. На всіх етапах ведення землеустрою постійно
виникає необхідність у створенні карт та проведенні за ними
геопросторового аналізу. Нині для цього широко застосовуються
ГІС-технології, які забезпечують ефективність і оперативність
землевпорядного картографування та геоаналізу. Суміжно з ними
широке застосування набули і дані ДЗЗ, як актуальні джерела
просторової інформації. Застосування ГІС та даних ДЗЗ дозволяє
автоматизувати трудомісткі операції з оперативного отримання,
нагромадження, обробки, зберігання і подання геопросторової
інформації та мінімізувати при цьому ймовірність виникнення
помилок. У свою чергу, зазначене оптимізує процес ухвалення
рішень щодо раціоналізації землеустрою, в т. ч і у питаннях його
реформування.
Нині для обробки аерокосмічної інформації використовують
спеціалізований програмний інструментарій – ERDAS, ENVI, CI.
Космічні знімки застосовують і у ГІС, якими користуються
землевпорядники (Maplnfo, ArcView, AutoCAD 3D Map, Панорама
і т. ін.) - як растровою підкладинкою чи ситуативною основою, що
відображає актуальний стан природних і соціально-економічних
складових землеволодінь. Прикладом такого застосування є ДЗК –
інформаційно-структурний стрижень землеустрою. В Україні ДЗК
функціонує на основі спеціального програмного забезпечення. Для
унаочнення кадастрової інформації створена публічна кадастрова
карта, базисом якої є матеріали ДЗЗ.
Безпосередньо вивченням перспективних сфер застосування
ГІС/ДЗЗ займається ДНВЦ «Природа», деякі питання порушені на
форумі GIS-Lab. Залученню ГІС-технологій у землевпорядне
проектування присвячені праці П. Г. Казьміра, М. Г. Ступеня, А.
М. Третяка та ін. Обробку результатів ДЗЗ здійснювали
Р. А.
Шовергард, Т. Тутін, Дж. А. Річардс. Вивченню власне питання
обробки даних ДЗЗ при ГІС-картографуванні земель займався Д.
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М. Курлович.
У дослідженні, з метою аналізу можливостей обробки даних
ДЗЗ неспеціалізованого програмного забезпечення, обрано
програмне середовище ArcView. Об’єктом дослідження є земельні
ресурси території Ягільницької сільської ради Чортківського
району Тернопільської області. Вибір регіону дослідження
зумовлений її природничими та соціально-економічними
особливостями, зокрема наявністю значної кількості земельних
ділянок, що підлягають розподілу, наявністю гідромережі та
значного лісового покриву, розміщенням на території військових
об’єктів тощо. Ці та інші окремі чинники визначають особливості й
умови землеустрою, нехарактерні для більшості територій
сільських рад району.
Виконане дослідження сприяє певною мірою вирішеною
прикладних питанні методики обробки даних за допомогою
неспеціалізованого програмного забезпечення, а саме за
допомогою модуля для робіт із растровими зображеннями пакета
ArcGIS. Останній дозволяє видозмінювати різноманітні параметри
растрового зображення та створювати на основі вже існуючих нові
растрові шари. Новостворені шари легше дешифруються та на їх
основі можлива побудова векторних моделей заданої тематики.
Одними із результатів дослідження стали: модель методики та
процесу землевпорядного ГІС-картографування із застосуванням
даних ДЗЗ та відповідного неспеціалізованого програмного
забезпечення; серія растрових зображень території інструментами
Spatial Analyst; базова векторна карта Ягільницької сільської ради;
систематизація аналітичних можливостей Spatial Analyst щодо
використання у в землеустрої, зокрема створення буферних зон,
розподілу
земельних
ділянок,
вибору
оптимального
георозташування об’єктів тощо.
Точність результатів проведених досліджень безпосередньо
залежить від якості вихідних матеріалів ДЗЗ. На жаль, отримання
знімків високої роздільної здатності розгляданого регіону вимагає
значних коштів, тому ми використовували матеріали, що перебувають
у вільному доступі. За допомогою SAS.Planet отримано растрові
зображення, подальшу обробку яких здійснено в ArcGIS.
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Адріана-Євгенія Косташ

Науковий керівник – проф. Кілінська К.Й.
Функціональне призначення природоохоронних
територій: досвід країн Східної Європи
Заповідні екосистеми та об'єкти живої і неживої природи, що
охороняються, становлять суспільний природно-заповідний фонд,
який має багатогранне екологічне, економічне і соціальне значення
в багатоплановій проблемі охорони життєвого середовища. Тому
він повинен розглядатись у народногосподарській структурі як її
складова частина, спрямована на підтримання екологічного балансу при різних формах природокористування та на відновлення
природних ресурсів. У галузевих планах народного господарства
слід передбачити і заходи, що стосуються територіальної охорони
природи (Бейдик, 2001). Для того щоб екологічно обґрунтовано
формувати мережу заповідних екосистем різних типів, підтримувати на їх території диференційований охоронний режим і забезпечувати нормальне функціонування, потрібно чітко визначити їх
призначення та завдання (табл. 1). Тому головним завданням даної
публікації є виявлення сутності визначення категорій охоронних
екосистем, доцільність організації яких вже перевірена практикою
міжнародної заповідної справи.
Ідея збереження територіально значних природних комплексів
особливого природоохоронного значення в національному масштабі зародилася понад 100 років тому в США. У 1872 р. на американському континенті на площі 899104 га вперше у світі був створений Еллоустонський національний парк „для користування і на
радість всього народу у всі часи” (Бішоп, 2000). На початку
ХХ століття ідея створення національних парків (НІІ) стала
практично реалізуватись і в Європі. Перші НП організуються в
Голландії (1905 p.), Швеції (1909 p.), Швейцарії (1914 p.). Довгий
час концепція НП розумілась у окремих країнах по-різному. Для її
уніфікації Міжнародний Союз Охорони природи на X пленарному
засіданні у 1969 р. в Делі затвердив наукове визначення НП. Як
бачимо, у практиці заповідної справи європейських країн, залежно
від їх природоохоронних традицій, існують різні типи заповідних
територій і об'єктів.
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Таблиця 1
Східноєвропейська класифікація природоохоронних територій
№ пп..
Клас. Міжнародна назва
1.
Національні парки (National parks)
2.
Державні заповідники (State zapovedniks, State strict reserves)
3.
Біосферні заповідники (резервати) (Biosphere reserves)
4.
Охоронні ландшафтні області (Protected landscape areas)
5.
Резервати природи (Nature reserves)
6.
Заказники природи (Zakazniks of nature, Partial nature reserves)
7.
Пам'ятки природи (Monuments of Nature)
8.
Парки, арборетуми, ботанічні сади (Preserves parks, Arboretume,
Botanical Gardens)
9.
Охоронні місцезнаходження (Preserves 1оkalities)
10
Науково-дослідні ділянки (Preserves scientific areas)
11.
Охоронні витвори природи (Preserve Nature Formation)
12.
Ландшафтно-естетичні траси (Landscape-aestethical rouds)

За своїм функціональним призначенням вони близькі, хоча
деякі й відрізняються за характером охоронних об'єктів.
Наприклад, територіально незначні охоронні місцезнаходження,
навчально-дослідні ділянки, витвори природи, що існують у
державному природно-заповідному фонді Чехії та Словаччини в
Україні належать до категорії резерватів або пам'яток природи.
Є спроби розробити єдину класифікацію заповідних екосистем, що
охороняються у різних країнах (Borisov, 1970; Стойко, 1972). Але
це завдання виявилося досить складним. Потрібні дальші наукові
пошуки для його реалізації.
Зараз головне завдання полягає у формуванні мережі
заповідних угідь (у широкому екологічно-природоохоронному та
культурно-соціальному контексті заповідної справи), її вдосконаленні з тим, щоб вона забезпечувала збереження унікальних
природних екосистем з їх багатим та різноманітним генофондом,
відображала основні географічні закономірності формування
ландшафтів у різних природно-географічних зонах, допомагала у
виконанні актуальних наукових та господарських завдань у галузі
охорони природи, сприяла екологічній освіті широких кіл
населення, забезпечувала людину рекреаційними ресурсами з
метою оздоровлення та сприяла патріотичному ставленню до
природи рідного краю.
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Уляна Костюк
Науковий керівник – асист. Кирилюк С.М.
Орографічні структури Моря Сміта
видимої півкулі Місяця
Територія дослідження знаходиться на крайньому сході видимої
півкулі Місяця. Його висоти коливаються від 2000 до 11 000 метрів
від найнижчої точки супутника Землі.
Північно-східну частину квадрату займає море Сміта (Mare
Smythii). Воно складається з матеріалу, який вкритий бороздами та
депресіями орієнтовно Імбрійської та Нектарської ери. Тобто ця
частина досліджуваного квадрата є досить стара. Подекуди
зустрічаються кратери, які утворені в Нектарську еру, а також
молодші, що створилися в Імбрійський час. У морі Сміта
зустрічається й молодий морський матеріал, який у своєму верхньому
шарі представлений сумішшю порід й уламків Імбрійської ери. Також
на території моря розташовані численні дрібні кратери. Куполи
більшості кратерів володіють кільцевими депресіями та порушеннями
на вершинах напірних валів.
Море Сміта оточене нерівними вершинами та хребтами, нижчими
за переважаючі масиви, які є периферійними по відношенню до
басейнів Нектарської ери.
Великі кратери знаходяться в центральній та північній
частинах квадрата. Кратер Gleissler розташований на півночі
території дослідження та має яскраво виражену структуру. Його
територія
піддавалася
неодноразовому
бомбардуванню
метеоритів, оскільки видно більш нові кратери.
У центральній частині 81 квадрата знаходиться великий кратер
Kistner. Він оточений вузькою смугою сильно вивітреного матеріалу.
Сам кратер складається з горбистої, помірно гладкої поверхні, що
вказує на те, що він утворився в Імбрійський час. У центрі кратера
знаходиться матеріал світлого кольору, який утворює плоску і гладку
поверхню. Це дає підставу вважати, що ця частина кратера
утворилась в середині Імбрійської ери. В морфологічному відношенні
він володіє чітко вираженим дном та напірними валами. В ньому
практично відсутні малі кратери.
Два великі кратери Kiess та Wiomannstatten знаходяться на
південному заході моря Смітта. Це два, так би мовити, «зрощені»
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кратери, які утворились дуже давно і майже повністю залиті лавою.
Тепер можна спостерігати лише їхні напірні вали, краї яких гладкі.
Вони покриті шлаковим матеріалом без видимих рельєфних утворень.
У морі Смітта знаходиться великий кратер Haldane, в якого добре
збереглися південно-східні напірні вали, досить гладкі, без виражених
ерозійних порушень.
На півдні розташовується великий й кратер La Perouse. Має добре
терасовану поверхню внутрішніх схилів, що складена з порівняно
молодого матеріалу. Цей матеріал молодший за матеріал довколишніх
морів. Чітко виражені вали та центральна гірка.
На південному заході знаходиться великий кратер Kapteyn. Від має
чітко виражені вали, тераси, днище та центральну гірку. Майже не
порушений утвореннями молодших кратерів.
На півночі території утворився великий кратер Gilbert. Він є
старий. Час його формування - Нектарська або навіть Донектарська
ера.
На південному сході розташовані залишки великого кратера
Kreiken. Його поверхня здебільшого представлена материковими
відкладами, хоча східні вали добре простежуються на гіпсометричній
карті й, очевидно, складенні відмінним від решти матеріалом.
Кратерів середнього розміру на досліджуваному квадраті не
багато, вони знаходяться, в основному, на заході та північному заході
досліджуваної території.
Яскраво виражених малих кратерів на території 81 квадрата немає.
Хоча їх можна побачити в днищах великих кратерів, таких як La
Perouse та Gleissler.
Решта території представлена материковими формами рельєфу та
їх відкладами. Її поверхня складена горбистою приглушеною
височиною. Спостерігаються ущільнення в міжкратерних областях.
Покриває собою більш старі місцевості. На південному заході
знаходяться світлі відклади, які складають плоску, деякою мірою
хвилясту поверхню накладених один на одного кратерів, що вказує на
ранню Імбрійську еру чи пізню Некарську. Також у центрі квадрата
знаходиться рівнинний гладкий матеріал, що зазвичай має
топографічний мінімум поверхні. Щільність кратерів дещо більша,
ніж у довколишніх морях.
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Роман Кочержат
Науковий керівник – асист. Гуцул Т.В.
Дешифрування даних ДЗЗ із метою з’ясування
кількісних і якісних характеристик рослинного покриву
Різноманіття сучасних знімків, їх висока роздільна здатність,
швидка періодичність оновлення та доступність служать
основою для створення і оновлення карт планів різних
масштабів (табл. 1). Рослинний покрив на топографічних картах
і планах характеризується якісними (тип рослинності) та
кількісними (середня висота, середня товщина стовбурів та
середня відстань між деревами) показниками.

GeoEye
0,4 (0,5)
WorkdView-1
0,5
QuickBird-2
0,6
EROS B
0,7
IKONOS
0,8
FORMOSAT-2
2
*панхроматичний
режим

5000 10000

1000025000

5,2
7
6,5

періодичність
, діб

> 5000

ширина смуги
зйомки, км

Супутник*

Роздільна
здатність, м

Таблиця 1
Масштаби для створення
та оновлення карт і
планів

-3
-4
-4
7 -5

1
4
- створення карт і планів.
- оновлення карт і планів.

3
1

Рослинний покрив розпізнають на знімках за прямими
дешифрувальними ознаками (структура зображення, розміри
зернистості, характер рисунка зернистості, загальний тон
зображення та диференціації тональності проекції крон дерев і
проміжків між ними). Вони служать індикаторами для
дешифрування інших компонентів ландшафтів. Деревну
рослинність розпізнають за характерною зернистою структурою
зображення.
Кількісні показники (висота дерев, діаметр стовбурів) у
сучасних ГІС- засобах доводиться вимірювати, застосовуючи
картометричні операції щодо виміру тіні. Дешифрувальні
ознаки тіні дозволяють визначати форму об’єкта. Тінь об’єкта,
розташована на горизонтальній площині, нагадує його форму
при падінні сонячних променів під кутом 45°. Довжина тіні
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залежить від розташування об’єкта на схилі та орієнтації до
напрямку сонячних променів: на схилі гори, повернутому до Сонця
довжина тіні від об’єкта є менша, ніж від такого ж об’єкта,
розташованого на вершині або на протилежному схилі гори.
Окрім того, практично встановлено, що на результат вимірів
впливає і точність реєстрації растрового зображення знімка.
Приміром, помилка реєстрації в 1 піксель для масштабів 1:5000
та 1:10000 якісних знімків спричинює помилку вимірювання
довжини тіні на рівні 3–5 м.
Висоту дерев можна розрахувати за формулою.
(1),
де
– різниця поздовжніх паралаксів двох точок у міліметрах
(точки основи об’єкта та точки вершини об’єкта на суміжних
– висота, з якої проводилась
стереоскопічних знімках);
– базис фотографування, виміряний по знімках у
зйомка;
міліметрах як середня відстань між їх центральними точками.
Діаметр дерев на висоті грудей (1,3 м) визначають на основі
кореляційної залежності між висотою дерев та товщиною
стовбура (деякі значення наведено в табл. 2). Середні відстані
між деревами визначають шляхом підрахунку крон на прямих
лініях, що проводяться по контуру лісу в різних напрямках. Для
цього ділять довжину прямої (в м) на кількість крон. Середня
відстань за всіма напрямками, являє собою середню відстань
між деревами даної ділянки лісу.
Таблиця 2
Залежність між середньою висотою та товщиною стовбурів дерев
Середня товщина дерев (см) на висоті1,3 м:
Середня висота
дерев, м
ялина ялиця
сосна
дуб
береза осика
6
10
0
0
20
0
4
2
5
0
9
30
4
0
5
4
8
2
38
3
8
0

Зважаючи з
можливості повного циклу дешифрування
рослинності в ГІС і відсутність спеціалізованих додатків,
перспективним напрямом подальшого дослідження видається
розробка автоматизованого додатка для одного з програмних
засобів.
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Анастасія Кристинюк
Науковий керівник - асист. Ємчук Т.В.
Розвиток гірськолижного туризму в
Чернівецькій області (на прикладі РТК «Сонячна
долина»)
Інтенсивний розвиток туризму в світі призвів до швидкого
освоєння гірських територій та виникнення різноманітних видів
гірських занять. На сьогоднішній день гірськолижний туризм
починає перетворюватись на один з найпопулярніших видів
активного відпочинку. В сучасних умовах даний вид діяльності
увінчався створенням цілої індустрії зимового відпочинку, що
зайняв провідне місце в економіці окремих регіонів України.
Гірськолижний туризм належать до спеціальних видів
туризму, оскільки є комбінованим і включає елементи
лікувально-оздоровчого,
рекреаційного,
спортивного
та
екологічного туризму [1]. Він дає змогу цікаво, весело та корисно
для здоров’я провести вільний час.
Відпочинок у горах поширюється й на Чернівецьку область.
Хоч вона і найменша в Україні, зате природний характер її
території досить різноманітний. Більшість Чернівецької
області знаходиться в межах гірського масиву ПокутськоБуковинських Карпат, де переважають мальовничі низькогір’я, є
велика кількість цікавих перевалів і скелястих гір [2]. Тут
знаходиться кілька гірськолижних курортів, один з яких –
«Сонячна долина».
Розважально-туристичний комплекс «Сонячна долина»
розташований за 15 кілометрів від Чернівців у межах села
Бояни. Гірськолижний комплекс – це тільки частина
величезного рекреаційного комплексу, розташованого на 50-ти
гектарах. Заклад пропонує туристам велику кількість зимових
розваг. Лижні траси тут відкрилися у 2009 році та призначені як
для любителів, так і для початківців. Вони досить пологі,
перепад висот не перевищує 100 метрів. У перспективі
планується розширення кількості трас, їх загальна довжина
становитиме близько 11 кілометрів. Сонячна долина добре
обладнана підйомниками. Тут діють 1 тримісний канатнокрісельний витяг (1050 м), 3 бугеля (300 м, 780 м і 890 м) і 2
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мультиліфти (130 м і 140 м). Планується запустити в
експлуатацію гондольний підйомник довжиною 1100 м.
У сезоні 2010–2011 року почала працювати траса для
сноутюбінга. На даний час споруджено три траси різного
дизайну. Для максимальної зручності був встановлений
підйомник пропускною здатністю 3000 осіб на годину.
Траси добре освітлені, тому можливе нічне катання.
Відсутність природного снігу – не перешкода, адже комплекс
забезпечений сучасним снігогенеруючим устаткуванням, що
гарантує його наявність постійно. На схилах встановлені вебкамери, які забезпечують лижників інформацією в режимі онлайн про стан погоди і особливості снігового покриву
безпосередньо на трасах. Важливою складовою сервісу є пункти
прокату
гірськолижного
спорядження.
Для
зручності
відпочиваючих тут працюють їх 3: два знаходяться біля
підніжжя спусків, третій – на вершині гори. Там можна
орендувати спорядження від світового бренду FISHER.
Особливу увагу приділяють починаючим лижникам будь-яких
вікових категорій, з якими займаються досвідчені інструктори.
На території курорту функціонують кілька закладів
розміщення. Зокрема, туристи можуть оселитися у
комфортабельних дерев’яних котеджах та сучасному готелі.
Заклади харчування тут представлені рестораном, загальною
місткістю 390 місць. У меню ресторану безліч страв
європейської, румунської та національної кухні [3].
Отже, Чернівецька область потенційно перспективна
територія для організації зимового виду відпочинку. Для цього
тут існує потужна ресурсна база. Проте найголовнішими
проблемами при функціонуванні гірськолижного курорту є
недостатньо розвинута матеріально-технічна база, невисокий
рівень
обслуговування
та
надмірне
неконтрольоване
використання природних рекреаційних ресурсів.
Список літератури:
1. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. /
П.О. Масляк. - К. : Знання, 2008. - 343 с.
2. Легенди Карпат – Львів : Апріорі, 2010. – 144с.
3. Офіційний сайт ТРК «Сонячна долина» [Електронний ресурс].
– Доступний з http://sdolina.com.ua .
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Ольга Кушнір
Науковій керівник – доц. Ячнюк М.О.
Розвиток мисливського туризму в Чернівецькій області
Серед багатьох видів туризму в останній час виділяють
мисливський. Організаційні моменти, індивідуальність та
специфічність мисливського туризму роблять його одним із
найбільш дорогих та елітних видів, і в країнах Заходу успішно
розвивається його клубна форма. База для розвитку
мисливського туризму в світі щорічно зростає, кількість
заможних мисливців значно збільшується. У зв’язку з ростом
цін на зброю, боєприпаси і спеціальне спорядження змінюється і
тип мисливця, позаяк це заняття стає доступним лише для
вузького кола людей, що мають чималі гроші для того, щоб бути
в числі мисливців, оплатити хорошу організацію та якість
обслуговування самого полювання. Але кількість таких людей з
кожним роком зростає. Організацій, що займаються цим видом
туризму, небагато, але конкуренція між ними не менш жорстока,
ніж в інших сферах туристичного бізнесу.
На фоні соціально-економічних змін, що відбулися в
нашій країні, деякі фахівці розглядають мисливство як різновид
бізнесу. Справді, мисливство надає послуги спеціального
використання об’єктів тваринного світу, що задовольняють
потреби мисливців і оплачуються ними, а отже оформляється в
самостійний бізнес. Якщо під бізнесом розуміти діяльність,
спрямовану на отримання прибутків шляхом створення і
реалізації певної продукції чи послуг [3], то мисливство – бізнес,
основним джерелом прибутку якого є надходження від
реалізації на ринку права на полювання, відповідних послуг і
продукції.
Мисливські угіддя Буковини одні з найбагатших на
Україні. Середня щільність мисливських видів тварин тут у 3-5
разів перевищує відповідні показники сусідніх територій.
Однією з перспективних форм рекреаційного використання цієї
місцевості є організація спортивно-мисливського полювання,
зокрема шляхом проведення турів для вітчизняних та іноземних
мисливців-спортсменів.
Усього у Чернівецькій області є 17 користувачів
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мисливських угідь: 11 господарств громадської організації
Українського товариства мисливців та рибалок (у всіх
адміністративних районах краю), Сторожинецьке військове
лісництво Міністерства оборони України та 5 лісогосподарських
підприємств (серед них – 1 лісомисливське господарство)
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства. Загальна площа мисливських угідь області
складає 633,6 тис. га.
У Чернівецькій області мисливські тури можна
організувати в державному господарстві "Зубровиця"
Сторожинецького держлісгоспу. Мисливське господарство
знаходиться на відстані 80 км від Чернівців. Полювання
здійснюється на території 24,8 тис. га: 75 % – гори, 25 % –
рівнини, 75 % – хвойний ліс, 25 % – бук і граб. Мисливська
фауна: олень, косуля, дикий кабан, лисиця, заєць. Мисливські
тури організовують такі туристичні фірми як «Круїз 2000»,
«Садниста», «Кнаус».
В області є всі умови для розвитку мисливського
туризму, але їх треба вдосконалювати й поліпшувати. Успіх
мисливського туризму залежить від рівня організації,
інфраструктури, регулювання генофонду тварин для полювання.
Якщо створити відповідні умови сервісу, то території, на яких
проводиться полювання, можуть стати популярними як на
національному, так і міжнародному рівні, а це – пряме
залучення капіталів, інвестицій та підвищення інтересу до
країни в різних сферах діяльності.
Список літератури:
1. Мисливська зброя, полювання, ведення мисливського
господарства : навчальний посібник / В.Д. Бондаренко, І.В. Делеган,
Т. Кьогалмі, К.А. Татаринов. – К. : НМК ВО, 1993. – 116 с.
2. Про мисливське господарство та полювання: Закон України //
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – С. 132.
3. Маскон М.Х. Основы менеджменту: перевод с английского / М.Х.
Маскон,
М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 700 с.
4. Сицко А. Для чего нам нужна охота? / А. Сицко // охота и
охотничье хозяйство. – 1987. – №8. – С. 1-2. 5. Реймерс Н.Ф.
природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М. : Мысль,
1990. – 639 с.
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Інна Левіцька
Науковий керівник – доц. Заблотовська Н. В.
Міжрайонні локальні системи розселення та їх значення у
розвитку Хмельницької субрегіональної системи розселення
Локальний рівень систем розселення повинен забезпечити
надійне функціонування систем і мереж життєзабезпечення
діяльності населення. Локальна система розселення є
матеріальною основою первинної територіальної спільноти
людей – соціуму; вона ж у більшості випадків збігається з
первинним економічним районом або економічним округом. Це
основний об’єкт районного планування або геопланування [1].
Важливу роль у формуванні Хмельницької субрегіональної
системи розселення мають розміщення та розвиток
міжрайонних систем розселення. В даному випадку, головний
центр розміщений між двома іншими міжрайонними системами
розселення. Таке розміщення підцентрів відносно головного
центру системи розселення створює сприятливі можливості для
розвитку з ним безпосередніх зв’язків, формує оптимальні зони
впливу кожного з них на оточуючі поселення [2].
Системи розселення формуються під впливом поля
демографічної напруги міст, яке створюється навколо міських
населених пунктів і спрямоване радіально від центру. Радіус
поля демографічної напруги насамперед залежить від
чисельності населення міста [2]. Так на відстані 15 км місто
Хмельницький створює напругу свого демографічного впливу
на оточуючі поселення з силою 1128,86 осіб/км2, сила
демографічного впливу м. Кам’янця-Подільського (на цій же
відстані) – 442,7 осіб/км2, а міст Шепетівки, Славути та
Нетішина
(центрів
міжрайонної
системи
розселення
поліцентричного типу) – 214,2; 152,7 та 152,6 відповідно. На
відстані 30 км від міста величина напруги поля демографічного
впливу становить: навколо Хмельницького – 282,2 особи/км2,
навколо Кам’янця-Подільського – 110,7 осіб/км2, Шепетівки –
53,6 особи/км2 , Славути та Нетішина – по 38 осіб/км2. Напруга
поля демографічного впливу із силою 500 осіб/км2 створюється
містом Хмельницьким на відстані 50,4 км, охоплюючи майже
всю
територію
Хмельницького,
Красилівського,
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Ярмолинецького, Волочиського, Віньковецького, Летичівського,
Старосинявського,
Городоцького,
Старокостянтинівського
районів. Місто Хмельницький не створює поля демографічного
впливу лише на населені пункти Кам’янець-Подільського,
Славутського та Білогірського районів. Містом Кам’янцемПодільським напруга із силою 500 осіб/км2 створюється на
відстані 31,5 км, і має вплив на населені пункти сусідніх районів
Чернівецької області. На поселення сусідніх субрегіональних
систем розселення створюється напруга поля демографічного
впливу і такими містами як Полонне (на населенні пункти
Житомирської області), Волочиськ (для Тернопільської області),
Нетішин та Славута, сила поля демографічної напруги яких
досить відчутна для поселень Рівненської області.
Ступінь інтенсивності зв’язків центру системи з оточуючими
його населеними пунктами і виділення зон його впливу
безпосередньою зв’язані із зонами транспортної доступності.
Чим краще налагоджені транспортні зв’язки, тим інтенсивніше
розвинуті зв’язки населених пунктів системи розселення з їх
центром. Час, необхідний для подолання відповідної відстані,
вираховується на основі існуючих розкладів руху автобусів, при
цьому уточнюється час проїзду на різних відрізках доріг з
неоднаковою кількістю проміжних зупинок і з врахуванням
нерівності поверхні.
В результаті вивчення транспортних зв’язків, виділені такі
зони їх транспортної доступності: зона 1-часової доступності
(30–35 км); зона 1/2 – часової доступності (45–50 км); зона
2-часової доступності (60–65 км). Кожній зоні транспортної
доступності відповідає ступінь інтенсивності зв’язків населення
даних локальних системи з їх центрами (Хмельницький,
Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута, Шепетівка) .
Список літератури:
1.
Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз / Доценко А.
І., Зінич В. Т., Великохатько О. Т. та ін.. – К. : РВПС України НАН
України, «Фенікс», 2007. – 376 с.
2. Кривицька Н. Географічні особливості системи розселення
Хмельницької області / Н. Кривицька // Науковий вісник
Чернівецького університету. –Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 246:
Географія –С. 158-166.
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Олександр Лейберюк
Науковий керівник – доц. Заблотовська Н. В.
Роль природного чинника при розселенні
населення Чернівецької області
Поселення у своєму розвитку залежать головно від:
природного та соціально-економічного чинників, однак якщо
перший чинник відіграє роль на перших етапах, то другий
домінує на нинішньому, індустріальному етапі. Вплив
природного чинника можна простежити у топографічному
розташуванні поселень, особливо цікава в цьому відношенні
територія Чернівецької області. Тому нами було проведено
топографічну типізацію поселень та зроблені відповідні
висновки.
Багато в чому на розвиток поселень, їх розміщення та
конфігурацію впливає їх розташування по відношенню до форм
рельєфу, елементів гідромережі, лісових масивів, заболочених
місцевостей, мікрокліматичних особливостей тощо, що створює
певні умови для розташування та розвитку населеного пункту.
Дослідження населених пунктів Чернівецької області, з
урахуванням фізико-географічних особливостей території, дало
змогу виділити чотири основні типи топографічного розміщення
населених пунктів. Серед яких приблизно однаково
розподілились
групи
поселень
яружно-балкового
і
придолинного типів, та гірського й при вододільного типів.
Загалом, на території Чернівецької області виділяємо 153
населених пункти придолинного типу, 164 поселення яружнобалкового типу, 45 поселень при вододільного типу, 50
населених пунктів гірського типу.
У розподілі топографічних типів по адміністративних
районах чітко простежуються особливості рельєфу. У
Кіцманському та Новоселицькому поселення представлені
лише яружно-балковим та придолинним типами. У
Путильському
–
гірським
та
придолинним.
Усіма
топографічними типами представлений лише Сторожинецький
район.
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Розподіл поселень Чернівецької області за їх топографічним
розташуванням в межах фізико-географічних районів ще раз
підкреслює визначальну роль природного середовища у
розселенні. Так, поселення гірських фізико-географічних
районів на території Чернівецької області в переважній
більшості – гірського топографічного типу з часткою
долинного.
У Чортківсько-Кам’янецькому ФГР поселення представлені
придолинним та яружно-балкового типами. У КельменецькоСокирянському,
Заставнівсько-Хотинському,
ТлумацькоГороденківському, Вашковецько-Глибоцькому районах наявні
придолинний, яружно-балковий, привододільний типи. У
Вижницько-Сторожинецькому районах поселення гірського,
яружно-балкового і придолинного топографічних типів.
Аналізуючи отримані результати, можна з упевненістю
говорити, що природний чинник є одним з головних, що
впливає на розміщення поселень. Це простежується у зміні
ландшафту: по мірі його зміни із наближенням від рівнинної до
гірської частин, змінюється зокрема їх чисельність,
топографічний тип їх співвідношення у частці поселень регіону.
Зокрема, у рівнинній частині переважає яружно-балковий тип, у
передгір’ї першість займає долинний тип, зі значним
зменшенням яружно-балкового та привододільного при проявах
гірського. У гірській частинні присутні гірський та придолинний
типи. Що підтверджує вплив природного чинника на
формування поселень.
Список літератури:
1.

Матеріали Головного управління статистики в Чернівецькій

області
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Людмила Литовченко
Науковий керівник – доц. С.А. Греков
До питання про електоральну поведінку населення
України на прикладі виборів до ВРУ 2012 року
На електоральну поведінку населення впливають різні групи
чинників. Відповідно до чотирьох територіальних рівнів
середовища політичної поведінки виділяти чотири групи
чинників – глобальні, загальнодержавні, регіональні та локальні.
На поведінку виборців впливають також і такі фактори, як ЗМІ,
роль лідерів та їх імідж, специфіка виборчої кампанії, діяльність
уряду, конкретні політичні й економічні умови тощо.
Парламентські вибори 2012 вперше з 2002 р. пройшли по
змішаній системі: 225 депутатів обиралися за партійними
списками і стільки ж – за мажоритарною системою в
одномандатних округах. У боротьбі за депутатські крісла взяли
участь більше 5 тис. кандидатів. Для проходження у Верховну
Раду України партії мали подолати 5% бар'єр.
Активність населення на виборах до ВРУ 2012 року
закономірно змінюється: спостерігається її збільшення з півдня
на північ країни та зі сходу на захід. Явка виборців на
парламентських виборах-2012 склала в середньому 55,4%. Серед
лідерів: Львівська область – 65,5%, Тернопільська обл. – 65,3%,
Волинська обл. – 63,9%. Найнижчою активність виборців була в
Одеській області – 47,3%, Криму – 47,6% і Севастополі – 47,9%.
На виборах до ВРУ 2012 року п’ятивідсотковий бар’єр
подолали п’ять партій: Партія регіонів, ВО «Батьківщина»,
«УДАР Віталія Кличка», Комуністична партія України та ВО
«Свобода». Вони отримали відповідно 30,00%, 25,54%, 13,96%,
13,18% та 10,44% голосів виборців, а 6,88% отримали партії, які
не подолали цей бар’єр.
Перемогу в цих виборах здобула Партія регіонів, загальний
результат якої склав 30,00% голосів. Максимум він становив у
Донецькій області (65,1%), мінімум – у Львівській (4,7%).
Другий результат отримала політична партія ВО «Батьківщина»
– 25,54% голосів. Максимум вона отримала у Вінницькій
області (45,0%), мінімум – у Донецькій (5,3%). Із результатом
13,96% третє місце посіла партія «УДАР Віталія Кличка».
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Максимум ця партія отримала у Києві (25,6%), мінімум – у
Луганській області (4,7%). Комуністична партія України
отримала
13,18%
голосів.
Максимум
становив
у
Севастополі (29,5%), мінімум - в Івано-Франківській області
(1,8%). Замикає п’ятірку лідерів ВО «Свобода» із результатом
10,44%. Максимум «Свобода» отримала у Львівській області
(38,0%), мінімум - в АР Крим (1,0%).
У цілому активність громадян України на виборах 2012 року
мала очікуваний результат. На сході та півдні України більша
частка голосів виборців подана за Партію регіонів (в межах 3060%). Друге місце посіла Комуністична партія України (до 29% ).
У південних областях немалий також відсоток голосів за
політичні партії «Батьківщина» (від 15 до 22%), «УДАР» (до
14%). Виборці центральних областей віддали більшість голосів
за вище згадані «Батьківщину» (до 45%), «УДАР» (до 19%), а
також за Партію регіонів (до 26%). Захід країни підтримав
політичну партію ВО «Батьківщина» (до 40%), ВО «Свобода»
(до 38%) та «УДАР Віталія Кличка» (до 20%). Виняток склала
Закарпатська область, де більшість проголосувало за Партію
регіонів (29,9%).
Таким чином, електоральна ситуація в Україні вирізняється
динамічністю:
від
виборів
до
виборів
змінюється
співвідношення
популярності
різних
політичних
сил,
відбуваються територіальні зрушення в політичних симпатіях
населення. Разом з тим залишається незмінною головна ознака
електоральної географії України — це поділ по осі "Захід –
Схід", а в деякій ситуації навіть "Захід – Південний Схід".
Список літератури:
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університет», 2002. – С.277–279.
3.www.CVK.com.ua
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Ірина Лупашко
Науковий керівник – доц. Заячук О.Г.
Освітній туризм: зародження та становлення
Освітній туризм з'явився на планеті одним з перших, адже
саме гонитва за новими знаннями була метою переважної
більшості древніх мандрівників. Сьогодні освітній туризм не
втрачає своїх позицій, він є одним з найактуальніших видів
туризму у світі. Під освітнім туризмом розуміють поїздки, під
час яких турист поєднує відпочинок та навчання: відвідує
заняття, здійснює екскурсії з метою розширення світогляду,
задоволення цікавості і досягнення інших пізнавальних цілей.
Загалом освітній туризм сприяє формуванню соціальної
мобільності, професійної універсальності, навичкам самоосвіти,
стимулює інтелектуальний розвиток.
У становленні освітнього туризму можна виділити кілька
періодів. Перший (ХII - XVII ст.) – виникнення та організація
міжнародної академічної мобільності в перших середньовічних
університетах Європи; ІІ період (поч. XVII – кін. XIX ст.) –
розвиток міжнародних поїздок в рамках національної системи
освіти; ІІІ період (поч. XX – 1945 pp. XX ст.) – скорочення
міжнародних обмінів у зв’язку зі світовими війнами та
військово-політичними конфліктами; IV (1946 – 1991 pp. XX ст.)
– висвітлення міжнародної академічної мобільності в умовах
«холодної війни» та протистояння двох воєнно-політичних і
соціально-економічних блоків Європи; V (з 1992 р. – по наш
час) – розширення міжнародної академічної мобільності та її
розвиток у рамках усього європейського регіону [1].
У освітньому туризмі виокремлюють три основні види турів:
І. Мовно-навчальні тури – бізнес-курси, підготовка до
міжнародних іспитів; курси на канікулах (поєднання розваг з
вивченням мови); навчання наодинці в групі; академічні курси,
спрямовані на вступ до університету. Середня тривалість турів –
2-3 тижні. Кожна країна пропонує мовно-навчальний туризм зі
своїми особливостями.
ІІ. Спортивно-навчальні тури – поєднання навчання з
навчанням гри в гольф, теніс, кінного спорту, серфінгу, катанню
на гірських лижах, веслування на каное і байдарках. З туристами
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постійно працюють інструктори. Рекомендується також
залучати професійних спортсменів і тренерів, послуги яких
доцільно платними. На завершення туру між туристами
доцільно влаштовувати міні-змагання.
ІІІ. Професійне навчання менеджменту, маркетингу,
інформаційних технологій, туризму, дизайну, бізнесу,
банківської справи. Цей вид освітнього туризму називають
підвищенням кваліфікації під час подорожі.
Що стосується України, то на світовому ринку освітнього
туризму наша держава досі виступає реципієнтом. Донедавна
перспективними напрямами розвитку освітнього туризму серед
населення України були ринки СНД та азіатських країн, однак в
останні 5 років ситуація досить швидко змінюється на користь
західних країн. Експертами освітнього агентства «DEC», одного
з лідерів вітчизняного ринку освітнього туризму, були
оприлюднені переваги українських студентів за 2011 рік та
названа кількість тих, що відправилися на навчання за кордон:
Великобританія – 4820, США – 1716, Австралія –39, Нова
Зеландія – 68. За оцінками експертів криза стала відмінним
стимулом для розвитку преміум-сегмента ринка: кількість
студентів, що вступають до приватних шкіл і університетів
збільшилася на 30%. При цьому, «корисний відпочинок» у
нашій країні – прерогатива наймолодших: більше половини
таких мандрівників – школярі та іноді супроводжуючі їх батьки,
біля 40% – студенти і лише 5% –старші за 25 років. Крім того,
часто суміщаючи на практиці вивчення мови за кордоном з
туристичним проведенням часу, відпочинок і розваги
українцями сприймаються, швидше як додатковий, а не
рівнозначний чинник. Таким чином, наші співгромадяни все ще
мало знайомі з привабливими можливостями поєднання
навчання з різноманітністю додаткових приємних і корисних
видів відпочинку.
Отже, вважаємо, що в Україні є перспективи розширення
ринку
екскурсійно-ознайомлювальних
подорожей
та
спеціальних курсів для всіх вікових сегментів.
Список ї літератури:
1. http://конференция.com.ua/pages/view/298.
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Наталія Любежаніна, Юлія Цепенда
Науковий керівник – асист., Кирилюк О.В.
Водопостачання населених пунктів та контроль якості
води у давнину
Проблема доставки води до осель здавна хвилювала людство.
Одна з найбільш древніх систем водопостачання створена в
державі Елам (територія сучасного Ірану) більше 3300 років тому.
Тут був побудований п'ятдесяти кілометровий канал з шириною у
верхній частині близько 7 метрів і велике водосховище.
У
стародавньому
індійському
місті
Мохенджо-Даро,
розташованому в нижній течії річки Інд, ще більше трьох
тисячоліть тому існувала добре обладнана система водопостачання
з колодязями і водопровідними трубами.
Цікаві водонапірні системи споруджені до нашої ери в Єгипті,
Єрусалимі, Пергамі, Стародавньому Римі. Великим умінням
будувати інженерні водопровідні споруди відрізнялися древні
римляни. За часів правління імператора Нерви у Римі налічувалося
близько 2 млн. жителів. Щодня по трубопроводах, які постачали
столицю Римської імперії водою, подавалося близько мільярда
літрів, тобто за добу на кожного жителя припадало 500 літрів води.
Оскільки в той час не існувало насосів для перекачування таких
значних кількостей рідини, доводилося подавати її в місто з високо
розташованих джерел, які зазвичай знаходяться на значній відстані
від міста. Якщо по дорозі прокладки трубопроводів зустрічалися
перешкоди, наприклад річкові долини, то в цих місцях зводилися
споруди типу мостів, так звані акведуки, які частково збереглися до
нашого часу.
Тисячолітню історію мають поширені й сьогодні в Середній Азії
підземні галереї – водоводи (кярізов), по яких вода самопливом
надходить у житлові квартали на глибині 30–50 метрів.
Більше тисячі років тому діяв водогін у Ферганській долині
який постачав місто Ахсікент. Керамічні труби цього водопроводу
вкладалися в арочний тунель. Унікальна водопровідна система,
створена греками і генуезцями, виявлена в Криму при розкопках
стародавнього міста Феодосії.
Відомості про водопроводи вперше зустрічаються в літописах
XI–XII століть. Археологи виявили залишки водопровідних труб,
які використовувалися для водопостачання древнього міста
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Новгорода.
Також особливе значення для людства мало відкриття і
впровадження способів знезараження питної води. Цілющі
властивості, які набуває вода після контакту з металевим сріблом,
були відомі ще в давнину. Історик античного світу Геродот
наводить відомості про те що вже в V ст. до н. е. перський цар Кір
під час походів користувався питною водою, яка зберігалася в
срібних «священних» посудинах.
В індуських релігійних книгах зустрічаються згадки про
знезараження води шляхом короткочасного занурення в неї
розжареного срібла або в результаті тривалого контакту з цим
металом за звичайних умов. У деяких країнах існував звичай при
освяченні колодязів кидати в них срібні монети, а також зберігати
воду в срібних чашах. Вважалося, що це поліпшує якість води. У
1893 р. швейцарський ботанік К. Негелі опублікував наукову
працю про здатність металів срібла і міді при контакті з водою
вбивати мікроорганізми, які знаходяться в ній. І тільки через багато
століть після початку використання срібла з метою збереження
якості води, люди знайшли інші речовини для виконання цього
завдання. Так, на початку ХХ століття виникли пропозиції про
застосування озону для знезараження води. У 1901 р. П’ятий
Російський водопровідний з'їзд рекомендував використовувати в
країні для цієї мети озон. У 1905–1906 рр. учені Г.В. Хлопін і К.Е.
Добровольський провели досліди по озонуванню води з річки Нева.
А в 1911 р. після дворічної епідемії холери в Петербурзі була
побудована водопровідна фільтр-озонна станція для знезараження
24000 м3/доб. води. Позитивні результати вивчення її роботи
опублікував Н.Ф. Гамалія.
Однак більше поширення набуло застосування хлору для
знезараження води. Приблизно одночасно з початком хлорування
води в багатьох країнах Європи стали рідкісними епідемії
черевного тифу та холери. У Росії вперше хлорування було
здійснено в 1910 році С.К. Дзержговским на водопроводі в
Кронштадті. У 1912 р. було введено хлорування води на
Центральній водопровідній станції Петербурга.
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Діна Малиш
Науковий керівник – доц. Данілова О. М.
Перспективи створення кластерної форми
організації підприємств в деревообробній
промисловості Чернівецької області
Питання формування кластерних структур з метою
оптимізації регіональної економіки, зокрема деревообробної
промисловості,
потребують
ґрунтовного
дослідження.
Унаслідок наявності як внутрішніх, так і зовнішніх
стримувальних факторів розвитку актуальним видається пошук
шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності галузі
деревообробки. Першочерговими завданнями для досягнення
цієї мети є налагодження ефективної взаємодії між
виробниками, споживачами, фінансово-кредитною системою,
органами місцевої влади та елементами інфраструктури з метою
прийняття таких управлінських рішень, які б максимально
задовольняли економічні інтереси всіх суб’єктів у відносинах,
пов’язаних із деревообробною сферою. Ефективною формою
забезпечення такої співпраці є також кластери. [1].
На прикладі Чернівецької області зроблено спробу визначити
та уточнити мотиви інтеграції підприємств деревообробної
промисловості в кластерну структуру. Відзначимо, що в Україні
вже діє два кластери у сфері деревобробки та мебельного
виробництва у Рівненській області на базі ТОВ «Свиспан
Лімітед» (спеціалізація – виробництво ДСП необроблених і
ламінованих плит) і «ОДЕК Україна» (найбільший виробник
сортової, великоформатної, водостійкої, екологічно безпечної
фанери), що об’єднують у сукупності близько 20 підприємств та
забезпечують 760 робочих місць [3].
Лісовий сектор на Буковині посідає основне місце в
економіці цього регіону, лісовий ресурс Карпат виконує низку
важливих функцій – економічну, екологічну, соціальну.
Майбутнє лісового кластеру Карпат полягає у забезпеченні
глибокої комплексної переробки сировини, формуванні
сучасних форм лісництва, у веденні лісової сертифікації як
необхідного компонента підвищення експорту продукції на
вимогливі ринки Європи [2].

99

Аналізуючи теорію кластерів та світовий досвід її
застосування, можемо констатувати, що на території
Чернівецької області присутні всі притаманні кластерній
структурі взаємопов’язані й взаємодоповнюючі елементи, які,
підсилюючи один одного, здатні сприяти підвищенню
конкурентоспроможності деревообробного комплексу та регіону
загалом. Доцільне формування кластеру деревообробки на
територіях Путильського, Вижницького та Сторожинецького
районів.
Деревообробний кластер поєднує комплекс галузей і
підприємств, що інтегрують лісове господарство, лісозаготівлю,
хімічний
комплекс,
деревообробку,
транспортну
та
обслуговуючу інфраструктури області. Ядром цієї системи
виступатиме
конкурентоспроможне
деревообробне
виробництво, що включатиме як випуск деревостружкових
плит, фанери, струганого та лущеного шпону, так і виробництво
готової продукції: меблів, паркету. Мета формування кластеру
– виробництво конкурентоспроможної продукції та її вихід на
міжнародний ринок.
Отже, кластерна форма організації підприємств у
деревообробній промисловості може стати ефективним
інструментом
виконання
завдання
підвищення
конкурентоспроможності продукції та збільшення інвестицій у
дану галузь. Завдяки поєднанню кооперації та спеціалізації
кластери
здатні
перетворити
потенційні
можливості
зовнішнього середовища, в якому діють деревообробні
підприємства, у їх сильні ознаки.
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Тетяна Мацієвська
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Науково-методичне обґрунтування створення і
функціонування навчально-наукового геодезичного
полігону
Навчальна геодезична практика – один із найважливіших
елементів навчального процесу, без якого неможлива якісна
підготовка фахівців у галузі геодезії. Польовий досвід для студента
безціннй, адже завдяки йому закріплюються теоретичні знання,
виявляються особливості та закономірності проведення наземних
знімань, GPS – спостережень та інших, не менш важливих завдань,
що постають перед працівником у галузі геодезії. Майбутні
інженери-геодезисти вже на першому курсі обов'язково проходять
польову навчальну практику, яка є фундаментом подальшого
здобуття професійних навичок. Зазначене пояснює важливість
створення наукової та практично-польової бази, яка може
ефективно використовуватись під час науково-експериментальних
досліджень із питань підвищення точності геодезичних вимірів,
вивчення впливу на них зовнішнього середовища, розробки
новітніх методик виконання топографо-геодезичних робіт тощо.
Як відомо, національний університет «Львівська політехніка»,
який сьогодні є провідною вітчизняною базою науковогеодезичних робіт, ще в 60-х роках розпочав створення
геодезичного полігону, що став осередком навчальної і наукової
діяльності інженерів-геодезистів усього західного регіону України.
Та незважаючи на це, процес створення подібних геодезичних
полігонів не достатньо висвітлений у науковій і технічній
літературі. В цьому контексті заслуговують уваги праці І. С.
Тревого, І. Цюпака, О. М. Денисова, С. Г. Савчука, В. Гегера, які
спеціалізуються на дослідженнях фундаментальних геодезичних
мереж, еталонних геодезичних базисів, що ґрунтуються на
еталонних вимірах, здійснених на геодезичних полігонах.
Враховуючи досвід Львівської політехніки та потреби
забезпечення й оптимізації навчального процесу студентів за
освітньо-кваліфікаційними напрямками «Геодезія, картографія та
землеустрій», «Архітектура», «Географія», ми вважаємо, що нині
існує нагальна необхідність
створення
навчально-
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геодезичного полігону Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича. Таким чином і метою нашого дослідження
обрано розробку обґрунтування та методико-інформаційного
забезпечення становлення і функціонування навчально-наукових
геодезичних полігонів.
Вибір місця розташування навчально-наукового геодезичного
полігону ЧНУ ім. Ю. Федьковича проводився з врахуванням таких
факторів: наявність у районі ГП пунктів ДГМ; сейсмічна стійкість
місцевості; можливість під'їзду до елементів ГП; відсутність
промислових перешкод, що перешкоджають якісному проведенню
вимірювань і виконанню всіх вимог щодо забезпечення збереження
пунктів ГП; умови землекористування ділянкою, призначеною для
розміщення об'єктів геополігону. Врахувавши зазначені та деякі
інші умови нами була обрана ділянка в районі вул. Коломийської
площею 11 га. У структуру навчально-наукового геодезичного
полігону увійшли такі елементи: еталонний геодезичний базис
довжиною 2100 м, мережа мікротріангуляції, що складається з 11
фундаментальних пунктів та нівелірної мережі замкнутого типу
довжиною 3,5 км для перевірки нівелірів усіх типів.
Під час проведення дослідження нами було виконано такі
завдання:
 на основі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду
з’ясовано теоретико-методичні засади створення і функціонування
навчально-наукових геодезичних полігонів;
 розраховано забезпеченість навчальними полігонами
західного регіону України;
 охарактеризовано
технологічні
аспекти
побудови
геодезичних полігонів;
 визначено науково-дослідницькі і освітні напрями
перспективної діяльності проектованого полігону.
Організаційне рішення щодо створення геодезичного полігону
ЧНУ забезпечить ефективну підготовку фахівців з геодезії,
картографії, землеустрою, географії. Каталоги координат і висот
пунктів мережі полігону дозволять контролювати результати
навчальних геодезичних вимірювань під час навчальної практики, а
також якісно визначати рівень знань студентів.
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Яна Меленко
Науковий керівник – доц. Бучко Ж.І.
Туризм як засіб міжкультурної взаємодії
України і Польщі
Польща є стратегічним партнером України не тільки на
регіональному рівні, але і на рівні інтеграційних процесів з
Європейським Союзом. Взаємодія Польщі і України в галузі
туризму постійно зростає, тому загальний аналіз туристичних
потоків між ними вимагає системного і детального аналізу.
Нами проаналізовано польсько-українське співробітництво в
галузі туризму за 2005–2011 рр.
Тандем Польщі і України в аспекті розвитку туристичної
діяльності необхідний для обох держав. Спільний кордон –
основний
фактор,
що
зумовлює
обмін
туристами.
Транскордонна співпраця дозволяє розширювати межі
туристичного бізнесу суб’єктів господарювання, налагодити
інвестиційні процеси і врешті-решт, можливо, змусить
законодавчі і виконавчі органи України перейняти польський
досвід організації туристичної діяльності.
Доцільність
створення
українсько-польської
транскордонної співпраці зумовлена висновками, зробленими за
результатами економіко-математичних розрахунків, що показує
збільшення конкурентоспроможності при об’єднанні регіонів
України та Польщі у 2 р.
Одним
із
найяскравіших
українсько-польських
транскордонних проектів є заснована у 1993 році
Міжрегіональна Асоціація «Карпатський Єврорегіон».
До
складу Карпатського Єврорегіону входять адміністративнотериторіальні одиниці Угорщини, Словаччині, Румунії,
у
Польщі – Підкарпатське воєводство; в Україні – Закарпатська,
Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Мета
проекту полягає у полегшенні довготривалої багатосторонньої
співпраці в Карпатах, що має привести до надання фінансової
та організаційної підтримки сторонам такої співпраці.
Іншим цікавим проектом, що безпосередньо торкається
Буковини, є українсько-польський проект «Знаємо, куди йдемо.
Співпраця органів самоврядування у сфері розвитку Карпатської
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системи туристичної інформації (КСТІ)» 2010 року. Основною
метою є поліпшення доступу до туристичної інформації в
Карпатському регіоні шляхом створення КСТІ, підвищення
рівня
використання
туристичного
потенціалу
ІваноФранківської, Львівської та Чернівецької областей; створення
належних умов працевлаштування у сільських та гірських
населених пунктах.
Одним з останніх став проект «Стимулювання розвитку
туризму у Карпатському регіоні шляхом поліпшення сервісу та
безпеки туристів», який розпочато у січні 2013 року, а
реалізовують його в межах програми транскордонного
співробітництва «Польща–Білорусь–Україна 2007-2013». Його
головне завдання є налагодження співпраці між українськими та
польськими організаціями в галузі туризму, підготовка кадрів
для пошуково-рятувальної служби та туристичного супроводу в
Карпатському регіоні.
Українсько-польська транскордонна співпраця в галузі
туризму дає змогу розв'язати ряд проблем, зокрема:
 стимулювання соціально-економічного розвитку у
відсталих регіонах;
 посилення конкурентоспроможності на українськопольському ринку туристично-рекреаційних послуг;
 уникнення багатьох негативних наслідків масового
туризму завдяки раціональному використанню природних та
культурних туристичних ресурсів;
 вдосконалення
геопросторової
організації
прикордонної інфраструктури та переобладнання кордону за
світовими стандартами;
 сприяння підвищенню іміджу туристичних регіонів і
налагодженню контактів з іноземними представництвами та
інвесторами.
Список літератури:
2. http://pravda.if.ua/cat-6-p14.html.
3. http://www.rovin.com.ua/index.php/ua/nashiproekty/turystychni/stymuliuvannia-rozvytku-turyzmu-ukarpatskomu-rehioni
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Крістіна Меленчук
Науковий керівник – асист. Бойко І.Д.
Дефініції лікувально-оздоровчого туризму
Огляд фахових публікацій показав, що при дослідженні даного
напряму вживається низка різноманітних термінів. Аналіз їх
визначень дає змогу зрозуміти, що поняття «лікувальнооздоровчий туризм» який вживається у вітчизняній та російській
літературі, тотожне поняттю «health tourism», поширеному в
англомовній літературі. Поряд з цим у англомовній фаховій
літературі також вживаються терміни «wellness tourism», «health
care turism», «cure tourism», «holistic tourism», «well-being tourism»,
«spa tourism», «medical tourism», «health and wellness tourism» тощо.
Нижче наведено найбільш авторитетні та часто вживані
визначення основних термінів.
Подорожі за здоров’ям (health tourism):
а) надання засобів оздоровлення з використанням природних
ресурсів країни, зокрема мінеральних вод та клімату.
б) відпочинок, рекреація та навчання на відстані від звичного
домашнього або робочого середовища з використанням
туристичних продуктів та послуг, що надають можливість
споживачам покращувати та підтримувати власне здоров'я та
благополуччя.
в) будь-який вид подорожі з метою зробити себе чи членів
своєї родини здоровішими.
Лікувально-оздоровчий туризм – спеціалізований вид туризму,
спрямований на відновлення здоров’я чи профілактику
(попередження) захворювань. Метою є лікування, оздоровлення,
рекреація і відпочинок. Зазначений у переліку видів туризму без
надання визначення у Законі України «Про туризм».
Велнесфілософія здорового способу життя; гармонії душі та
тіла, психічної, фізичної та соціальної рівноваги. Водночас це
індустрія, спрямована на гармонійний розвиток особистості;
індустрія краси та здоров'я (фізичного, психічного, емоційного).
Якщо лікувальний (більш традиційний лікувальний, санаторнокурортний, медичний/клінічний) туризм передбачає подолання
конкретних захворювань та реабілітацію або корекцію тіла, то
оздоровчий та велнес туризм є принципово новою течією,

105

націленою на фізично і ментально здорових людей та спрямованою
на підтримання загального здоров’я та соціального благополуччя.
З точки зору попиту «лікувальні/медичні» туристи
подорожують в основному з метою лікування конкретної хвороби
чи медичного стану, а «велнес» –туристи вирушають у подорож,
щоб покращити власне здоров’я та самопочуття й досягти вищих
рівнів благополуччя. Окрім того, «велнес»–туристи вже
усвідомлюють себе здоровими і прагнуть підсилити це
усвідомлення.
На сьогодні в Україні, з одного боку, існує традиція
академічної школи фізіотерапії, курортології та відновлювальної
медицини і великий науково-практичний досвід в галузі санаторнокурортного лікування. З іншого боку – починається розвиток нових
напрямків оздоровчої і профілактичної медицини, в які
інвестуються значні кошти.
Громадяни України часто відмовляються їхати у вітчизняні
санаторії і профілакторії, тому що не отримують там достатнього
рівня сервісу. А самі установи, не маючи повного навантаження, не
заробляють кошти, необхідні для їх існування.
Відродження медичної профілактики на етапі санаторнокурортного лікування є одним з важливих напрямків соціального
розвитку і вдосконалення системи охорони здоров’я в Україні.
Розвязанню цієї проблеми сприятиме розвиток концепції охорони
здоров’я здорової людини, яка має на меті знизити перерозподіл з
популяції здорових до популяції хворих і передбачає
впровадження сучасних технологій оздоровлення, доповнення
існуючої системи відновлювального лікування СПА-програмами,
спрямованими на формування у населення культури здоров’я.
Список літератури:
Ветитнёв А.М. Лечебно-оздоровительный туризм: вопросы
терминологии и типологии / Ветитнёв А.М., Дзюбина А.В.,
Торгашева А.А. –Сочи : Вестник СГУТиКД. : 2012. –№2 (20) С. 50–56.
2. Medical Tourism vs. Traditional International Medical Travel: A Tale of
Two
Models.:
[Electr.
res.
acces
mode
]
http://www.imtj.com/articles/2008/medical-tourism-vs-traditionalinternational-medical-travel-a-tale-of-two-model.
1.
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Павло Мельничук
Науковий керівник – асис. Смірнов Я.В.
Порівняльна характеристика GNSS- модулів
навігаційного класу в мобільних пристроях
Сучасний прогрес IT-технологій протягом останніх десятиріч
сприяє чимраз більшому використанню технологічних досягнень у
різних галузях людської діяльності. Не оминув цей розвиток і
методи та засоби виконання традиційних завдань топографогеодезичної та картографічної галузі, в результаті чого
створюються нові парадигми галузевої діяльності. Комп’ютерні
технології замінили всі наближені методи оброблення результатів
геодезичних вимірювань. Із появою сучасних засобів комунікації та
комп'ютерних технологій особливого розповсюдження набувають
мобільні портативні пристрої, їхні характеристики та можливості
поліпшуються з кожним роком, що розширює їх сфери
застосування. Не виняток модулі прийому сигналів глобальних
навігаційних систем (Global Navigation Satellite System, GNSS), які
у своїх можливостях прогресують швидкими темпами.
GNSS-вимірювання повністю змінили структури та схеми
побудови геодезичних мереж. Електроніка в сучасному житті так
швидко розвивається і ускладнюється, що без навігаційної системи
просто не обійтися. Саме тому навігаційна індустрія розвивається
пліч-о-пліч із нинішнім прогресом. Довгий час цивільні особи
мали доступ тільки до одного сигналу глобальної навігаційної
супутникової системи (GPS NAVSTAR). У найближчі декілька
років, спостерігатиметься стійка тенденція до збільшення кількості
таких сигналів (GLONASS, Galileo, BeiDou) [2].
Основним об’єктом даного дослідження обрано GNSS модулі
навігаційного класу, які використовуються в мобільних пристроях.
Точність визначення місцеположення користувача за допомогою
таких пристроїв варіюється від 100 до 5-6 метрів, а в сукупності
певних сприятливих факторів і до декількох метрів. У результаті
сьогоденна реальність така, що навіть побутовими GNSS приймачами можна визначити координати точок місцевості з
абсолютною точністю до трьох метрів. Це сприяє їх можливому
використанню в галузі геодезії та землеустрою. Саме тому питання
точності GNSS модулів навігаційного класу набуває особливої
актуальності. Успішне вирішення та розв’язання даного питання
сприятиме прогресу в галузі геодезії та землеустрою, перш за все у

107

сфері супутникових навігаційних систем, як у світі, так і в межах
України.
Принципи функціонування систем GNSS, розглянуті у працях
таких вчених, як Г.Г. Побединський, В.Н. Харисова, Ю.Б. Грибов,
В.А. Андриянов. Використання геодезичних супутників для
розвязання фундаментальних та прикладних задач розкриваються у
Е.В. Кораблева
та
працях
В.В. Бойкова,
В.Ф. Галазина,
С.В. Ерукова [1]. В процесі дослідження виявлено, що питання
використання не спеціалізованих навігаційних пристроїв у галузі
геодезії та землеустрою, недостатньо розкриті працями науковців і
практиків. Наукові пошуки у напрямку цієї
проблематики
гальмуються
певною відсутністю адекватних методологічних
розробок
та
недостатнім
нормативно-документальним
забезпеченням.
використовуватимуться
Як технічні засоби у досліджені
мобільні пристрої таких компаній виробників, як Apple, LG, HTC
та Sаmsung. За допомогою цих пристроїв
проводитиметься
вимірювання даних на геодезичному полігоні ЧНУ. Отримані дані
будуть аналізуватися з метою виявлення похибок вимірювань у
порівнянні з результатами, отриманими раніше за допомогою
високоточних приладів геодезичного класу. В результаті виявиться,
який GNSS-модуль даних пристроїв є найбільш точним у плані
визначення координат і наскільки зручний кожен пристрій в
користуванні. У рамках дослідження будуть проаналізовані і всі
недоліки та переваги програмного забезпечення на операційних
системах ІОS та Аndroid та можливі напрямки використання
пристроїв у галузях геодезії, картографії та землеустрою.

Список літератури:
1. Глобальные
супутниковое
системы
определения
местоположения и их применение в геодезии. / А.А Генике., Г.Г
Побединський.//– Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Картогеоцентр, 2004. –
355с.
2. Глобальная
спутниковая
радионавигационная
система
ГЛОНАСС/ Под. ред. В.Н. Харисова, А.И. Перова, B.A.Болдина. - 2-е
изд. - М. : ИПРЖР,1999. – 560 c.
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Юлія Мизак
Науковий керівник – доц. Березка І. С.
Проблемні аспекти сільськогосподарського
землекористування (на прикладі Тернопільської області)
Розвиток
сільськогосподарського
землекористування
пов'язаний з багатьма аспектами: історичним, соціальним,
економічним,
екологічним.
Дослідження
сільськогосподарського
землекористування
в
межах
Тернопільської області виступає базою для оптимізації всієї
системи
землекористування,
оскільки
частка
земель
сільськогосподарського призначення тут суттєво перевищує усі
інші види земель разом узяті й відповідно визначає
господарську спеціалізацію регіону.
Якщо врахувати, що розораність території України складає
56%, то Тернопільщина є однією з найбільш розораних областей
не тільки в Україні, а й у світі.
На сьогоднішній день розораність сільськогосподарських
угідь становить 97,2%. Найбільш розорані території Козівського
і Підволочиського районів. 327 тис. га ріллі (37,5%) охоплено в
області водною ерозією. 111,1 тис. га ріллі (12,7%) належить до
категорії змитих і середньозмитих земель. Заболочені і
перезволожені землі становлять понад 4,8 тис га і розташовані
на заплавах, плоских межиріччях.
Площа еродованих земель у господарствах області за період
1990–2014 роки збільшилась на 67%. Площа глеєвих і
глеюваних ґрунтів зросла на 29–57%, що привело до
розширення площ мочаристих ґрунтів, активізації зсувних
процесів.
В результаті такого інтенсивного використання землі в
області посилилися негативні процеси водної ерозії, якою
охоплено понад 350 тис. га землі, що становить близько 39% її
загальної площі. Значний вплив на ерозію ґрунтів має велика
крутизна схилів, понад 60 тис. га ріллі знаходиться на схилах
крутизною 5–7°, що створює передумови для розвитку ерозії.
Продовжують скорочуватися обсяги робіт з підвищення
родючості ґрунтів.
Великої шкоди земельним ресурсам завдає переущільнення
ґрунту ходовими частинами тракторів, комбайнів та іншої
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ґрунтообробної техніки. Переущільнення грунтів призводить до
зміни його структури і пористості, збільшенні поверхневого
стоку та ерозії, що негативно відбивається на рості рослин і веде
до зниження врожайності на 30–50%.
Розвитку ерозії ґрунтів в умовах розчленованого рельєфу
області сприяло недостатнє застосування агротехнічних
протиерозійних заходів, обробіток і сівба впродовж схилів,
вирощування просапних культур на крутосхилах, недостатнє
залуження змитих земель, ненормоване випасання худоби на
схилових землях.
Оптимальне
співвідношення
площ
природних
і
господарських угідь досягається як 60% до 40%: 60% природних
угідь дають змогу зберегти природну першооснову території,
забезпечити стійке функціонування природних систем та їхню
динамічну рівновагу; 40% господарських угідь за умови їхнього
оптимального
використання
забезпечують
виробничоінфраструктурні та поселенські потреби населення.
Співвідношення природних і господарських угідь
Тернопільщини далеке від оптимального і, відповідно,
становить
30%
до
70%.
Це
засвідчує
надмірну
сільськогосподарську освоєність території, яка істотно
диференційована за адміністративними районами.
З метою досягнення оптимальних співвідношень необхідно
перевести у природні угіддя близько 10% орних земель,
приурочених до схилів крутістю понад 5°.
Проблема збалансованого природокористування, яка є
провідною на території Тернопільської області, пов’язана з
розбалансованою структурою землекористування. Її розвязання
– скорочення орних земель, ренатуралізація окультурених
ландшафтів (заліснення, залуження, заболочення) горбогірних
територій, рекультивованих, деградованих і малопродуктивних
земель, радіаційно забруднених земель, відведення на місцевості
водоохоронних зон річкових долин.
На нашу думку, для Тернопільщини вдале співвідношення
пріоритетних
функцій
у
землекористуванні
таке:
природоохоронна та антропоекологічна – агрогосподарська –
водогосподарська – рекреаційна – лісогосподарська.
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Олександр Мінченко
Науковий керівник – доц. Явкін В.Г.
Рекреаційний потенціал туристичного бізнесу
у Львівській області
Туристичний
бізнес
виступає
єдиною
економікотехнологічною системою формування і реалізації туристичного
продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги.
Він охоплює чотири основних елементи:
1. виробництво туристичних послуг;
2. комплектування туристичного продукту;
3. реалізація туристичного продукту або окремої послуги;
4. споживання туристичного продукту (послуги).
Туристична послуга в економіко-технологічній системі
бізнесу виступає товаром, а суб'єкт туристичної діяльності –
підприємницькою структурою, що створює, пропонує і реалізує
на ринку ці послуги споживачам, тобто туристам [1].
На ринку туристичних послуг у Львівській області на 1
липня 2013 року зареєстровано 348 туристичних підприємств, з
них 148 туроператорів і 200 турагенств. Так, за перше півріччя
2013 року туристичними підприємствами Львівщини надані
послуги понад 73.3 тис. туристам і 36 тис. чоловік екскурсантам
на 143 млн. грн.., що на 91 % більше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
З 1 жовтня 2012 року по вересень 2013 року на Львівщині
діяли 102 санаторії і заклади відпочинку тривалого перебування
на 18.3 тис. місць.
Із загальної кількості санаторно-курортних (оздоровчих)
закладів: 47 санаторіїв (з них-5 дитячих), 9 пансіонатів з
лікуванням, 8 санаторіїв-профілакторіїв, 6 пансіонатів
відпочинку, 32 бази відпочинку.
Половина санаторіїв знаходиться у Трускавці (23 або 48,9%
від загальної кількості), більшість санаторіїв-профілакторіїв – у
Львові(6 або 75%), бази відпочинку розміщено переважно у
Сколівському районі (18 або 56.3 % ) [2].
У залежності від місця проведення подорожі туризм
поділяється на міжнародний і внутрішній. До міжнародного
туризму належать: в'їзний туризм – подорожі в межах України
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осіб, які постійно не проживають на її території, та виїзний
туризм – подорожі громадян України та осіб, які постійно
проживають на території України, до іншої країни. Ціни і цінова
політика –найважливіший засіб реалізації маркетингової
стратегії. Від цін значною мірою залежать комерційні
результати,а ефективна цінова політика робить довгостроковий
а інколи й вирішальний вплив на всю систему торгововиробничої діяльності турфірми. Ціни свідчать про
конкурентоспроможність туристичних послуг і зайнятими
фірмою позиції на ринку.
Туристичні послуги залежно від стратегії маркетингу.
Можна продавати: за монопольно високими цінами – на
обмеженому ринковому сегменті;за середніми для галузі цінами
– з метою стимулювання стабільного попиту; можна піти навіть
на різке зниження цін – за необхідності втриматися на ринку і
забезпечити конкурентоспроможність пропозиції [3].
Аналізується сучасний стан рекреаційного потенціалу
Львівської області. Обґрунтовано концептуальні засади
розвитку рекреаційно-туристичного комплексу як ефективного
засобу еколого та соціально-орієнтованої структурної
трансформації господарства. Наведено основні положення
програми розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і
відпочинку як дієвого механізму реалізації рекреаційної
політики в регіоні.
Для Львівщини таким стратегічним орієнтиром є
туристично-рекреаційна сфера. Структурні трансформації
господарства регіону в бік пріоритетної розбудови саме цього
сектора
економіки
забезпечать
збалансований
високоефективний ресурсозберігаючий розвиток території.

1.
2.
3.

Список літератури:
http://tourlib.net/books_ukr/grabovsky11.htm.
http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko12.htm.
http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo71.htm.
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Вікторія Могінська
Науковий керівник – доц. Вацеба В.Я.
Територіальні особливості якості знань учнів з
географії в Ярмолинецькому районі
Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме
освіта формує інтелектуальний, культурний, духовний стан
суспільства. Якість освіти визначається насамперед якістю носія
знань (учителів, професорсько-викладацького складу), який
передає ці знання за допомогою різних методик тим, хто
навчається [1].
Якість освіти у школі залежить від багатьох чинників:
1. Забезпечення реальної доступності і обов’язковості
масової освіти для всіх дітей шкільного віку.
2. Використання досягнень дошкільного періоду дитинства,
початкової, основної школи.
3. Створення і "окультурення" освітнього середовища на
засадах загальнолюдських і національних цінностей.
4. Системоутворюючим чинником якості шкільної освіти є
якість її змісту.
5. Повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої
освіти.
6. Сформованість у школярів ключових компетентностей.
7. Технологічність методики навчання.
8. Моніторинг як інструмент управління якістю освіти.
9. Особистісна і професійна підготовка вчителя – локомотив
якісних змін в освіті [2].
Дослідження якості знань учнів Ярмолинецького району
проводилось на основі зовнішнього незалежного оцінювання з
географії за даними Українського центру якості освіти за 20102013 рр. Український центр оцінювання якості освіти створено в
2005 році. Свою діяльність (організацію і проведення пробного і
реального зовнішнього незалежного оцінювання) з 2006 року
Український центр оцінювання якості освіти організовує по
регіонах через 9 регіональних центрів оцінювання якості освіти.
На території Ярмолинецького району виділяють: 2 заклади
нового типу, 14 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 16
загальноосвітніх шкіл І – ІІ ступенів, 27 дошкільних навчальних
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закладів, 3 заклади обласного підпорядкування, 2 позашкільні
заклади.
В результаті досліджень вияснили, що найбільша кількість
учнів, що брали участь у ЗНО з географії, становила у 2011 році
– 100 осіб, а найменша у 2013 – 32. Кількість абітурієнтів, що
набрали менше 124 балів за цей період, коливалася в межах 5–7
осіб (7 – 15,6% від загальної кількості).
Найкраща якість знань з географії спостерігалася у 2010 році
у Савинецькій та Москалівській (100%), Правдівській (50%),
Соколівській ЗОШ І-ІІІ ст. (33,3%), Ярмолинецьких навчальних
закладах (22,2%), Баламутівській (20%), Солобковецькій (16,7%)
та Сутківській ЗОШ І-ІІІ ст. (12,5%). Решта адміністративних
одиниць району показали нульовий результат якості знань або
не брати участь у ЗНО.
У 2011 році показники якості знань коливалися від 33,3%
(Михайлівська та Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст.) до 15,9% у
Ярмолинецьких навчальних закладах.
За 2012 рік якість знань становила у Михайлівській ЗОШ І-ІІІ
ст. – 50%, Солобковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 33,3% та
Ярмолинецьких навчальних закладах – 25%.
Найгіршими були показники якості знань з географії у 2013
році. Помітними були результати лише у Соколівській ЗОШ І-ІІІ
ст. – 33,3% та Ярмолинецьких навчальних закладах – 15,4%.
Отже, за період спостереження найкраща якість знань з
географії в Ярмолинецькому районі спостерігалася у
Ярмолинецьких
навчальних
закладах,
Михайлівській,
Соколівській та Солобковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.
Список літератури:
1. Ільєнкова С. Показники якості освіти / Світлана Ільєнкова
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу до матеріалу:
http://debaty.org/ua/article/edu_ukr/analis_edu/290.html u.
2. Савченко, О. Якість початкової освіти: сутність і чинники
впливу / О. Савченко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер.
Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. –
Тернопіль, 2009. – № 4. – С. 5-12.
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Маріанна Мошенко
Науковий керівник – доц. Березка І. С.
Геоінформаційне моделювання екомережі
(на прикладі Заставнівського району)
Екомережа є комплексною багатофункціональною природною
системою,
основними
функціями
якої
є
збереження
біорізноманіття, стабілізація екологічної рівноваги, підвищення
продуктивності ландшафтів, покращення стану довкілля,
забезпечення збалансованого розвитку території. В основу
створення екомережі покладена ідея цілісності природи,
взаємопов'язаності та нерозривності її складових систем усіх
рівнів.
Серед сучасних стратегій збереження стану довкілля помітне
місце посідає концепція створення екомережі як своєрідної
комплексної технології доцільної консервації та відновлення
природних властивостей навколишнього середовища. Загальна
проблема збалансованого проектування та функціонування
екомережі у цілому, як комплексного природоохоронного
просторового об’єкта високого рівня, потребує специфічного
математично-картографічного представлення його складових та їх
аналізу на основі сучасних геоінформаційних технологій. Зазначені
аспекти проблеми наразі недостатньо обґрунтованими, особливо на
регіональному рівні, тому розвиток принципів і способів
геоінформаційного
моделювання
регіональної
екомережі,
залишається актуальним.
Моделювання екомережі Заставнівського району проводиться
для збереження та відновлення екологічного каркасу в регіоні з
метою поліпшення умов життєдіяльності біоти та оптимізації
процесів управління територіями.
Згідно із сучасною природоохоронною стратегію проектування
і створення екомереж на регіональному рівні, природним
екологічним каркасом регіону є природні ядра та екологічні
коридори біоландшафтного різноманіття з їх буферними зонами та
зони потенційної ренатуралізації у вигляді потенційних ядер,
екокоридорів або буферних зон.
Такими ядрами є близько 30 заповідних територій та об’єктів
загальною площею 6520,57 га, що складає 10 % території району.
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Територія об’єкта дослідження
розташована в межах
Буковинського карстового району, де наявна велика кількість
карстових форм рельєфу, які не дозволяють ефективно
використовувати землі сільськогосподарського призначення, а
отже, також можуть бути ядрами каркасу.
В межах району знаходиться значна кількість об’єктів
(архітектурних пам'яток, релігійних споруд, пам'яток культури та
мистецтв тощо), які мають статус пам’яток історії, що зумовлює
певний ступінь заповідності прилеглих до них земель.
Унаслідок того, що в районі наявна незначна кількість
промислових підприємств, більшість з яких не функціонують, тут
порівняно низький рівень індустріалізації території, що може
сприяти розширенню потенційних можливостей розвитку
екомережі.
Природними екологічними коридорами є перш за все долини
річок, заповідні урочища, які мають лінійну протяжність, а також
полезахисні смуги.
Весь процес моделювання екомережі поділяється на два
взаємопоєднаних підпроцеси:
1) математично-картографічного моделювання, що базується на
застосуванні власне математичних, математично-картографічних та
супутніх до них моделей;
2) геоінформаційного моделювання, що визначає й реалізує
принципи і підходи до просторового аналізу і моделювання
засобами ГІС. Кінцевим результатом проектування екомережі є її
карта, на якій нанесені місцезнаходження всіх її територіальних
елементів із зонами їх впливу на навколишні угіддя.
Геоінформаційне моделювання екомереж надає нам низку
переваг порівняно з іншими способами проектування: точно
визначити межі території, швидко обчислити площі окремих
ландшафтних одиниць. ГІС екомережі дозволяє легко
поповнювати інформацією шари, що дає змогу відобразити зміни
ситуації на території за певний проміжок часу, провести аналіз
ефективності функціонування екомережі.
Використовувати модель можна не лише для проектування, а й
під час функціонування даної мережі, особливо коли потрібно
приймати управлінські рішення щодо зміни функціонального
призначення земель.
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Ірина Нера
Науковий керівник – доц. Чернега П.І
Структура ландшафтів долини річки Серет
(нижня частина)
Ландшафтні комплекси дуже швидко змінюються у часі,
тому актуальним залишається періодичне вивчення їх складових
компонентів, таких як: клімат, ґрунти, води та рослинність. Від
їх зміни залежить і зміна морфологічної структури ландшафту.
Структура (від лат. structure-будова, розташування, порядок)
– це порівняльно стійка єдність елементів, їхніх відношень,
цілісність об’єкта. Тривалий час структуру ландшафту
визначали тільки як просторову будову, морфологію
ландшафту, порядок взаємозумовленого певного розташування
морфологічних
частин
ландшафту-фацій,
урочищ
та
місцевостей [1].
Досліджувана територія входить до Придністровського
природного ландшафтного району. Прилягає безпосередньо до
Дністра, охоплюючи південну (невелику) частину Бучацького та
Борщівського адміністративних районів, невелику південну
частину Чортківського району та весь Заліщицький район.
Досліджувана територія належить до Заліщицьких ландшафтів
Найбільш поширений серед географічних місцевостей
хвилясті балочні рівнини, вкриті досить потужними (15-20м)
лезоподібними суглинками з опідзоленими чорноземами та
чорноземами звичайними (неглибокими), а подекуди і
глибокими малогумусними чорноземами. Хвилясті балочні
рівнини найбільш характерні для межиріччя Серету й Стрипи.
На цих місцевостях збереглося мало лісів, проте в
давноагрокультурні
часи
тут
були
дуже
поширені
широколистяні ліси, переважно діброви з домішками граба,
бука, липи, ясена. Ліси чергувались зі степовими ділянками,
вкритими на південних схилах злаковим різнотрав’ям, і луками
– у вологих днищах балок. Балки з пологими схилами і
міжбалочні ділянки утворюють систему урочищ, які
урізноманітнюють природу цих місцевостей.
Територіально та генетично близькими до описаних
місцевостей міждолинні місцевості плоских лесових рівнин,
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вкриті глибокими малогумусними чорноземами. Вони
розташовані на висотах 340–350 м, тобто на 20–40 м нижче
місцевостей хвилястих балочних рівнин, від яких вони часто
відокремлюються виразними схилами-уступами.
У цих місцевостях часто трапляються урочища, які за своєю
формою і будовою є справжніми долинами давніх,
дочетвертинних річок – приток Дністра тих геологічних часів,
коли він ще не виробив собі глибокої каньйоноподібної долини
і, широко мендруючи, простував на південний схід. Ліві
притоки перебудовували свої річкові долини, спрямовуючи їх з
півночі на південь, відповідно до нахилу подільської плити вже
у четвертинний період. Значне місце у ландшафтах території
мають придолинні місцевості, почленовані балками і ярами, що
простягаються уздовж Серету, де спостерігається тенденція
постійного поглиблення долини річки.
Незначні площі займають місцевості річкових долин, однак
вони відіграють важливу роль у природних процесах і є окрасою
кожного географічного ландшафту, а часто його природними
границями та специфічними ознаками [2].
Фоновими ландшафтними комплексами будь-якої річкової
долини є заплава і терасовані схили. Перші представлені дуже
вузькими ділянками заплави з розрідженою лучночагарниковою
рослинністю,
які
в
меандрах
дещо
розширюються. Вони, хоча і часто затоплюються під час
повеней, швидко осушуються, і тому рослинність на них різного
типу. Схили річкових долин на цій території стрімкі, скелясті,
врізані в палеозойські вапняки та пісковики, а також терасовані
схили, складені, в основному, лесоподібними суглинками. Вони
є головними урочищами, на яких віддавна розміщуються села із
садибами, городами, частково полями [2].

Список літератури:
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Михайло Никифорак
Науковий керівник – проф. К.Й. Кілінська
Міста Івано-Франківської області – центри
рекреаційно-туристичного природокористування
Великою
туристично-рекреаційною
цінністю
характеризуються населені пункти області, серед яких м. ІваноФранківськ, Коломия, Яремче, с. Яблуниця та інші.
Місто Івано-Франківськ (до 1962 р. – Станіслав, названий
так на честь його власника С. Потоцького) збудований на місці
с. Заболотів. Стару міську фортецю було розібрано і на її місці споруджено єзуїтський костел (1788–1812 рр.). Серед архітектурних
пам’яток міста – Костел Пресвятої Діви Марії (1669–1703 рр.), розташований в історичному центрі міста. Під будівлею містилася
родова усипальниця Потоцьких. Зберігся замок Потоцьких кінця
XVII ст.
Коломия – є велике місто (61.5 тис. мешканців) обласного
підпорядкування і районний центр, розташований на лівому березі
р. Прут. Назва Коломия за однією з версій походить від струмка
Мия, що впадає у Лозину, біля або довкола (українською і
польською – „коло”) якого виникло поселення.
Одним із найбільш популярних місць відпочинку, оздоровлення та лікування є м. Яремче. Тут лікують ревматизм, захворювання опорно-рухового апарату, нервової системи, легенів та ін.
Нині на території Яремченської міської ради налічують
58 рекреаційних закладів усіх форм власності.
Яремче, засноване 500 років тому (назву отримало від
місцевого мешканця Яреми), спочатку свого формування було
селищем, після приєднання сс. Ямни і Дори отримало статус міста.
Майже як і всі карпатські селища, місто має центральну вулицю і
велику кількість дрібних, що ведуть углиб до гір. Місто екологічно
чисте, відсутні високі багатоповерхові будівлі, переважають одноабо двохповерхові будинки. Глиняна черепиця надає місту старовинного вигляду і схожості зі Чехією, Словаччиною.
Яремче - місто пансіонатів, санаторіїв, баз відпочинку,
ресторанів і колиб. Оздоровленню і лікуванню людей сприяють
природні умови: тут немає жодного промислового підприємства.
Повітря, насичене озоном, є ідеальним для лікування захворювань
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верхніх дихальних шляхів і тому тут розташовані великі санаторії з
профілем лікування захворювання верхніх дихальних шляхів
дорослих і дітей. У місті функціонує 5 турбаз, 13 баз відпочинку,
11 санаторіїв, 6 оздоровчих таборів.
У м. Галичі на базі комплексу пам’яток давньоукраїнської
історії і культури (1994 р.) створено національний заповідник
„Давній Галич”. Він включає Галицьке городище X–XIII ст.
(с. Крилос), храм Святого Пантелеймона (с. Шевченкове, унікальна пам’ятка архітектури XII–XIІІ ст.). Церква Святого Пантелеймона споруджена 1200 р. тому. В середний XIV ст. вона була
передана католикам і відтоді відома як костел Святого Станіслава,
що неодноразово зазнавав руйнувань. У 1997-1998 рр. пам’ятка
була відреставрована, набувши свого початкового вигляду із
дзвіницею (1611 р.). У місті також збереглась церква Різдва
Христового і Успенська церква, митрополичі палати, фундаменти
Успенського собору, відомого з літописів, руїни замку (XIV–XVII ст.).
Місто Рогатин (заснований в ХІІ ст.) славиться своєю
всесвітньо відомою історією. Під час нападу в 1520 р. татари
захопили в полон дівчину Настю Лісовську, яку продали в гарем
турецькому султану Сулейману ІІ (Пишному), яка з часом стала
його дружиною і мала великий вплив на політику Туреччини в 20–
50-х рр. ХVІ століття. Вона отримала ім’я Роксолана.
Місто Косів відомий сувенірним ринком, що працює двічі
на тиждень (четвер, субота). Косів – містечко невелике, практично
з однією центральною вулицею. На ринку можна придбати
високохудожнє різьблення і кераміку (глечики, макітри, декоративні тарілки, кахлі, свистілки, збанчики, цукернічки, дзвіночки,
писанки, плитки, плеськанці, куманці), вироби з бісеру, що називаються герданами або силянками.
Село Яблуниця розміщується практично на границі ІваноФранківської і Закарпатської областей, недалеко від знаменитого
Яблуницького перевалу. Відстань до районного центра м. Яремче –
близько 30 км. Яблуниця - найвідоміший гірськолижний центр
Івано-Франківської області. Тут знаходиться 10 бугельних підйомників, довжиною від 100 до 1100 м. (з них 2 у селі та
2 безпосередньо на перевалі), траси різного рівня складності.
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Оксана Николин
Науковий керівник – доц. Рідуш Б.Т.
Датування терасових відкладів р. Прут
за викопними рештками хоботних (Proboscidea)
Генезис рельєфу – одне з основних питань геоморфології.
Для його з’ясування першочергове значення має стратиграфія
четвертинних відкладів окремих елементів рельєфу. Наше
дослідження пов’язане із з’ясуванням геологічного віку
утворення окремих терас р. Прут у його середній течії.
Згідно з уявленями геоморфологів середини ХХ ст., у долині
середньої течії р. Прут річкові тераси датуються: І тераса (3–4 м)
– післяльодовиків’ям, ІІ (5–8 м) та ІІІ (15–25 м) – пізнім
плейстоценом (валдай), IV (60 м) – середнім плейстоценом
(дніпро), V (80–100 м) – раннім плейстоценом (ліхвін), VI (130–
150 м) – верхнім пліоценом [1]. Вік терас визначався, головно,
за аналогією до віку терас Дністра, розрізи яких були вивчені
значно краще. Основною проблемою у датуванні терас Пруту є
відсутність знахідок фауни ссавців у терасовому алювії. У
русловому галечнику іноді трапляються рештки хоботних, які
традиційно вважались рештками Mammuthus primigenius, що,
загалом не суперечило загальноприйнятому датуванню терас.
З метою уточнення геологічного віку цих знахідок ми
дослідили зразок за допомогою спеціальної методики, що дає
можливість з великою точністю за зубною системою слонів
визначити систематичну належність тварин цієї групи [2].
Зокрема, ми опрацювали викопний матеріал з колекції
краєзнавчого музею ЗОШ с. Подвірне (Новоселицького р-ну).
Проведені детальні виміри зуба М3, із терасових відкладів
р. Прут (1 км на пд. від с. Подвірне, район гіпсового кар`єра
(Молдова), на глибині 4,3 м., який може датувати вміщуючі
вміст відкладів. За традиційними уявленями, за перевищенням
даної території відносно урізу Пруту, це рівень IV тераси. Проте
у складі руслового алювію тераси виявлено «карпатську»
гальку, що вказує на, щонайменше, V терасу. Цю
невідповідність можна пояснити тектонічною деформацією
даної території.
Сучасна систематика хоботних побудована майже виключно
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на основі особливостей побудови корінних зубів. Окрім того,
зуби слонів краще зберігаються у викопному стані, а тому
частіше потрапляють до рук науковців.
Використаний метод заснований на побудові й аналізі
багатовимірних діаграм у координатах: частоти пластин на
100 мм довжини коронки (на паралельній шкалі – середня
довжина однієї пластини) і товщини емалі. Ці еволюціонуючі
ознаки беруться за основу при визначенні систематичної
належності відносного геологічного віку слонів мамонтової
лінії. Їх індивідуальні значення коливаються навіть у межах
одного зуба, тому для запобігання випадковим відхиленням для
кожного М3 (остання зміна зубів) проводиться максимальна
кількість вимірів. На основі даного методу вдалося визначити,
що зуб із Подвірного належить Mammuthus intermedius [3],
проміжної форми, що передувала Mammuthus primigenius.
На жаль, точне стратиграфічне положення зуба невідоме,
але, судячи з глибини залягання, зуб був захоронений у товщі
покривних суглинків, вік яких датується верхньою частиною
середнього плейстоцену (зона MNQ 24, OIS-8, ~300 тис. р.т), а
отже, накопичувалися протягом дніпровського зледеніння.
Згідно з отриманими результатами дослідження, можна зробити
висновок: генезис рельєфу даної території досить складний та
багатофакторний і потребує подальшого різнобічного вивчення
фауністичних решток з терасових відкладів.
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Марія Олійник
Науковий керівник – доц. Николаєв А.М.
Гідрохімічні типи водозборів басейну річки Прут
Метою дослідження є виділення гідрохімічних типів
водозборів басейну Пруту і встановлення притаманних їм
особливостей хімічного складу води.
Виділення гідрохімічних типів водозборів за генетичними
ознаками виконане на основі аналізу фізико-географічних умов,
які визначають умови формування водного йі іонного стоку
річок. Особливості природних умов території досліджень
характеризує схема фізико-географічного районування басейну
річки Прут, розроблена на основі карт фізико-географічного
районування територій України [4] і республіки Молдова [1].
Шляхом спряженого аналізу схеми фізико-географічного
районування і розміщення пунктів моніторингу були виділені
гідрохімічні типи водозборів досліджуваної території та
встановлені характерні для них річкові басейни.
У межах басейну Пруту виділені чотири гідрохімічні типи
водозборів: 1) гірський Карпатський; 2) Передкарпатський; 3)
лісостеповий; 4) степовий. Як узагальнюючі характеристик
гідрохімічного режиму річок в межах виділених типів можуть
слугувати межі мінливості мінералізації води та її хімічний
склад в основні фази водного режиму.
Формування хімічного складу вод водозборів гірського
Карпатського типу відбувається в умовах підвищеного
зволоження. Широке розповсюдження бідних на розчинні солі
силікатних порід флішу і стійких до вивітрювання твердих
вулканічних порід зумовлює малу мінералізацію поверхневих
вод. Найнижча – до 0,2 г/дм3 - вона в періоди весняного
водопілля і літньо-осінніх паводків. Глибокі річкові долини
вскривають водоносні горизонти палеогену, з яких підземні
води надходять у руслову мережу, дещо підвищуючи
мінералізацію річкових вод. Найбільш помітно – до 0,3 г/дм3 вона підвищується під час зимової і, менш стійкої, літньоосінньої межені. Водозбори цього типу характеризуються
вираженим гідрокарбонатно-кальцієвим складом води в усі
періоди гідрологічного режиму.
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Водний стік водозборів Передкарпатського типу формується
в умовах меншого зволоження. Характерною особливістю
Передкарпаття є залягання під четвертинними породами товщі
відкладів міоцену, до них у зовнішній зоні додаються
верхньобаденські відклади, які мають гідрокарбонатнокальіцієвий склад. Мінералізація води помітно підвищується –
до 0,5 г/дм3 у періоди весняного водопілля і літньо-осінніх
паводків та до 1,0 г/дм3 під час зимової межені. Зміни умов
формування поверхневого і підземного стоку визначають зміни
хімічного складу річкових вод. Так, гідрокарбонатно-кальцієві
води другого типу спостерігаються, в основному, у періоди
підвищеної водності – під час весняного водопілля і літньоосінніх паводків. У меженні періоди, у мірі зниження водності,
гідрокарбонатно-кальцієві
води
змінюються
на
гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві, гідрокарбонатно-магнієві і
гідрокарбонатно-натрієві другого типу.
До лісостепового типу належать басейни лівих приток Пруту.
За умовами формування хімічного складу води вони близькі до
річок, стік яких формується у лісостеповій частині Молдови, на
південних схилах Подільського плато і в Кодрах. Мінералізація
води цих річок під час межені підвищується до 0,6 - 1,0 г/дм3.
Під час весняного водопілля і літньо-осінніх паводків її
значення становить 0,3 - 0,6 г/дм3. Вода річок має
гідрокарбонатно-кальцієвий склад зі зміною співвідношення
катіонів у бік підвищення вмісту магнію і натрію.
Формування хімічного складу води у степовій частині
басейну Пруту відбувається в умовах недостатнього зволоження
і поширення піщано-глинистих порід сульфатно-хлоридного
засолення. Мінералізація води річок району під час весняного
водопілля і літньо-осінніх паводків змінюється в широких
межах – 0,3 - 0,8 г/дм3. Склад води у ці періоди року
гідрокарбонатно-сульфатно-натрієвий і сульфатно-натрієвий. У
меженні періоди зі збільшенням випаровування і частки
підземного стоку мінералізація води стрімко підвищується – до
2-3 г/дм3. Склад води змінюється на сульфатногідрокарбонатно-натрієвий і сульфатно-натрієвий.
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Влада Опріш
Науковий керівник – доц. Данілова О. М.
Переваги, проблеми та перспективи розвитку
фестивального туризму в Україні
Унікальні природні, історико-культурні та соціальноекономічні ресурси, які доповняються вигідним економікогеографічним положенням, самобутньою історією та культурою
створили передумови в Україні для активного розвитку туризму
загалом та фестивального зокрема.
Як показало дослідження сприйняття України, що
проводилося у грудні 2010 року в п’яти провідних країнах ЄС –
Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії та Італії, переваги
нашої держави в туристичній сфері такі: «поряд з двома
показниками-лідерами – відвіданням культурно-історичних
пам’яток (1-ше місце, 56 %) та сільським туризмом (44 %) – до
перспективних для України видів туризму опитані зараховують
також природні заповідники (44 %) та фестивальний туризм
(39%)» [2].
Фестивальний туризм – це організація короткотривалих
пізнавальних подорожей терміном на 5-7 днів із метою
відвідування певних подій (від концертів сучасної західної
музики до релігійних святкувань, від етнічних карнавалів до
парадів сучасних субкультур), з періодичністю 1 раз на рік [1].
Щороку кількість фестивалів в Україні зростає (проводиться
понад 400 фестивалів), як і чисельність туристів, які беруть у
них участь. Поряд з вагомим внеском у формування культурної
складової
суспільства, фестивальний туризм створює
передумови
регіонального
розвитку. Регіон, в якому
проводяться фестивалі, набуває нового іміджу, а в розвиток його
інфраструктури залучаються інвестиційні кошти, місцева
громада отримує нові робочі місця. Крім того, проведення
фестивалів є передумовою розвитку малобюджетних видів
відпочинку та важливим чинником підвищення культурноосвітнього рівня населення. Фестивальний туризм допомагає
розв’язати проблему сезонності, залучаючи туристів в
несезонний період. Таким чином, підприємці отримують у
«низький сезон» прибуток, а інфраструктурні об’єкти
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експлуатуються впродовж року.
Проблеми розвитку
фестивального туризму в Україні
переплітаються з проблемами розвитку туристичної галузі
загалом, такими як: відсутність чіткої стратегії розвитку
індустрії туризму та чіткого його регулювання; недостатній
рівень розвитку інфраструктури, системи транспортного
обслуговування туристів; низька якість надання туристичних
послуг тощо.
Розвитку фестивального туризму в Україні сприятиме таких
питань:
- координації фестивального руху та узагальнення інформації
щодо нових фестивалів, як на державному, так і регіональному
рівнях;
- для перспективного розвитку фестивального туризму в
Україні необхідно провести детальний аналіз існуючих
фестивалів та систематизувати їх за ознакою цікавості для
туристів. Для пропаганди та інформованості туристів доцільно
створити інтернет-сайти фестивалів;
- фестивальний туризм потребує координації та сприяння з
боку місцевих органів влади. Таким органом, на рівні місцевого
самоврядування
може
стати
муніципальне-приватне
партнерство як механізмом трьохстороння взаємодія (на
контрактній або договірній основі) місцевих органів влади,
держави, приватного бізнесу: держава-туристичні підприємстванаселення. У такій співпраці можуть вирішуватися питання
створення нового туристичного продукту, що включає
фестивалі, свята, спеціалізовані виставки, інформаційні тури.
Список літератури:
1. Грицку-Андрієш Ю.П. Фестивальний туризм у системі
рекреаційно-туристської діяльності / Ю.П. Грицку-Андрієш, Ж.І.
Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці ,
2010. - Вип.519-520 : Географія - С.56-60 .
2. Дослідження сприйняття України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://brandukraine.org/k/.
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Ольга Орленко
Науковий керівник – доц. Данілова О. М.
Сучасний стан та перспективи розвитку готельного
господарства в Україні
Готельне господарство є однією з складових туристської
індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення
туристів, посідає одне з перших місць при формуванні
туристичної інфраструктури, бо якість проживання та
відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень
туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко
зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові
надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь
стає невід’ємною складовою світового готельного господарства.
Упродовж 2012 року в Україні працювало 6 042 колективних
засоби розміщування (готелі, мотелі, хостели, кемпінги,
санаторії, пансіонати, тощо), що на 160 закладів (2,7%) більше,
порівняно з 2011 роком [1].
Чисельність готелів в Україні скоротилася з 1995 р. по 2011р.
на 78 одиниць (на 6 %), їх місткість зменшилась на 27 963 місця
( 21 %). Найбільше скорочення спостерігалось у Києві - на 4287
місць, Хмельницькій (2953), Донецькій (2709) і Львівській
(1719) областях. Кількість готелів, що працюють в Україні на
кінець 2012 року склала 1 551, що на 10,9% більше, ніж на
відповідну дату 2011 року.
Кількість місць у колективних засобах розміщування
збільшилась на 16 279 (2,9%) і склала 584 тис. одиниць. За
підсумками 2012 року спостерігається збільшення кількості осіб
розміщених у колективних засобах розміщування з 7 426,9 тис.
у 2011 році до 7893,1 тис. осіб у 2012 році (на 6,3%).
В Україні найбільше готелів розташовано у Львівській
області (9,9% загальної кількості готелів країни), м. Києві
(9,3%), Автономній Республіці Крим(7,3%), Дніпропетровській
(7,1%), Донецькій (6,2%), Одеській (5,3%), Луганській (5,1%),
Чернігівській (4,1%), Закарпатській та Київській (по3,9% у
кожній) областях, що пов’язано з високим рівнем
індустріального розвитку цих регіонів, наявністю в них центрів
туристичних потоків або курортної місцевості.
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Однією
з
найважливіших характеристик
якості
готельного господарства є рівень комфорту. Критеріями для
віднесення готелів до окремих категорій є якість приміщень
загального користування і номерів, наявність ванних і душових
кімнат, стандарти умеблювання, види, кількість і якість
технічного обладнання, рівень оформлення приміщень,
кількість і кваліфікація персоналу, рівень і асортимент послуг із
харчування тощо. В Україні, згідно з національним стандартом
ДСТУ4269: 2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”,
передбачається розподіл готелів і мотелів на5 категорій (від
однієї до п’яти “зірок”). За даними стандартизації, в Україні
функціонують 9 п’ятизіркових готелів: “Прем’єр-Палац”,
“Софія-Київ”, “Опера (Інтерн)” та “Менеджмент” у м.Києві,
“Ортадос” та “Санрайз-готель” у м.Одесі, “Донбас-Палас” у
м.Донецьку, “Україна” у м. Дніпропетровську та “Космополіт”
у м. Харкові В Україні функціонують 67 чотиризіркових
готелів, 317 – тризіркових, двозіркових та однозіркових, решта
456 готелів не мають категорії. Така велика кількість
“безкатегорійних” готелів пояснюється рядом причин: більшість
із них не відповідають комплексу вимог до матеріальнотехнічного забезпечення, номенклатури та якості наданих
послуг, рівня обслуговування; деякі отримали сертифікат
лише на безпеку проживання; ряд готелів проводять поточний
або капітальний ремонт і реконструкцію або знаходяться у
стадії ліквідації; новозбудовані готелі ще не встигли
одержати категорію тощо.
На даний час підприємства готельного бізнесу України
розвиваються нестабільно зі значним ступенем ризику для свого
функціонування. Це відбувається, тому що туристичний попит
сезонний, ціни на послуги з кожним роком ростуть, а самі
послуги змінюються і вдосконалюються, що вимагає швидкої
реакції від суб'єктів готельного бізнесу та залучення додаткових
коштів.
Список літератури:
1. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Оцінка відповідності площ земельних ділянок
Публічної кадастрової карти матеріалам Державного
земельного кадастру України
З 1 січня 2013 року в Україні відкрито доступ до
Національної кадастрової системи, одним з важливих елементів
якої є
Публічна кадастрова карта. Створення продукту
національного масштабу із залученням понад 1500 фахівців,
перетворенням в електронний вигляд 36 млн. сторінок
інформації, введенням даних про понад 18 млн. державних актів
у надзвичайно короткі строки не могло пройти безпомилково.
Один з найпоширеніших варіантів помилок є невідповідність
значень площ земельних ділянок представлених на Публічній
кадастровій карті, площам, зазначеним у державних актах.
Дослідження виконано на основі загальнотеоретичних
положень
геодезії,
картографії
та
геоінформаційного
картографування, висунутих у працях Р.М. Літнаровича, Ю.А.
Охрімчука, С.Л. Петрова, А.Л. Церклевича, а також інших
авторів.
Порівняння площ земельних ділянок зазначених у
державних актах з площами визначеними аналітично ГІСзасобами по Публічній кадастровій карті, з подальшою оцінкою
допустимих відхилень і стало метою дослідження. Оскільки в
Україні не існує єдиного підходу, до точності земельнооблікової одиниці площі, то було застосовано два підходи.
Перший опирається на п. 3.2.6 «Положень про земельнокадастрову інвентаризацію земель населених пунктів», і
встановлює облікові одиниці визначення площ для:
 міст обласного підпорядкування – 0,0001 га;
 для ділянок садово-городних товариств – 0,00025 га;
 у містах районного підпорядкування і селищах – 0,0015 га;
 у селах – 0,001 га.
Згідно з дослідженнями С.Л.Петрова та А.Л.Церклевича, в
сільській місцевості точки поворотів меж земельних ділянок
можуть
закріплюватись
дерев’янними,
бетонними
чи
металевими стовпами, а самі межі можуть проходити вздовж
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парканів, живоплоту, контурів місцевості. Ці зовнішні атрибути
межі фіксують її в натурі з похибкою 0,2 – 0,5 м. Допускаючи
граничну похибку 0,2 м у визначенні взаємного положення
координат точок поворотів меж земельних ділянок площею 0,1
га, отримаємо похибку визначення площі
до 1 %.
Оскільки Державний земельний кадастр ведеться на всій
території країни за єдиною методологією, то вибір території
дослідження не мав принципового значення. Тому означена
методика може застосовуватися для будь-якого іншого
населеного пункту.
В результаті векторизації земельних ділянок Острицької
сільської ради в середовищі MapInfo 10.5 створено векторний
шар, що містить – 2329 об’єктів. Загальна структура даного
шару містила відомості щодо:
 площ земельних ділянок зазначених у державних актах;
 площ визначених аналітичним шляхом з використанням
оператору «Area»;
 різницю площ попередніх двох стовпців;
 оцінку точності одержаної різниці згідно з положеннями
нормативно-правових актів з використанням виразу
Abs() <= 0.01 (рис.1);


оцінку точності за методикою С.Л. Петрова та А.Л.
Церклевича (рис. 1).

Рис. 1.
Порівняння результатів оцінки точності визначення площ за різними
методиками
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Віктор Пакон
Науковий керівник – асист. Дутчак С.В.
Особливості створення сучасних карт для потреб
туризму та забезпечення ними туристськорекреаційної діяльності (на прикладі Гусятинського
району Тернопільської області)
Туризм є одним з найпопулярніших видів відпочинку.
Подорожуючи, люди пізнають світ – історію, культуру, звичаї
своєї Батьківщини та інших країн. Туристично-рекреаційна
діяльність як сфера економічної діяльності, на території України
в наш час перебуває на стадії інтенсивного розвитку. Про це
свідчить той факт, що стабільно розбудовується туристична
інфраструктура – мережа засобів розміщення, підприємств
громадського харчування, туристичних агенцій тощо. Фактично
нині формується індустрія туризму в широкому розумінні.
У зв’язку із цим, виникає необхідність створення нового
виду картографічного продукту, який би забезпечував
функціонування даного виду економічної діяльності. Зокрема,
картографічних
творів
для
забезпечення
туристськорекреаційної діяльності: по-перше, споживчого ринку туризму,
власне туристів – споживачів турпродукту; по-друге,
виробничий ринок, власне виробників туристичних послуг –
туроператорів (для створення турів, екскурсійних програм
тощо).
Саме в двохсторонньому підході до проблеми забезпечення
туристичної сфери картографічними творами полягає
актуальність нашого дослідження. Очевидно, це стосується й
Гусятинського району Тернопільської області. Дана територія
має вигідне географічне розташування, значні природні ресурси,
багату різноманітну історичну та культурну спадщину та
економічні можливості для розвитку різних видів як
внутрішнього, так і міжнародного туризму, оздоровлення та
повноцінного відпочинку жителів району та гостей краю, а
також можливості для формування сучасної туристичної
інфраструктури.
Очевидно, що одним із інструментів стабільного розвитку
туристичної сфери нові туристичні карти потреба в яких стрімко
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зростає. Тому стан забезпечення туристсько-рекреаційної
діяльності картографічною продукцією особливо регіонального
рівня заслуговує нині підвищеної уваги.
Подальший розвиток туризму має супроводжуватися
розширенням
інформаційної
бази
даних
практично
спрямованою картографічною інформацією щодо території
району: його історії, природи, населення, культури, соціальноекономічного розвитку, об’єктів туризму та туристичної
інфраструктури, щодо умов і чинників розвитку туризму тощо.
Різноманітність видів туризму і рекреації зумовлює появу
спеціалізованих карт, присвячених різним видам туризму. На
даний час картографічні матеріали території Густинського
району недостатньо інформативні й не можуть, в достатньому
обсязі, задовольнити потреби різних категорій споживачів щодо
повноти і достовірності інформації (про маршрути, об'єкти
туристської інфраструктури тощо).
Один з важливих інструментів створення туристичних карт програмні засоби
векторизації, за
допомогою яких
забезпечується висока точність картографування, виявлення
повторно нанесених на карту об'єктів, а також узгодження
об'єктів, розташованих у різних тематичних шарах. Для таких
цілей можуть бути використані різні програмні засоби, зокрема
такі як: Macrostation, AutoCAD, MapInfo, Геоінформаційна
система ARC / INFO, ГІС ObjectLand та інші. Сучасні ГІС мають
широкі можливості й дозволяють виконувати великий набір
операцій із графічними об'єктами.
Нами застосовувалася програма MapInfo. Геоінформаційна
система (ГІС) MapInfo є провідним поліфункціональним
програмним забезпеченням для геоінформаційного тематичного
картографування, що дозволяє виконувати складний та
детальний
геоінформаційний
аналіз
даних
для
багатоваріантного представлення результатів.
В процесі дослідження створена база даних та розроблена
карто-схема
для
пізнавально-розважального
сегменту
туристсько-рекреаційної діяльності на території Гусятинського
району «Сакральні об’єкти, замки та палаци – пам’ятки
архітектури Гусятинського району Тернопільської області».
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Ольга Палатова
Науковий керівник – асп. О.С.Смик
Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку
туристичної індустрії
Подієвий туризм - вид туризму, при якому люди стають
живими свідками найбільших подій у світі спорту, культури і
мистецтва. Цей вид туризму порівняно молодий і надзвичайно
цікавий напрямок розвитку туристичної галузі, який стрімко
розвивається [2].
Подієвий туризм є чудовою атмосферою свята, створює
індивідуальні умови відпочинку незабутні враження. Головна
особливість подієвого туризму - безліч яскравих неповторних
моментів.
Подієвий туризм класифікують за тематикою та масштабом
події. Існує кілька тематичних видів подієвого туризму:
громадські (гастрономічні фестивалі, фестивалі та виставки
квітів); мистецькі (музичні та театральні фестивалі і конкурси,
кінофестивалі, фольклорні обряди, свята і фестивалі); спортивні
(спортивні змагання, ралі, перегони і регати); культурноісторичні (театралізовані шоу, національні фестивалі і свята,
карнавали); економічні і політичні (аукціони, покази мод,
ярмарки і виставки, автомобільні й авіаційні салони, політичні й
економічні форуми); релігійні (релігійні свята і події).
Організація подієвого туру вимагає від туристичної фірми:
знання про туристичні можливості відповідного регіону, про
заклади проживання та харчування; досвід роботи у даному
регіоні; зв’язки з провідними профілюючими організаціями у
відповідній сфері.
Важливою передумовою організації подієвого туру є
своєчасне
інформування
та
рекламування
події,
загальнодоступність до інформації про неї та організація її
систематичного проведення. Це дає можливість туристичним
фірмам планувати подієву поїздку заздалегідь.
Подієвий туризм сприяє розвитку готульно-ресторанного
бізнесу. Адже, в період проведення будь-якої події на
національному або міжнародному рівні відбувається 100%
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заселення номерного фонду готелів [1].
Україна має достатньо значні перспективи розвитку
подієвого туризму. Зауважимо, що подієвому (івент туризму) в
цілому сприяє геополітичне розташування України, етнічний
склад населення, багатство народної культури, обрядовості,
особливості традицій і обрядовості. Особливо унікальною у
цьому контексті постає Чернівецька область як прикордонний,
багатонаціональний регіон.
Зауважимо, що в Чернівецькій області проводяться заходи
подієвого туризму, які стали традиційними і слугують
«принадою» для туристів, в тому числі іноземних. Серед таких
слід назвати: Петрівський ярмарок, Міжнародний поетичний
фестиваль Meridian
Czernowitz,
Різдвяний
ярмарок,
фольклорно-етнографічний Фестиваль Маланок, Буковинський
туристичний ярмарок, Буковинський молодіжний етнодуховний
фестиваль «Обнова», Чемпіонат Європи з мотокросу та ін.
Наймасштабнішою подією в Чернівцях є святкування Дня міста.
Щороку програма святкування Дня міста розробляється так,
щоб свято було цікавим для всіх та постійно дивувало новими
атракціями. Гості та мешканці міста мають змогу бачити
виступи народних колективів, виставку квітів, різні майтеркласи, виставки, вікторини тощо. Кількість туристів, що
відвідують зазначені заходи, з кожним роком зростає [3].
Успішний розвиток івент туризму можливий тільки на основі
спільної взаємодії підприємств, задіяних в організації та
проведенні події. Цей різновекторний розвиток можливий лише
у випадку виконання головної умови системності, як комплексу
відібраних та залучених компонентів, що взаємодіють у
контексті отримання корисного результату [1].
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Юрій Пижик
Науковий керівник – доц. Скрипник Я. П.
Інформаційне забезпечення Веб-ГІС прогнозування
паводків у долині р. Прут
На території України в басейні р. Прут паводки досягають
значної інтенсивності і висоти, спричиняючи повені із
затопленням великих площ заплавних земель. Розробка
ефективних заходів щодо захисту затоплюваних територій є
дуже важливим завданням державної ваги.
Один із засобів прогнозування паводків - розробка Веб-ГІС,
де відображалася б відповідна актуальна інформація в режимі
реального часу. Тож метою даного дослідження стало виявлення
особливостей збору, передачі та обробки польових даних
гідрологічного змісту та їх наступна візуалізація у Веб-ГІС для
прогнозування
паводків.
Досягнення
зазначеної
мети
забезпечувалось перш за все аналізом існуючих способів збору
та передачі даних у режимі реального часу, їх порівняння та
виявлення
найоптимальнішого.
З
метою
апробації
запропонованих ідей у процесі дослідження було здійснено
експеримент, суть якого полягала у візуалізації оброблених
польових даних у картографічному Веб-сервісі.
Проблеми інформаційного забезпечення картографічних вебсервісів розглядаються у працях ряду зарубіжних (Anthony G.
Cohn, Max Egenhofer, D. Randell) та вітчизняних (Кошкарев А.
В., Ряховский В. М., Серебряков В. А.) науковців. На
російськомовному
порталі
GIS-Lab,
присвяченому
геоінформаційним системам та ДЗЗі, опублікований ряд статей,
де висвітлена проблема отримання, використання та
інтерпретації тих чи інших наборів геоданих.
Веб-ГІС прогнозування паводків у долині р. Прут
спроектовано так, що інформаційною основою даного сервісу
стали дані, отримані з гідрологічних станцій, розташованих
безпосередньо на березі Пруту. Передбачається, що ці дані
передаватимуться на сервер за допомогою супутникового
зв’язку. Такий спосіб передачі даних вимагає створення мережі
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автоматизованих вимірювальних станцій, центру збору/обробки
інформації та засобів зв’язку. Для обробки отриманих даних
необхідне спеціалізоване програмне забезпечення. В ході
дослідження для цього використовувалось середовище ArcGIS, а
саме модуль ArcHydro. ArcHydro є надбудовою, яка має
відповідний аналітичний інструментарій для роботи з даними
гідрологічного змісту. Передбачається, що первинні дані
потраплятимуть на сервер, на якому встановлено дане
програмне забезпечення, де відбуватиметься їх обробка в
автоматичному режимі. Після цього вони відправлятимуться на
сервер Веб-ГІС, на якому й будуть візуалізуватися для
представлення користувачам в режимі реального часу.
Картографічних основ у Веб-сервісу пропонується декілька.
Перш за все буде доступним шар космічних знімків, який у
подальшому доцільно замінити на шар аерофотознімків для
отримання
необхідного
рівня
деталізації.
Також
відображатиметься шар геоприв’язаних топографічних карт і
планів. Дані, отримані зі станцій та попередньо оброблені,
будуть
подаватись
як
окремий
шару.
У
ньому
відображатиметься рівень ризику затоплення території. Шар
постійно оновлюватиметься за допомогою картографічних
сервісів Open Geospatial Consortium. Це дозволятиме
користувачам стежити за водним режимом р. Прут та
попереджатиме їх завчасно про несприятливі явища водного
характеру.
Загалом
проектована
підсистема
інформаційного
забезпечення Веб-ГІС прогнозування паводків передбачає
існування мережі автоматизованих гідрологічних станцій,
системи передачі та приймання даних та спеціалізованого
програмного забезпечення.
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Олександра Пилипець
Науковий керівник – доц. Костащук.В.І
Деякі теоретико-методологічні підходи до
визначення транспортної доступності туристичних
об’єктів з метою їх екскурсійного використання
Сфера рекреації та туризму охопила досить значну
кількість об'єктів природної, історико-культурної та соціально
економічної сфери. Екскурсійні послуги належать до категорії
туристичних послуг, якими можна скористатись лише на місці
їх розміщення чи виготовлення, тобто досить велику роль
відіграє процес переміщення до місця розташування історикокультурного об'єкта. В даному контексті важливе дослідження
транспортної доступності об'єкта туризму , оскільки саме вона
відображає можливість та комфортність прибуття туристів
до певного об'єкта.
Щоб його охарактеризувати, необхідно визначити
формальні числові показники, які дають можливість кількісно
оцінити складність переміщення. Таким показником є
транспортна доступність, якої існує декілька видів. Найбільш
важливі - пішохідна та автомобільна транспортна доступність,
адже вони відображають найбільш часто застосовувані способи
переміщення.
Питанням дослідження транспортної доступності із
застосуванням
графоаналітичного
методу в галузі
рекреаційного
природокористування
займалися
О.О. Любіцева, С.І. Ковальчук, М.М. Мельничук, в соціальногеографічних дослідженнях О.І. Шаблій.
Узагалі поняття транспортної доступності
можна
розглядати як відносний показник, що одночасно відображає
відстань порядок і важкість транспортного сполучення між
об'єктами. В наш час з'явилось досить
велика кількість
специфічних понять, які служать для визначення транспортної
доступності: тимчасова доступність, доступність громадського
транспорту, потенційна доступність.
Для великих адміністративно-територіальних одиниць
основним для надання туристичних послуг є автомобільний
транспорт, як і для окремих туристів, які самостійно планують
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маршрут, так і для туристичних комерційних організацій
враховуючи досить щільну мережу автошляхів різного рангу
та поширеність автомобільних транспортних засобів різних
форм власності.
Важливим аспектом вивчення транспортної доступності
є пошук певних математичних критеріїв.
Для оцінки транспортної доступності туристичних
об’єктів пропонується використовувати відповідний коефіцієнт
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, де Кн – наявні шляхи сполучення, Кп
можливі шляхи сполучення.
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Оксана Пінькевич
Науковий керівник – проф. Сухий П.О.
Перспективи розвитку території міста
Хмельницького
Земельна реформа, яка здійснюється в Україні, спрямована
на перебудову відносин землекористування, ліквідацію
державної монополії земельної власності, відновлення
приватної власності на землю, створення нових господарських
формувань. Вона являє собою комплекс правових, економічних,
технічних і організаційних заходів, здійснення яких забезпечує
вдосконалення земельних відносин, перехід до нового
земельного устрою, формування і розвиток ринку землі.
За роки реформування земельних відносин було виконано
значний обсяг робіт, але кінцева мета – економічно ефективне й
екологічно безпечне землекористування, ще не досягнута. Існує
необхідність комплексного, цілеспрямованого розв’язання
проблеми реформування земельних відносин у містах на
ринкових засадах.
Протягом останніх років у містах здійснено комплекс
заходів, спрямованих на подальше реформування земельних та
економічних
відносин,
удосконалення
землеустрою,
раціональне використання й охорону земель.
Згідно з чинним Земельним кодексом, до земель населених
пунктів (міст, селищ, сіл) належать усі землі в межах населеного
пункту, які перебувають у віданні, а фактично в розпорядженні
місцевих Рад народних депутатів.
Головним завданням реформування земельних відносин у
містах нині є:
а) забезпечення сталого і динамічного розвитку території як
єдиної землегосподарської системи за генеральними
планами їхнього розвитку;
б) узгодження та реалізація інтересів усіх суб'єктів земельних
відносин, оптимальне поєднання приватних і громадських
інтересів;
в) збереження
функціонування
міських
поселень
за
адміністративно-територіальною ознакою у фактичних
межах міста та передбачення можливості їх розширення.
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Одним з аспектів мого дослідження є аналіз генерального
плану міста як одного із важливих документів, що відображає
всі грані розвитку міста в перспективі.
Якщо схема планування території – це концептуальний
погляд на розвиток міста або села, то генплан отримує силу
закону й виконання його регламентів обов'язкове на період
терміну його дії.
Згідно із новим генеральним планом міста, який прийнятий у
2008-му, і діятиме до 2031 року, у Хмельницькому заплановано
формування нових мікрорайонів.
З метою забезпечення більш ефективного використання
міських земель і створення сприятливих умов для проживання
генеральним планом передбачається організація таких
функціональних зон: загальноміського центру, поселенської,
промислово-складської (виробничої), ландшафтно-рекреаційної,
транспортно-комунікаційної.
Не зважаючи на зростання ролі невиробничої сфери, місто в
перспективі має зберегти статус значного промислового центру,
основу спеціалізації якого становитимуть нематеріаломісткі,
високотехнологічні галузі виробництва. Нової якості повинна
набути невиробнича сфера, при зростанні частки зайнятих у ній
до 35%.
Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у
результаті істотної трансформації господарського комплексу,
місто повинне набути рис великого високоіндустріального
центру, що спеціалізується на виробництві продукції обробної
промисловості, середньо- та високотехнологічних галузей
машинобудування, на наданні ділових послуг (консалтинг,
банківська та біржова діяльність, тощо), крупного освітньонаукового та туристичного центру.
Поряд із вище зазначеним, в обласному центрі у зв’язку зі
збільшенням антропогенного навантаження на територію
необхідно передбачити низку заходів з планування приміської
зони.
Це досить важливо з огляду на те, що основним її
завданням є раціональне та взаємопов’язане розміщення на її
території всієї сукупності елементів, пов’язаних із великим
містом та обслуговуванням його потреб.
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Денис Плаксивий
Науковий керівник – проф. Кілінська К.Й.
Екологічний туризм у Чернівецькій області:
сучасний стан і перспективи
На території Чернівецької області, що в рекреаційній літературі
озвучена
як
субрегіон
Карпатського
регіону,
чітко
виокремлюються два туристичні райони: БессарабськоПодністерський та Буковинсько-Карпатський.
Бессарабсько-Подністерський туристичний район охоплює рівнинні Кіцманський, Заставнівський, Хотинський, Новоселицький,
Кельменецький і Сокирянський райони, що розміщуються 30-50кілометровою смугою у північній і східній частинах області. Це
економічно розвинута частина краю зі складною багатогалузевою
структурою господарства. Рекреація і туризм виступають вагомою
(проте економічно не визначальною) галуззю господарської
спеціалізації. У Бессарабсько-Подністерському районі функціонує
38 приватних садиб. Найбільше їх у Кіцманському (15) і Хотинському (15) районах, найменше у Сокирянському районі (1).
Основними видами діяльності та відпочинку екотуристів є
екскурсії на катерах по Дністерському водосховищу, рибна ловля,
купання, верхова їзда, полювання, збір ягід та грибів, екскурсії
історичними та пам’ятними місцями краю, катання на
квадрациклах. Цінова політика сприятлива для пересічної особи:
вартість помешкання у садибах складає 30–150 грн./добу.
У межах Буковинсько-Карпатського туристичного району
функціонує 47 приватних садиб (Путильський район – 22,
Вижницький район – 20, Сторожинецький район – 4, Глибоцький
район – 1). Основними видами відпочинку та діяльності
екотуристів є кінні прогулянки, рибальство, збір грибів і ягід, піші
прогулянки в гори, катання на конях, взимку на санях, відвідування
в горах гуцульських садиб, проведення майстер-класів з
приготування гуцульських страв.
Родзинкою оздоровлення екотуриста у гірській місцевості є
бджолотерапія, геліотерапія, аеротерапія, ландшафтотерапія і
теренкур. Таким чином, розвиток екологічного туризму варто
розцінювати як стратегічний пріоритет подальшого соціальноекономічного поступу Чернівецької області.
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Статистичні дослідження вказують на збільшення кількості
відпочиваючих у зелених екологічно чистих садибах області, їх
загальна кількість щороку зростає. Однак недостатність
пропозицій значимо відображається на цьому показнику.
Для правової підтримки екотуризму велике значення має
формування організаційно-господарського механізму, його
функціонування та державна підтримка у вирішенні питань
прийняття нормативних документів, які будуть регулювати
діяльність різних форм сільського туризму, здійснення заходів
щодо підтримки та просування на внутрішньому та міжнародному
туристичному ринку, забезпечення організаційної й матеріальної
підтримки з боку держави нового виду послуг на селі.
Застосування в українському законодавстві нових методів та
засобів правового регулювання, які витримали іспит на практиці,
дозволить створити стійку правову основу для повноцінного
розгортання цієї форми діяльності. Серед них – важливі та значимі:
а) чітке визначення в законодавстві України понять „сільський
господар”, „сільське (або) селянське господарство”, що відмежує
діяльність у сфері туризму від підприємницької діяльності;
б) впровадження діяльності у сфері екотуризму має
здійснюватись без будь-яких дозволів та реєстрації в органах
влади;
в) звільнення від оподаткування доходів, отриманих
„сільськими господарями” від надання туристичних послуг;
г) право на визначення норм і стандартів діяльності та
контроль за їх дотриманням делегується громадськими
об’єднаннями.
Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму
позитивно позначається на підвищенні рівня життя на селі,
створенні додаткових робочих місць, збереженні рекреаційних зон,
відродженні народних ремесел та традицій, підвищенні загальної
культури місцевого населення.
Розвиток сільського туризму, як і розвиток будь-якого виду
підприємницької діяльності, може стати додатковим прибутком у
бюджетах обласного та місцевого рівня і бути використаним для
потреб громадськості.
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Іван Поляк
Науковий керівник – проф. Сухий П.О.
Структурно - функціональні особливості
використання земельного фонду Путильського
району Чернівецької області
Усі землі, що знаходяться в межах території України, складають
єдиний земельний фонд. Залежно від цільового призначення країни
він поділяється на дев’ять категорій земель. Класифікація земель у
залежності від їх цільового призначення дозволяє здійснити
диференційований підхід до правового регулювання земельних
відносин у рамках правового режиму земельного фонду. Під
цільовим призначенням земель розуміють встановлений правовий
режим, умови і межі використання земель для конкретних цілей.
Путильський район посідає третє місце з-поміж одиниць
адміністративно-територіального устрою за величиною території.
Загальна площа земельного фонду станом на 1.01.2014 року
становить 88426 гектарів. Район має складну орографічна будову,
різноманітні кліматичні умови зумовлені його розташуванням у
гірській частині буковинських Карпат. Зазначені характеристики є
основними природно-географічними чинниками, які вплинули на
процеси ґрунтоутворення та формування сучасної структури
земельного фонду. Основним видом землекористування є землі
лісогосподарського призначення, які займають 59859 га. - 67.7 %
від його загальної площі. Другий у структурі земельних ресурсів зземлі сільськогосподарського призначення, частка яких становить
близько 30 % від загалу. На зазначені два види землекористування
припадає майже 98 % усіх земель. Частка земель водного фонду
становить 1.3%, а під житловою забудовою зайнято майже 0.8 %.
Лісогосподарське землекористування становить 23.3 % від
загальної площі лісів Чернівецької області. Це один із найвищих
показників. У розподілі земель лісового фонду по території району
спостерігається чітка територіальна диференціація. До найбільш
заліснених відносять території Усть-Путильської (84.7 %),
Шепітської (81.1%) та Яблунецької (80 %) сільських рад. На три
зазначені сільські ради припадає 44.6 % площ земель
лісогосподарського призначення.
Найменша лісистість на території Дихтинецької (34.4 %),
Довгопільської (40.6 %) та Підзахаричівської (49.7 %) сільських
рад. Менша залісненість території трьох останніх сільських рад

143

пояснюється їх розташуванням у низькогір’ї Карпат та широкій
долині річок Черемош та Путилка.
У
структурі
сільськогосподарського
землекористування
переважають традиційно природні сіножаті та пасовища на які
припадає понад 68 % сільськогосподарських угідь. Найбільша
частина земель сільськогосподарського призначення притаманна
територіям Дихтинецької (59.6 %), Довгопільської (57.6 %) та
Конятинської (47.6 %) сільських рад. Найменше значення показник 13.6 % на території Усть-Путильської сільської ради. За
площею земель сільськогосподарського призначення район посідає
десяте місце в області при частці 5.5 %.
Важливим елементом формування сучасної структури
землекористування в районі є землі природоохоронного та
рекреаційного
призначення,
частка
яких
у
структурі
землекористування становить 9.1 %. Найбільші масиви цієї
категорії землі знаходяться на території Шепітської (6955 га),
Плосківської (470 га) і Усть-Путильської (306.7 га). На зазначені
сільські ради припадає 96.5 % усієї площі земель
природоохоронного призначення. Рекреаційні землі займають
площу 13.4 га.
Інші категорії земель, а саме житлової та громадської забудови
промисловості транспорту та зв’язку, не займають суттєвої частки
загальної структури земельного фонду. На перші припадає 0.79 %,
на другі 0.26 %.
Проаналізувавши сучасну структура землекористування в
районі, можна зробити висновок про те, що вона для даної
території майже оптимальна. У перспективі необхідно врахувати
рекреаційно-ресурсний потенціал. При тому збільшити частку
земель природно-охоронного та рекреаційного призначення, з
огляду на те, що вони можуть стати основою розвитку туристичної
діяльності у районі. Однією із проблем, що має екологічні наслідки,
є дотримання умов чинного законодавства стосовно охоронних зон
малих та середніх річок, які практично відсутні й
використовуються під забудову та стихійні сміттєзвалища.
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Олесь Рідуш
Науковий керівник - доц. Проскурняк М.М.
Літофаціальні відмінності сульфатної товщі
у середньому Подністров’ї та їх вплив на карстогенез
Карст - це небезпечний екзогенний процес, що потребує
обов’язкового дослідження при інженерно-геологічному
дослідженні територій, де присутні карстівні породи. Вивченням карсту даного регіону займалися В.М. Андрейчук, В.М.
Дублянський, Б.М. Іванов, Б.О. Климчук, В.П Коржик, Д.
Кучерук, М.М. Проскурняк, Б.Т. Рідуш та інші. Детальну
стратиграфію евапоритових неогенових відкладів у даному
регіоні вивчали М. Бабель, Т.М. Перит, Д. Перит, І. Турчинов та
інші. Дослідження карсту ускладнюється тим, що поверхневі
карстопрояви не завжди відображають реальне підземне
закарстування, а детальне дослідження підземних форм
карстового
масиву
потребують
масштабних
геологорозвідувальних робіт.
Поширення карсту на досліджуваній території досить
детально описане, складено кадастр печер [1]. Великі підземні
форми – печери, у переважній більшості, закартовані й описані,
проте недостатня увага приділялась залежності розвитку
закарстування від літофаціальних особливостей карстівної
породи.
За одну з ключових точок нашого дослідження було обрано
відслонення гіпсів на північній околиці с. Товтри
(Заставнівського району Чернівецької області), оскільки
детальна стратиграфія відкладів баденію тут описана фахівцями
[2] і, одночасно, на даному відслоненні присутні форми
підземного закарстування.
Потужність товщі гіпсів у досліджуваному відслоненні
становить біля 28 метрів, у тому числі строматолітових гіпсів,
які залягають у підошві, – 7,2 м, алебастрового та трав’янистого
– біля 1 м, та шаблеподібного – близько 20 метрів. Прошарок
алебастрового гіпсу є регіональним стратиграфічним маркером,

145

що дозволяє корелювати дані отримані з різних відслонень, і в
такий спосіб чіткіше визначати розмір карстової денудації та
вертикальних тектонічних деформацій окремих регіональних
тектонічних блоків.
Згідно з нашими спостереженнями, на даній ділянці
строматолітова фація прокарстована значно слабше, ніж фації
шаблевидих трав’янистих гіпсів. У карстологічній літературі
побутує думка, що розчинність гіпсу обернено пропорційна до
розміру кристалів, з яких складається товща, оскільки зі
зменшенням розмірів кристалів зростає площа поверхні
розчинення. У нашому випадку більші порожнини пов’язані із
фаціями гіпсу, що складені великими кристалами –
шаблеподібним та трав’янистим гіпсами. Імовірно, до
протилежного результату спричиняється кластична будова цих
товщ із наявність у них легкорозчинного цементу. Останній
вилуговується з матриксу гіпсової товщі значно швидше ніж
самих кристалів та ніж відбувається розчинення алебастрового
гіпсу, який хоч і складений дрібнішими кристалами, однак
загалом більш монолітний. Не варто відкидати й можливість
впливу на розчинність гіпсу домішок карбонатів та солей.
Надалі необхідно перевірити дані спостереження шляхом
порівняльного аналізу на інших ключових точках - карстових
порожнинах у гіпсах та гіпсових відслоненнях.
Список літератури:
1. Рідуш Б.Т., Печери Чернівецької області: Ккадастр. /Рідуш Б.Т.,
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Віталія Росоха
Науковий керівник – доц. Данілова О. М.
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного
господарства України
Ресторанний бізнес в Україні стає дедалі більш
перспективним і розвинутим напрямом господарської
діяльності. За п’ятирічний період кількість закладів
ресторанного господарства збільшилась у 4-5 разів, а витрати
українців у закладах громадського харчування за 2009-2013
роки зросли від 3 до 5% [2].
В умовах сьогодення існують різноманітні концепції
організації ресторанного бізнесу на локальному ринку, що
забезпечує, з одного боку, підтримку одне одному, а з іншого створює конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня
якості, залученню більшої кількості споживачів і, як результат збільшенню прибутку [1].
Ресторанний ринок розширюється, поліпшується якість
обслуговування, більш різноманітними стають пропозиції.
Зростають доходи ресторанної індустрії і зайнятих у ній
працівників закладів, які здійснюють діяльність ресторанного
господарства [3]. Тенденції ресторанного бізнесу в Україні
відрізняються кількома особливостями:
- ресторани із закладів для вузького кола обраних в останні
15 років впевнено рухаються до середньостатичного споживача.
Тенденція до так званої «демократизації» бізнесу буде
продовжуватись і надалі. Став користуватися попитом формат
«ресторан для бідних» – заклад із красивим інтер’єром,
меблями, хорошою вентиляцією і посудом, але з досить
доступними цінами. За візуальними ознаками - ресторан, за
цінами – кафе;
- основним критерієм вибору закладу все частіше стає не
інтер’єр або престижність, а якість кухні, як і у всьому
цивілізованому світі. Тому немає сенсу створювати унікальний
інтер’єр і купувати гарний посуд, якщо на кухні недостатньо
місця, немає потрібного устаткування і працюють некваліфіковані кухарі. Українці тільки в останні кілька років стали
приходити в ресторани заради кухні, і якщо вона погіршується -
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покидають ресторан;
- у сучасних ринкових умовах великої популярності
набувають мережі швидкого обслуговування, зокрема ті, де
наявні національні кухні. Останніми роками активізувався
розвиток чайних і кав’ярень-кондитерських;
- значних обертів набуває розвиток кейтерінгу і доставка
страв додому або в офіси;
- перспективний також напрям таких закладів, як арт-кафе,
арт-ресторан.
Тенденції ресторанного бізнесу – це, звичайно ж, і тенденції
розвитку певних кухонь. За даними РІА «Ресторанний гід»,
розподіл групи національних кухонь серед українських
споживачів розподіляється так: українська – 36, %, французька –
21%, італійська, японська та кавказька – 7,9%, американська –
5,3% [4].
Однак, в українського ринку ресторанного бізнесу є
серйозні проблеми : поки що недостатньо уваги приділяється
маркетингу, відстеженню потреб споживачів, їхніх смаків.
Господарі багатьох закладів ресторанного бізнесу інвестують
величезні кошти у створення інтер’єру, але намагаються
економити на зарплатні персоналу, що неминуче призводить до
погіршення рівня обслуговування. А враховуючи те, що клієнт
стає дедалі вибагливішим, ресторан може не витримати
конкуренції, що на сьогодні стрімко зростає. Зростання потреб і
вимог клієнтів має стимулювати рестораторів до подальшої
ідентифікації запитів споживачів та задоволення кращими
способами, ніж це роблять конкуренти.
Список літератури:
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Тетяна Рудницька
Науковий керівник – асист. Григорійчук В.В.
Можливості застосування та перспективи
розвитку гідротехнічних споруд в Україні
Без гідротехнічних споруд не можливо уявити технічний
розвиток сучасного суспільства. Найпоширеніші з них – це
греблі. Вони споруджуються на м’яких і скельних основах у
різноманітних природних умовах і поділяються, виходячи з
використовуваного матеріалу, на такі типи:
• бетонні – гравітаційні, контрфорсні, арочні й арочногравітаційні;
• із ґрунтових матеріалів.
Бетонні
греблі
виконуються
водоскидними
з
поверхневими й глибинними отворами, що забезпечують
скидання паводкових витрат, станційними з улаштуванням у
них водоприймачів, напірних трубопроводів ГЕС чи глухими.
Висота гребель на м’якій основі досягає 50 м, на скельній
основі – 300 м і більше. Так, висота найвищих побудованих у
світі гребель становить: бетонної гравітаційної масивної греблі
Гранд Диксанс (Швейцарія) – 284 м, арочної Інгурської (Грузія)
– 271,5 м, а споруджуваної арочної Xiaowan (Китай) – 292 м.
Значне збільшення висоти гребель зумовлене широким
будівництвом великих ГЕС у гірських і передгірних районах з
можливістю створення великих регулюючих водоймищ.
Бетонні греблі на м’яких основах входять до складу
напірного фронту руслових ГЕС і виконуються звичайно
водоскидними, в основному водозливними й рідко з
глибинними водоскидами.
На Київській ГЕС, в основі якої залягають піски,
максимальний напір, скидна паводкова витрата через греблю –
14,8 тис. м3/с, а питома витрата – 90 м3/с.
Бетонні греблі на скельних основах утворюють напірний
фронт при гребельних, гребельно-дериваційних ГЭС. В основі
та берегових примиканнях таких гребель звичайно влаштовують
цементаційну та дренажну завіси.
Гравітаційні греблі характеризуються тим, що стійкість
проти зрушення під дією тиску води та інших навантажень
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забезпечується переважно опором, що розвивається на контакті
з основою. При цьому головну роль в опорі греблі зсуву відіграє
маса греблі.
З усіх типів гравітаційних гребель найбільше поширення
одержали масивні греблі (Гранд Диксанс, Красноярська, «Три
ущелини» тощо).
Контрфорсні греблі складаються з ряду розташованих на
деякій відстані один від одного контрфорсів (стінок) із напірним
перекриттям у вигляді плит, арок, консольних потовщень
контрфорсів та ін.
У контрфорсних греблях забезпечується стійкість проти
зсуву при обсязі бетону, меншому на 20–50% у порівнянні із
гравітаційними греблями, за рахунок зниження фільтраційного
тиску на підошву (при наявності порожнин між контрфорсами) і
надання напірній грані греблі нахилу, завдяки чому на неї діє
вертикальна навантажувальна сила від тиску води.
Арочні греблі – це просторову конструкцію у вигляді
склепіння, що передає діючі на неї навантаження від тиску води.
Греблі із ґрунтових матеріалів є найпоширенішим типом
гребель і входять до складу більшості гідровузлів. Їх
споруджують у різноманітних геологічних умовах з наявних у
районі будівництва гідровузла ґрунтів, у тому числі із ґрунтів,
вийнятих з котлованів будинків ГЕС, водоскидів та ін. Їх
характеризує висока технологічність, комплексна механізація
робіт. Як правило, греблі із ґрунтових матеріалів споруджують
глухими.
Розміри поперечного профілю греблі залежать від її типу,
висоти, ґрунтів основи й тіла греблі, навантажень і впливів, а
також умов будівництва й експлуатації.
Список літератури:
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Семен Руснак
Науковий керівник – асит. Смірнов Я.В.
Аналіз використання геоcоціального сервісу Forsquare
Геосоціальні сервіси – це вид соціальних мереж, у яких
використовується геокодування і гео-засічки, що розширюють
можливості соціалізації. Користувачі залишають дані про своє
місцезнаходження, що дозволяє об'єднувати і координувати дії
користувачів на підставі того, які люди присутні в тих чи інших
місцях або які події відбуваються у цих місцях. Геосоціальні
сервіси знаходиться на стику таких наук, як картографія, географія,
маркетинг, соціологія.
Геолокація за допомогою комп'ютерів може визначати місце
розташування користувача за IP-адресою. У мобільних пристроях
геолокація реалізується за допомогою модулів GPS, GLONASS,
текстової інформації, що вноситься користувачем, або даних від
оператора мобільної мережі. Першою геосоціальної мережею стала
Dodgeball, заснована в 2000 році й придбана в 2005 компанією
Google. Пізніше, у 2009 році, проект перетворився на сервіс
«Google Локатор». Найпопулярніша на сьогодні геосоціальна
мережа є Foursquare. У квітні 2010 року сервіс оголосив про те, що
перейшов поріг в 3 000 000 користувачів.
Загальні принципи використання даних сервісів полягають у
тому, що користувач, використовуючи портативний комп'ютер або
мобільний пристрій, реєструється на сервісі й відзначається в тих
місцях, в яких буває: кафе, магазини, офіси та ін. В англійській
мові цей процес називається «check-in», що перекладається як
«відзначатися». Користувач, який найчастіше буває в певному
місці, отримує статус: «Мер місця» (Mayor of the venue). Це є
основною мотивацією для використання сервісу, оскільки багато
магазинів і кафе надають спеціальні умови обслуговування та
знижки людям із таким статусом (а іноді й будь-яким іншим
користувачам Foursquare). Крім того, за різного роду активність
користувачі отримують віртуальні нагороди – «бейджі».
При аналізі даного геосоціального сервісу виділяється безліч
можливостей використання Foursquare в різних сферах людської
діяльності: загалом, зараз геолокаційні сервіси стають неймовірно
масштабним джерелом унікальної інформації про поведінку
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мільйонів людей, якою вони самі добровільно діляться в інтернеті.
Аналіз даних джерел інформації є дуже потужним інструментом.
Вони можуть використовуватись не лише для фундаментальних
досліджень, а й для прикладних задач, таких як проектування
транспорту, аналіз суспільної думки, виявлення та координація
надзвичайних ситуацій тощо.
Геопозиційна соціальна мережа – наступний крок у розвитку
мереж технологій. На сьогоднішній день на їх основі функціонує
багато
проектів
та
сервісів.
Наприклад,
журналісти
використовують їх для відстеження великої кількості людей.
Також можна згадати про проект Livehoods, який має на меті
визначити реальні практичні кордони районів міста, аналізуючи
дані з Foursquare. Інший приклад – проект EmotionSense, який
збирає інформацію про самопочуття людей в містах. Він може
допомогти керівництву міста розібратись, в яких районах міста
люди себе почувають краще чи гірше і чому саме це відбувається.
Маркетологи використовують інформацію пересувань та скупчень
людей для визначення місця, де той чи інший заклад буде мати
більшу популярність та економічну вигідність.
Наразі в сервісі Foursquare зареєстровано більше 40 млн.
користувачів, виконано більше 4 мільярдів чекінів, зареєстровано
більше 50 млн. закладів. У даному дослідженні проаналізовані
показники використання геосоціального сервісу Foursquare на
національному і міському рівнях. В Україні показник кількості
користувачів сягає більше 178 тисяч, а кількість закладів становить
понад 230 тисяч. У місті Чернівці зареєстровано 625 користувачів
сервісу та 320 закладів (станом на березень 2013 року). В процесі
аналізу даних використовувався картографічний метод, за
допомогою якого було побудовано серію тематичних карт що
висвітлюють особливості використання сервісу в Україні.
Використання геосоціального сервісу Foursquare з кожним днем
набирає обертів. Аналіз даного сервісу дозволить зрозуміти рівень
його використання в Україні та стане підґрунтям для подальшого,
більш детального дослідження геосоціальних мереж як новітнього
явища, яке виникло в сучасному інформаційному суспільстві.
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Аліна Савчук
Науковий керівник: асист. Григорійчук В.В.
Сучасний підхід до застосування дренажних мереж
у будівництві
На сучасному етапі розвитку міст при забудові ділянок,
які мають зависокий рівень ґрунтових вод, часто виникає
потреба відвести води від підземних частин будівель і споруд
тощо. Ці заходи називаються дренажними й дозволяють
підвищити ефективність будівельних робіт.
Зазначимо, що дренаж – це система труб і споруд,
призначених для керування водним балансом на ділянці
(пониження рівня ґрунтових вод тощо). Для цього під рівень вод
закладають спеціальні перфоровані (з отворами в стінках)
дренажні
труби.
Вони
бувають
азбестоцементними,
керамічними (гончарними) і пластиковими (полімерними:
поліетиленовими, полівінілхлоридними) діаметром від 50 мм і
більше. Зрозуміло, дренажні труби з часом починають
замулюватися, отвори в них забиваються частинкам ґрунту.
Тому щоб цього не відбувалося, передбачають спеціальні
оболонки з фільтрувальних матеріалів.
Нині застосовують різні схеми глибинного дренажу:
паралельну та вибіркову. До кожного випадку потрібно
підходити індивідуально, виходячи з розміщення природних
перешкод і наявності водоприймача. Дренувальні лінії треба
проводити вздовж горизонталей ділянки, а забірну дрену –
упоперек з напрямом до найближчого водоприймача. Якщо
водоприймача немає чи в ньому високий рівень води,
влаштовують колодязь з насосом для відкачування за межі
ділянки.
Дренаж залежно від способу його прокладання може бути
як відкритий, так і закритий. У свою чергу, закритий дренаж теж
підрозділяється на кілька видів: простий спосіб прокладання
дренажу, з установкою дренажних лотків і з установкою
дренажних труб.
Сучасна технологія укладання дрен полягає в улаштуванні
траншей потрібної глибини й завширшки не менше трьох
діаметрів дрени. Перед засипанням фільтрувального шару із
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щебеню бажано укласти полотно геотекстилю, який захистить
фільтрувальний шар і дрени від запливання. Вільними кінцями
геотекстилю також накривають щебінь і після засипання. Зверху
засипають ґрунтом.
Відкритий дренаж – один із найдешевших і найпростіших
способів прокладання. Він полягає у влаштуванні дренажних
канав по периметру всієї ділянки. Зібрана в канаві вода
поступово випаровується або надходить до збірника. Одначе,
незважаючи на простоту виконання, такий дренаж не завжди
можна влаштувати, особливо в умовах щільної міської забудови.
Через це використовують і закриті дренажні системи.
Найпростіший спосіб прокладання закритого дренажу не
вимагає особливих витрат і залучення будь-яких матеріалів, за
винятком піску та щебеню. Потрібно лише у канави по
периметру
ділянки
виконати
пошарове
засипання
водопроникними матеріалами (найчастіше щебінь і пісок).
Найкраще брати щебінь з розміром зерен не більше 20–40 мм і
пісок із зернами 0,5–10 мм. Товщина шару засипки становить
від 15 до 40 см.
Найпоширенішими видами закритих дренажних систем,
які нині застосовуються у будівництві, є:
 гончарний дренаж;
 цегляний дренаж;
 кротовий дренаж.
Раціональне
поєднання
зазначених
конструкцій
дренажних систем сприяє надійному водопониженню, скорочує
трудомісткість та терміни будівельних робіт і, зрозуміло, значно
знижує капітальні й експлуатаційні затрати.
Список літератури:
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Надія Сажин
Науковий керівник – доц. Чубрей О.С.
Природно-рекреаційні ресурси як передумова
розвитку різних видів туризму в Чернівецькій області
Чернівецька область належить до регіонів України з дуже
високим рівнем забезпеченості її території різноманітними
природними ресурсами, які мають туристично-рекреаційну
цінність. Тут нараховується 323 об’єкти природно-заповідного
фонду загальнодержавного та місцевого значення (4,5 % від
загальної кількості природно-заповідних територій та об’єктів
України). Їх загальна площа 86078,5 га, що становить 10,6% від
загальної площі області[1].
Природно–рекреаційні ресурси в межах адміністративних
районів Чернівецької області використовуються вкрай
нерівномірно. За оцінками В.П. Руденка, найвищий рівень
ефективності використання природно-рекреаційних ресурсів в
області досягнуто в м. Чернівці (1230 балів) та Герцаївському
районі (595 балів). Тоді як у Кельминецькому – 64;
Сторожинецькому – 52; Путильському – 63; Кіцманському 64;
Вижницькому – 72 бали [2]. Водночас вищезазначені райони
характеризуються порівняно високим рівнем забезпеченості
різними видами природно-рекреаційних ресурсів. Це тільки
підтверджує необхідність їх детального дослідження на предмет
розвитку різних видів туризму.
На півночі (Прут-Дністровське межиріччя) області
найважливіше значення для розвитку туризму і рекреації має
р. Дністер та каньйон, який вона сформувала. Дана територія
добре освоєна щодо розвитку сільського господарства, але
рекреаційний комплекс тут розвинений недостатньо. В районі
Дністра можуть розвиватись різні види туризму та рекреації,
найважливіше значення серед яких мають: 1) водний та
пізнавальний туризм, а також рекреація на основі використання
наявних тут унікальних природно-кліматичних та біологічних
ресурсів. Прут-Дністерське межиріччя в Чернівецькій області
багате на лісові ресурси (Хотинська височина), а також на
карстові печери, значна частина яких (Попелюшка, Буковинка,
Баламутівська та ін.) може використовуватись для розвитку
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спелеологічного туризму. Для створення сучасного рекреаційнотуристичного комплексу інвестиції в даному регіоні необхідно
вкладати в розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури.
На данній території і певні бальнеологічні ресурси (с. Щербенці)
В межах Прут-Сіретського межиріччя значний природнорекреаційний потенціал зосереджений у вигляді лісових
ресурсів, а також джерел мінеральних вод (Брусниця, Валя
Кузьмин, Буденець). Лісові ресурси тут використовуються перш
за все для відпочинку міських жителів (вихідні дні). Для їх
кращого та ощадливого використання необхідно інвестувати
кошти на відповідне облаштування місць відпочинку. Для
освоєння бальнеологічних ресурсів території необхідно вкласти
кошти в розвиток санаторних комплексів у селах Брусниці та
Валя Кузьмин.
У Буковинських Карпатах (переважно Путильський район)
зосереджені різноманітні природно-рекреаційні ресурси, які
можуть використовуватись для розвитку різних видів туризму та
надання рекреаційних послуг. Найважливішими серед
зазначених ресурсів є річки Черемош та Сірет з притоками, які
можуть використовуватись для розвитку водного туризму, скелі
– для альпінізму, печери тощо. Але найбільше значення має
природний комплекс Буковинських Карпат загалом. Даний
комплекс сприятливий для розвитку різних видів туризму
(пішохідний, лижний тощо). Окрім лісів, сприяє розвитку
рекреації високий рівень забезпеченості території мінеральними
водами (Виженка, Сарата).
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Валентина Самотюк
Науковий керівник – доц. Березка І. С.
Особливості планування доріг місцевого значення
в зоні впливу інтенсивних екзогенних процесів
(на прикладі Путильського району)
На сьогодні стан автомобільних доріг місцевого значення в
Україні далекий від ідеального і потребує
значних
капіталовкладень для розробки проектних рішень по їх
відновленню. Особливої уваги вамагають автодороги,
розташовані в зоні впливу інтенсивних екзогенних процесів, які
маючи за мету безпечне сполучення населених пунктів,
зазнають тиску значних деструктивних процесів, а отже повинні
облаштовуватися надійними системами берегоукріплення та
водовідведення для попередження розвитку цих процесів.
У зв’язку з руйнуванням верхніх шарів покриття автошляхів,
а в деяких місцях їх цілковитою руйнацією потрібно розробляти
нові проекти об’їзних шляхів для відновлення сполучення.
Прогнозування розвитку негативних екзогенних процесів та
врахування цієї інформації при проектуванні, дозволить звести
до мінімуму наслідки їх впливу на автомобільні шляхи.
Досліджуваний район має досить розгалужену систему
автошляхів. Це, зокрема, дороги: державного (Підзахаричі –
Усть-Путила, Руська – Перевал Шурдин), обласного (УстьПутила – Яблуниця, Усть-Путила - Шепіт) та місцевого (Малий
Дихтинець – Дихтинець, Путила – Сергії, Сергії – Лустун –
Плоска, Шепіт - Сарата) значення. Особливості геологічної та
геоморфологічної будови, ґрунтовий покрив території зумовили
їх розташування в долинах гірських річок, які мають V- або
коритоподібну подібну будову, береги долин складені
флішовими відкладами з малопотужним, змитим ґрунтовим
покривом. Це є передумовою руйнування доріг на стику
нестійких геологічних порід в зоні інтенсивного потоку з
сильним напором води під час злив і танення снігу та
нестійкими до площинного змиву ґрунтами на поверхнях зі
значними кутами нахилу.
Складність проектних і планувальних робіт на територіях із
нестійкими ґрунтами в несприятливих кліматичних умовах
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полягає в тому, що не існує універсальних рекомендацій і
технологій по роботі на різноманітних будівельних об’єктах.
Навіть при виявленні схожих умов проектування і будівництва
кожен дорожній об’єкт на слабкій основі повинен пройти
повний комплекс обстежень і проектних робіт з урахуванням
конкретних особливостей та індивідуальних характеристик
місцевості, проектованого об’єкта, застосованих технологій та
матеріалів. А оскільки розрахунок конструкцій дорожнього
покриття часто ускладнюється кліматом чи несприятливою для
роботи геологічною ситуацією, проектні та дорожньо-будівельні
роботи повинні проводитися висококваліфікованими фахівцями
з досвідом роботи саме з нестійкими ґрунтами - тільки в цьому
випадку результат роботи на об’єкті буде максимально
відповідати сучасним стандартам якості дорожніх робіт.
Враховуючи вищезазначене, особливої уваги для території
об’єкта дослідження потребує планування, проектування та
будівництва дорожніх споруд, які є складовою частиною
автодорожнього будівництва. В це число входять мости, труби,
лотки, дренажі, підпірні стінки, габіони, за допомогою яких
здійснюється подолання природних перешкод, відведення
водних потоків, підтримка масиву ґрунту від обвалу. Проте
тільки вдале просторове розташування, проектування з
врахуванням всіх деструктивних чинників та облаштування
шляхів сполучення такими спорудами попередить їх руйнування
під впливом екзогенних процесів на окремих ділянках з
вираженими слабкими ґрунтами та з проблематичною
геологічною основою.
Отже, особливостями планування автошляхів в умовах
сильного впливу екзогенних процесів є:
- розробка та впровадження сучасних проектів по
відновленню автодоріг;
- пошук об’їзних чи додаткових шляхів сполучення з
населеними пунктами, які ризикують бути «відрізаними» в
період активних зсувів, повеней, паводків;
- розрахунок пропускної здатності та вантажообігу на
ділянках доріг, що підлягають першочерговому відновленню.
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Маріана Скриндіца
Науковий керівник – проф. Кілінська К.Й.
Екотуристичні маршрути по території
Карпатського біосферного заповідника та питання
охорони природи
На території Карпатського біосферного заповідника
проводяться екскурсії маркованими екологічно-пізнавальними
стежками, розвивається пішохідний спортивно-оздоровчий
(трекінг) та екоетнотуризм. Основне туристичне навантаження
припадає на найбільш «відпрацьовані», тобто апробовані
маршрути. В межах Карпатського біосферного заповідника
виділяють 5 екотуристичних маршрутів: 1) «На Соколине бердо» –
протяжність маршруту 4 км, середня висота над рівнем моря 370 м.
Основними туристичними об’єктами по стежці є музей природи,
залишки мисливського палацу Габсбургів, водоспад, доломітові
штольні, вапнякові скелі; 2) «Буковими пралісами Малої
Угольки» – протяжність маршруту 5 км, пересічні висоти 500 м,
тривалість маршруту 2 год. Цікаві туристичні об’єкти: карстова
печера «Дружба», букові праліси, урочище «Чурь», карстовий міст,
графський мисливський будинок; 3) «Буковимим пралісами
Великої Угольки» – протяжність 5 км, пересічні висоти 400 м, час
переходу 3 год. Туристичні об’єкти: гідрокарбонатне джерело,
букові праліси, вапнякові скелі, карстова печера «Молочний
камінь»; 4) «Кевелівськими пралісами на Петрос» – протяжність
маршруту 12 км, перепад висот 600 і > метрів, час подорожі 4 год.
Цікаві туроб’єкти: потік Кевелів, сірководневе джерело, г. Петрос;
5) «Пралісами Чорногори на Говерлу» – протяжність 14 км,
висота території – 1320 м, час маршруту 12 год. Цікаві туристичні
об’єкти: водосховище Гать на Устє Бребенескула, пралісові
екосистеми, полонина Брецкул, потік Говерла, альпійське
високогір’я, г. Говерла.
Сучасний стан полонинських агросистем у межах
Карпатського
біосферного
заповідника
характеризується
наявністю двох великих типів: активної регенерації та подальшого
розвитку внаслідок підсилювальної дії туристичного рекреаційного
впливу. Поняття „регенерація” відзначається тим, що це здатність
території повністю або частково відновлювати свою структуру.
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Однак при цьому варто пам’ятати, що повної регенерації не
відбувається ніколи, оскільки один вид антропогенного
навантаження змінюється іншим і у часі цей процес безперервний.
Найбільш регенеровані системи приурочені до верхніх і
середніх частин макросхилів полонин, а слабо регенеровані й
практично не регенеровані до їх нижніх ділянок. При цьому
ступінь задернованості є слабким індикаційним показником.
Основними видами антропогенного навантаження в межах
буферної зони, що розміщується між власне заповідною і
антропогенною біосферного заповідника, є пасовищне і кошарне
використання. Використання полонинських геосистем під
пасовищне й кошарне господарство має значне історичне минуле,
на якому склалася культура полонинського господарства зі своїми
типами споруд, формами випасу тощо. По території
екотуристичних маршрутів „рекреаційне витоптування” має значне
площинне поширення. Це призводить до знищення рослинного
покриву, переміщення ґрунтового покриву, сприяє поширенню
несприятливих фізико-географічних процесів – лінійного розмиву
та площинного змиву. Одним із заходів поліпшення існуючої
ситуації є „переміщення” туристичних ниток у райони, які
знаходяться рівнобіжно існуючим туристичним ниткам, і у такі, які
піддані зміні зовнішнього виду менше, ніж ті, які існують сьогодні.
На сьогодні основні туристичні маршрути прокладені через такі
природні
комплекси,
які
характеризуються
природною
екзотичністю та високим ступенем автохтонності. Це водоспади,
доломітові штольні, вапнякові скелі, карстові форми рельєфу,
мінералізовані джерела та ін. Тому важливим питанням
рекреаційного природокористування є збереження унікальних
природних об’єктів шляхом, зменшення напливу туристичних
потоків, визначення оптимальної кількості туристичних груп (на
добу, декаду, місяць і т. д.) у різні пори року. Доцільний фоновий
моніторинг навколишнього рекреаційного середовища, який
базується на багаторічних спостереженнях за змінами стану як
складових компонентів геосистем (атмосферне повітря, поверхневі
і підземні води, ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ), так і
геосистем загалом, на які безпосередньо не впливають рекреанти.
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Тетяна Сланіна
Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.
Особливості розвитку екотуризму на територіях
ПЗФ (на прикладі Чернівецької області)
Останнім часом актуальна проблема збереження природних
ландшафтів районів масового туризму, відпочинку та рекреації.
Серед різновидів туризму особливого поширення набуває
екологічний туризм. Екотуризм – це пізнавальний і
відпочинковий вид туризму, зосереджений на природних (мало
змінених людиною) територіях, який передбачає заняття
різними формами активної рекреації у природних ландшафтах
без заподіяння шкоди навколишньому середовищу [1].
Серед найважливіших причини розвитку екологічного
туризму Чернівецької області: унікальні природно-кліматичні
умови, вигідне географічне положення, великий природноресурсний потенціал, природно-ландшафтні та етнокультурні
особливості тощо.
Чернівецька область входить до п’ятірки областей з
найбільшим показником заповідності. В межах області
нараховується 331 заповідна територія та об’єкт загальною
площею понад 103 тис. га, що складає 12,8 % території області
(загальний показник по Україні – 5,9 % територій. Із них 25
об’єктів мають загальнодержавне значення, а саме: національні
природні
парки
«Вижницький»,
«Черемоський»
та
«Хотинський», 10 заказників, 9 пам’яток природи, 2
дендропарки та Чернівецький ботанічний сад. 306 об’єктів
місцвого значення, серед них: 2 регіональні ландшафтні парки,
47 заказників, 175 пам’яток природи, 4 дендропарки, 40 парківпам’яток садово-паркового мистецтва, 38 заповідних урочищ.
До видів екологічного туризму на території дослідження
відносять широкий діапазон діяльності – від тривалих науковопізнавальних екотурів до короткотермінових маршрутів
вихідного дня. Різноманітність видів і форм екологічного
туризму, відповідно до традицій, що склалися на певній
території, можна поділити на два основних класи: 1) екотуризм
у межах заповідних територій і в умовах «дикої» непорушеної
чи мало зміненої території; 2) екотуризм за межами заповідних
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територій, на території окультуреного чи культурного
ландшафту [2].
Безпосередньо на території Чернівецької області розвиток
екотуризму має перспективи саме на територіях ПЗФ.
В НПП «Вижницький» нині поширені такі види екологічного
туризму, як пішохідний, кінний, велосипедний, спелеотуризм,
пікніки, збір «дарів природи». Тут можуть бути влаштовані
геологічні тури, еколого-етнографічні тури, фото- та відеотури.
У НПП «Черемоський» проводяться пішохідні тури, проте парк
має гарній потенціал для розвитку геологічних турів, екологогеографічних,
іхтіологічних
турів,
кінного
туризму,
бердсвотчінга. НПП «Хотинський» приваблює туристів
пішохідним, кінним, велосипедним туризмом. Парк придатний
для
розвитку
водного
туризму,
парапланеризму
та
дельтапланеризму. Можуть проводитися еколого-географічні
тури, спостереження за флорою та фауною. Орнітологічні та
іхтіологічні тури можуть проводитися в Драницькому
орнітологічному заказнику. На території області велика
кількість пам’яток природи, які також можуть бути включені до
екологічних маршрутів. Також багато заповідних урочищ,
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, заказників, що
можуть сприяти розвитку екологічного туризму в області.
Важливою умовою для розвитку екологічного туризму в
Чернівецькій області є розробка екологічних маршрутів та
екостежок. Однак сучасні туристичні агентства області
спрямовані на виїзний екологічний туризм.
Отже, Чернівецька область має достатньо великий потенціал
для розвитку екологічного туризму, що дозволить розширити
туристичну індустрію та покращити інфраструктуру краю.
Список літератури:
1. Гетьман В.І. Екотуризм у національних парках / В.І. Гетьман //
Екологічний вісник. – 2002. – № 7–8. – С. 24–28.
2. Розвиток туристичного біснесу регіону : навчальний посібник /
за ред. доктора економічних наук, професора Школи І.М. – Чернівці :
Книги – XXI, 2007. – 292 с.
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Ірина Смеречинська
Науковий керівник  асист. Скутар Т.Д.
Подієві туристичні ресурси Чернівецької області
У сучасному світі сформувалася ціла індустрія щодо
організації подій. Можна констатувати, що подієвий туризм є
перспективним видом туризму з невичерпним ресурсним
потенціалом [1]. Подія як туристичний ресурс має яскраво
виражений мультиплікаційний ефект  вона „змушує”
розвиватися різні сектори туристичної індустрії для
ефективнішого використання власного потенціалу [2].
Чернівецька область володіє потужним туристичним
потенціалом, що формується цінними природно-кліматичними й
історико-культурними
ресурсами.
Важливим
чинником
розвитку туризму в області є різноманітні події, що стимулюють
збільшення туристичних потоків і сприяють поліпшенню
туристичного іміджу регіону. Серед подій, які збирають
туристів, найпопулярнішими є: тематичні фестивалі, спортивні
змагання, день міста, національні свята, Петрівський
ярмарок та ін. У краї в 2012 році було відзначено 84 події,
більше половини з яких складають фестивалі (табл.1). Лише за
2012 рік було проведено понад 48 фестивалів різного масштабу і
тематичного спрямування, зокрема етнічні, музичні, мистецькі,
історичні, спортивні, гастрономічні, фестивалі субкультур та
кінофестивалі. Більшість фестивалів мають статус регіональних
(54,2 %), проте частка міжнародних фестивалів значна (33,3 %).
Таблиця 1
Подієві туристичні ресурси Чернівецької області
Вид подій
Свята
Фестивалі
Спортивні події
Виставки та ярмарки
Всього

Кількість відзначених подій
7
48
27
2
84

У Чернівецькій області є низка фестивалів, що традиційно
проводяться впродовж 10 і більше років. До них належать:
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„Вашківецька Маланка”, „Перлина Черемошу”, „Гуцульський
фестиваль”, „Чарвона Рута”, „Золоті оплески Буковини”, „Вихід
на полонину” та „Захарецький Гарчик”. Крім того, деякі
фестивалі були проведині лише один раз  „Тато, мама, я –
спортивна сім’я”, „Від Черемошу до Прута”, фестивальний
конкурс народної хореографії, арт-фесталь „Узвар на Тірасі”,
фестиваль графіті. Проте організатори планують проводити їх
і в наступні роки.
Аналіз календарного графіку фестивалів засвідчує, що
найбільше фестивалів проводиться в травні, січні та жовтні [3].
У географічному розрізі найбільше фестивалів відбувається в
м. Чернівцях
та
Вижницькому
районі,
натомість
у
Кельменецькому районі – жодного. Найрізноманітніша
структура фестивалів у м. Чернівцях, Вижницькому та
Хотинському районах, серед них мистецькі, етнічні, музичні,
спортивні тощо.
Розвиток подієвого туризму в області підтримується
органами місцевого самоврядування згідно із затвердженими
програмами розвитку туризму, а також в рамках проекту
транскордонної співпраці „Розвиток мережі подієвого туризму”,
що є складовою Спільної Операційної Програми „Румунія –
Україна – Республіка Молдова 2007-2013” і фінансується за
кошти Європейського Союзу [4].
Список літератури:
1. Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму
регіону // Науковий вісник Ужгородського університету.  2011. 
Серія Економіка.  Спецвипуск 33.  Частина 4.  С.124-128.
2. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу.  Ніжин : Вид-тво
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. 
336 с.
3. Календар подій на Буковині / відп. за випуск Т.Татарчук.  Чернівці
: ВІЦ „Місто”, 2012.  76 с.
4. Проект „Подієвий туризм на Буковині”: результати і перспективи
[Електронний ресурс] – режим доступу: http://city.cv.ua/portal/4/proektpodiyevij-turizm-na-bukovini-rezul-tati-i-perspektivi-28337.html

164

Богдана Сойма
Науковий керівник – доц. Грицку В. С.
Геодемографічні процеси населення
Чернівецької області
Серед найважливіших проблем економічного і
соціального розвитку провідне місце займають питання
підвищення добробуту та життєвого рівня населення.
Перші достовірні дані про демографічний розвиток
Буковини відносять до кінця XVIII ст., коли австрійські власті
провели облік населення [2, с.36]. За даними цього обліку, на
Буковині проживало 79,6 тис чоловік. В останню чверть XVIII
ст. чисельність населення Буковинського краю зросла майже у
2,5 рази. Значний приріст населення викликала імміграційна
хвиля на Буковину з сусідніх земель.
В XIX ст. чисельність населення на сучасній території
області
збільшилася на 506 тис. чол. Людські втрати
Буковинського краю від холери (1809–1810 рр.) становлять
майже 50 тис. чол.
В XIX ст. рівень народжуваності, за винятком років з
екстремальними подіями (епідемії, холери, війна), був стабільно
високим. Зниження народжуваності почалося тільки наприкінці
XIX ст., і ця тенденція постійно набирала силу впродовж всього
повоєнного періоду.
Війна
заподіяла
значних
демографічних
втрат
Буковинському краю: за час окупації чисельність його
населення зменшилася на 281 тис. чол., або на 34,3%.
Під час другої хвилі депортації у квітні 1940 року, із
Західної України було вислано до Сибіру, Поволжя, Казахстану
та на Північ, за різними підрахунками, від 10 до 20 % населення.
Основним чинником демографічного неблагополуччя в області
був надмірно високий рівень смертності. Особливо висока
смертність населення області спостерігалась під час голоду у
1946 – 1947 рр., коли загальний коефіцієнт смертності був у 5
разів вищий, ніж у 50–х роках. Унаслідок голоду в області
померло майже 20 тис. чол. Такі високі рівні смертності
населення мали місце тільки під час першої і другої світових
війн. Зниження смертності, що спостерігалося до середини 60–х
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років, були в основному вичерпані, і в наступні 20 років
смертність населення зросла, а середня тривалість життя
скорочувалась. З початку 70 середини 80–х рр. через збільшенні
смертності від нещасних випадків, від хвороб систем кровообігу
серед чоловіків, смертність збільшилась приблизно у два рази.
Станом на 1 січня 2012 р. населення області становило
905,3 тис. осіб.[1, с.287] В Чернівецькій області на відміну від
більшості областей України спостерігається переважання
сільського населення над міським.
Статистика свідчить, що Чернівецька область – це одна
із трьох областей в Україні, де спостерігається найвищий
показник густоти сільського населення.
Для області характерний звужений тип відтворення.
Попри досить невтішні показники природного приросту в
минулі роки, в 2011 році він був додатний і склав 84 особи.
Останній раз додатній приріст в області був зафіксований в 1994
році. Додатний природний приріст зафіксований у таких
районах, як Сторожинецький, Глибоцький, Вижницький,
Путильський, Герцаївський.
Додатне також сальдо міждержавної міграції. З області
виїхало в 2011 році виїхало 258 осіб, а прибуло 644 особи.
Найбільші міграційні потоки сформувалися з Індією,
Німеччиною, США, Російською Федерацією, Іспанією, Ізраєлем.
Отже, демографічні процеси, які відбувалися в
Чернівецькій області через обставини, які зумовлені спочатку
наслідками війни а потім і глибокими суспільно–економічними
зрушеннями, зрозуміло, відбивалося і на демографічних
перемінах як в кількісному, так і в якісному відношеннях. Проте
менталітет буковинців проявився і у цих умовах, і швидше чи
пізніше приводив до демографічної нормалізації.
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Кателіна Спатарь
Науковий керівник – асист. Кирилюк С.М.
Геоморфи Деві Катени
Геологічні структури досліджуваної території знаходяться у
межах морських утворень, які мають один із найбільш древніх віків
у межах поверхні Місяця, крім нектарських басейнів і утворень того
ж періоду.
Район малих кратерів Деві Катени знаходиться в межах двох
геологічних структур: 1. Морські утворення характеризуються
відносно гладкою поверхнею місцями порушеною невеликими
височинами. 2. Утворення вторинних кратерів сформовані під
впливами викидів первинних великих кратерів або стертих з
поверхні старших утворень.
Що стосується геоморфних комплексів малих місячних кратерів,
то на базі оригінальних картографічних зображень були побудовані
серії морфометричних і геоморфологічних карт (типів і генезису
рельєфу) із застосуванням класичних принципів геоморфологічного
картографування та врахуванням особливостей місячної поверхні.
Ці ж комплекси умовно можна вважати проявами ландшафтної
організації досліджуваної території, оскільки набір компонентів в
географічній оболонці Місяця обмежений. У зв'язку з цим вони є
провідними за визначенням ландшафтної структури поверхні Місяця.
Виділені в межах охопленої території наступні геоморфні
комплекси: 1. Днища кратерів. У багатьох випадках днища
заповнені колювіальним матеріалом, який періодично скочується з
крутих внутрішніх кратерних схилів. 2. Внутрішні кратерні схили.
На відміну від великих місячних кратерів, малі не володіють
системою терас, тому відрізняються тільки по крутизні. 3. Зовнішні
кратерні схили. У порівнянні з внутрішніми мають набагато
меншу крутизну, але показники кривизни значно вищі. Така
ситуація вказує на більш тривалий період остаточного становлення
цих геоморфів. 4. Опуклі вершини напірних валів. Мають,
практично, правильну геометричну форму, яка дуже рідко порушена
лінійними осипними депресіями. 5. Схили напірних валів. За
своїми морфометричними показниками не відрізняються від
внутрішніх кратерних стін - різниця в генезисі. 6. Напірні вали. За
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своєю морфометрією нагадують земні вододіли і характеризуються
такою ж слабохвилястою, лінійною системою розповсюдження. Як
правило, вони мають повсюдні прояви по периферії кратерів, але
існують ділянки, де кратерні вали відсутні внаслідок різних причин.
Головними чинниками їх відсутності є слабкий прояв кратероформування після падіння великого метеорита або невеликого
астероїда; зміщення вектора падіння, яке буде відмінним від
паралелі вектора тяжіння. У такому випадку вали утворюються на
тій стороні кратера, де вектор відхилення зміститься більше 900, і
навпаки, там де він буде менше цього значення, кратерні вали не
повинні проявитися. 7. Лінійні осипні депресії. За малюнком
нагадують річкову мережу Землі. Різниця в генезисі (депресії мають
природу осипів). У більшості випадків вони спостерігаються тільки
в межах внутрішніх стін і схилів напірних валів, звернених у
напрямку внутрішніх схилів кратерів. Дуже рідко ці геоморфи
зустрічаються у великих кратерів і мають значні прояви. 8.
Депресивні слабохвилясті ділянки морської поверхні. Займають
значні простори охопленої території і характеризуються увігнутими
і витягнутими формами поверхні. 9. Позитивні слабохвилясті
ділянки морської поверхні. Як і у депресивних – морфометрія
ідентична. Відмінність – у позитивному рельєфі. Така черговість
форм пояснюється нерівномірним розтіканням лави в межах
імбрійського періоду, коли формувалася дана частина поверхні.
Ймовірна природа слабкої складчастості, але про це ще рано
говорити. 10. Морська поверхня мало чим відрізняється від
депресивних і позитивних ділянок. Різниця полягає у відсутності
замкнутих форм рельєфу в її межах. Головна особливість –
слабохвилястись і площина форм поверхні, які дуже рідко порушені
в їх межах. 11. Дрібні кратери. В основному, вторинні і третинні,
які мають дуже незначні розміри (до 200 м) і не мають чіткої
кратерної структури, крім кільцевої депресії. 12. Міжкратерні
сідловини. Нагадують сідловини в межах поверхні Землі між двома
сусідніми вершинами. У цьому випадку вони спостерігаються в
місцях між двома кратерами і проявляються тільки в межах
кратерних катенах або у кратерів, посаджених близько один до
одного. Наявність цих форм рельєфу вказує на близький або
ідентичний вік об’єктів.
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Дмитро Стахіра
Науковий керівник – асис. Смірнов Я.В.
Аналіз якості урівнювання результатів
GNSS-спостережень різними програмними пакетами
На сьогоднішній день GNSS – приймачі широко застосовують у геодезії, землеустрої, будівництві та у багатьох інших
галузях. Камеральна обробка результатів геодезичних вимірів з
GNSS-приймачів
вимагає
використання
спеціального
програмного забезпечення. Нині на ринку є велика кількість
програмного забезпечення для опрацювання результатів
вимірювань
з
GNSS-приймачів.
Усі
фірми-виробники
намагаються вдосконалювати свої продукти, робити програми
універсальними та зручними у користуванні. Спеціалізоване
програмне забезпечення дає змогу виконувати велику кількість
необхідних операцій з отриманими даними, одними з яких є:
імпорт файлів з GNSS-приймачів, редагування та попереднє
опрацювання вимірів їх урівнювання та експорт у формати, що
підтримуються
сучасними
системами
автоматизованого
проектування (САПР) та геоінформаційними системами (ГІС).
У рамках даного дослідження виконано порівняльний аналіз
кількох програмних пакетів для урівнювання результатів GNSSспостережень. Цей аналіз виконувався на основі даних отриманих
із GNSS-зйомки, яка була виконана на геодезичному полігоні
Чернівецького національного університету. Як програмне
забезпечення, що використовувалось для порівняння, обрано
демонстраційні версії таких програмних пакетів: Trimble
Geomatics Office, Topcon Tools та GNSS Solutions.
Trimble Geomatics Office
- це просте у використанні,
інтуїтивно зрозуміле і гнучке програмне забезпечення з безліччю
унікальних можливостей. Інструменти для візуалізації,
дозволяють користувачеві «побачити» свої дані у складі всього
проекту, а потужні можливості управління просторовими даними
задають новий рівень продуктивності роботи в камеральних
умовах. Програмне забезпечення надає повну свободу вибору при
використанні будь-якого геодезичного інструменту, необхідного
для вашої роботи. Створене для обробки вимірювань усіх
можливих типів, що використовуються в геодезії, дане програмне
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забезпечення володіє унікальною можливістю об'єднання різних
типів геодезичних даних.
Програмне забезпечення Topcon Tools призначено для
обробки та урівнювання спостережень, отриманих різними
геодезичними приладами. Програма Topcon Tools розроблялася в
такий спосіб, щоб спростити основні операції з обробки та
урівнювання польових спостережень, що особливо важливо як
для досвідчених геодезистів, так і для початківців. Topcon Tools
оптимально
адаптована
для
спільної
роботи
із
загальноприйнятими програмними продуктами в області ГІС і
САПР, що не викликає проблем при експорті та імпорті вихідний
даних, у тому числі з приймачів Topcon. Програма побудована за
модульним принципом, де кожен модуль може бути замовлений
окремо. Таким чином, користувачеві надається потужний і
надійний робочий інструмент , який може бути налаштований
ним відповідно до поточних завдань.
Програмне забезпечення GNSS Solutions включає в себе все
необхідне для обробки GPS, ГЛОНАСС і SBAS даних, має
вдосконалену методику виявлення помилок і алгоритм оцінки
якості спостережень, що підвищує точність і надійність
отриманих результатів супутникових спостережень. Вбудований
майстер роботи дає можливість виконувати планування, обробку
та оцінку точності результатів, сформувати звіти, експортувати
або імпортувати дані. Спорудження замкнутих полігонів, аналіз
вимірювань , помилок і зрівнювання методом найменших
квадратів реалізовані у вигляді окремих складових компонентів
програмного пакета GNSS Solutions. Дані зйомки можуть бути
представлені в графічній і табличній формі, що дозволяє легко
виконувати постобробку в середовищі GNSS Solutions.
Проаналізувавши вищезгадане програмне забезпечення за
рядом показників, серед яких враховувались особливості
завантаження даних з GNSS-приймачів, зручність їх обробки,
простота виконання урівнювання і зручність інтерфейсу, а також
взявши до уваги думку спеціалістів у даній галузі, було
визначено, що програмний пакет GNSS Solutions за комплексом
проаналізованих показників є одним з найоптимальніших
варіантів для забезпечення зрівнювання результатів GNSSспостережень.
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Андрій Тесліцький
Науковий керівник – Дарчук К.В.
Сучасний стан використання забудованих земель
Карапчівської сільської ради Вижницького району
Земельні ресурси регіонів займають важливу роль у житті та
господарській діяльності населення. Вони є важливим чинником,
оскільки виступають основним засобом виробничої діяльності в
сільському й лісовому господарствах і просторовим базисом для
всіх інших видів виробництва, а також забезпечують територією
проживання та обслуговування населення. Cеред інших категорій,
забудовані землі є однією із найскладніших і воднораз інтенсивно
зростаючих категорій у структурі землекористування, що пов’язано
із суспільними потребами в містобудуванні, спорудженні
гідротехнічних споруд, підприємств та інших об’єктів.
Об’єктом дослідження виступає територія Карапчівської
сільської ради. Проте, враховуючи специфіку забудованих земель,
які насамперед приуроченні до територій населених пунктів, нами
звужено територію дослідження до трьох її сільських поселень –
Карапчів, Бабине та Вали. Загальна площа Карапчівської сільської
ради станом на 1.01.2013 року становила 6345,0 га (7,1 % від площі
Вижницького району), з яких 1161,1 га займають території
поселень (18,3 % від загальної площі ради) [1 с.70].
Аналіз використання земельного фонду свідчить про
переважання сільськогосподарського та лісогосподарського
природокористування із-поміж інших видів. Так, на землі
лісогосподарського призначення припадає 3071,6 га, або 48,4 % від
загалу. Землі сільськогосподарського призначення займають друге
місце у структурі землекористування досліджуваної території, на
які відведено 2940,6 га (46,3 % від загальної площі ради). Під
забудованими землями зайнято 193,9 га (3,1 %, що на 0,5 % нижче
за значення пересічно районного показника), а на землі під
водними об’єктами припадає 140,3 га (2,4 %).
Важливе місце при вивченні особливостей використання
забудованих земель має дослідження існуючої компонентної
структури зазначеного виду землекористування. Так, найбільшу
площу серед забудованих земель займають території, зайняті під
житлово-громадською забудовою, їх площа – 101,7 га, або 52,5 %
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до загалу. Саме даний підвид забудованих земель є підґрунтям при
розробці планів соціально-економічного розвитку території. Дана
підкатегорія має власну сформовану категоріальну структуру, де
домінують землі, зайняті під житловими будівлями та спорудами,
площа яких становить 90,1 га, або 88,5 % від загальної площі
земель зазначеної субкатегорії. Землі під іншими об’єктами
житлово-громадської забудови, а саме громадського (7,6 %) та
комерційного (3,9 %) призначень, займають лише 11,6 га.
Варто зазначити, що значну частину (37,4 %) складають землі
під об’єктами транспортної інфраструктури. Із площею в 72,5 га
вони посідають друге місце в структурі забудованих земель,
формуючи групу територіальних громад Вижницького району з
найбільшою їх часткою.
Для передгірської частини регіону характерна незначна частка
земель, відведених під промислові об’єкти, яка для даної частини
Вижницького району становить 3,9 % (що на 5,7 % менше за
пересічнорайонне значення показника). Ці землі знаходяться під
кар’єрними розробками
(63,6 %, або 4,8 га) та зайняті
промисловими об’єктами (36,4 %, або 2,7 га) [2 с.20].
На всі інші забудовані землі припадає менше 12 га (6,1 %), які
представлені незначними осередками територій, зайнятих під
поточним будівництвом, зеленими насадженнями, населеними
пунктами та гідроспорудами.
Отже, проведене дослідження компонентної структури
забудованих земель території Карапчівської сільської ради, дає
можливість стверджувати, що навіть у межах пересічної місцевої
ради ця категорія земель є однією із найскладніших у структурі
сучасного землекористування.
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Аналіз нормативно-технічного забезпечення
картографо-геодезичної діяльності України
До набуття Україною своєї незалежності існувало Головне
управління геодезії, картографії і кадастру, після чого почалося
формування картографо-геодезичної діяльності України, яке
сприяє
створенню
нормативно-технічного
забезпечення
території України. Нормативно-технічна документація сфері
топографо-геодезичної та картографічної діяльності встановлює
порядок організації топографо-геодезичних і картографічних
робіт, технічні вимоги до них, норми та правила їх виконання.
Вона обов'язкова для всіх суб'єктів, які займаються топографогеодезичною та картографічною діяльністю. Сьогодні
топографо-геодезичне
та
картографічне
виробництво
розвинутих держав є одним із пріоритетних у створенні
національних геоінформаційних ресурсів, які збираються,
зберігаються, оновлюються та надаються для багатогалузевого
використання в державі численними користувачами під
безпосереднім керівництвом спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади. За такого підходу в
державі виключається дублювання топографо-геодезичних та
картографічних робіт, що гарантує економію як людських
ресурсів, так і коштів, а також забезпечується відповідність
картографічної інформації прийнятим державою єдиним
стандартам. В Україні правові відносини у сфері топографогеодезичної і картографічної діяльності держави регулює Закон
України
„Про
топографо-геодезичну
і
картографічну
діяльність”. Основні напрями діяльності картографо-геодезичної
галузі визначені Державною науково-технічною програмою
розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного
картографування, яка направлена на вдосконалення системи
забезпечення державних та інших потреб в усіх видах
топографо-геодезичної
та
картографічної
продукції.
Технологічне
забезпечення
топографо-геодезичної
і
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картографічної діяльності базується на використанні сучасних
інформаційних технологій і систем для створення геодезичних,
топографічних і картографічних матеріалів, збору, ведення,
контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку,
перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі
даних. Основою інформаційного забезпечення топографогеодезичної і картографічної діяльності є автоматизовані
системи, призначені для обробки даних кадастрових,
топографічних та інших зйомок і дистанційного зондування,
ведення банків (баз) геопросторових даних, прогнозування,
планування, проектування, картографування, організаційного
управління. В межах загальнодержавних проблем з топографогеодезичного та картографічного забезпечення території
України значні проблеми мають регіони, оскільки топографогеодезична та картографічна інформація, її точність та
достовірність забезпечує розв’язання задач, як статистичного
так і розрахункового характеру. Значно гірший стан справ з
картографуванням території області загальнодержавними
топографічними картами визначеного масштабного ряду.
Наслідком такого стану справ є недостатнє фінансування з
державного бюджету та низька зацікавленість органів державної
виконавчої влади і місцевого самоврядування. З метою
топографо-геодезичного та картографічного забезпечення
України для виконання економічних та соціальних завдань
найбільш доцільно уточнити регіональну програму з
врахуванням потреб користувачів, що використовують
топографо-геодезичну та картографічну інформацію для
розв’язання задач управління, проектування, аналізу. На жаль, в
останні роки стан топографо-геодезичного та картографічного
забезпечення потреб держави та суспільства через низку
об’єктивних та суб’єктивних причин викликає справедливе
занепокоєння. Для виходу з цієї ситуації відновлено статус
Державної служби геодезії, картографії та кадастру
(Укргеодезкартографiя) як урядового органу державного
управління.
Список літератури:
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Санаторно-курортне лікування як перспективний
напрям розвитку туризму
(на прикладі Карпатського регіону)
Санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів
рекреації. Санаторно-курортне господарство - це група
спеціалізованих будинків і споруд з відповідним матеріальним і
обслуговуючим забезпеченням, які покликані задовольняти
потреби населення в лікуванні й відпочинку [2].
Санаторій -лікувально-профілактичний заклад для лікування
та оздоровлення з допомогою природних факторів (клімат,
мінеральні води, лікувальні грязі, морські купання,
сонцелікування тощо) у сполученні з дієтотерапією,
фізіотерапією, медикаментозним лікуванням та іншими
заходами. Існують санаторії загального типу і спеціалізовані відповідно до певних груп захворювань.
Курорт - місце з природними лікувальними засобами
(мінеральними
джерелами,
сприятливим
кліматом,
лікувальними грязями тощо), де є спеціальні установи та
споруди для лікування й відпочинку хворих. Курорти діляться
за наявністю на них ресурсів природних лікувальних чинників:
кліматичні, бальнеологічні та із спеціальними чинниками
(наприклад, лікування кумисом) [1].
Санаторно-курортне господарство переважно створюється в
місцях зосередження сприятливих рекреаційних ресурсів,
лікувальні та оздоровчі властивості яких мають територіальні
особливості. Це визначає спеціалізацію санаторно - курортних
регіонів на наданні певних видів лікувальних чи відпочинкових
послуг.
Територія
Карпатського
регіону
характеризується
різноманітністю санаторно-курортних закладів. Львівську
область представляють такі санаторно-курортні заклади:
«Моршин», «Трускавець», «Шкло», «Немирів», «Східниця»,
«Любинь Великий» та інші. Івано-Франківська область
характеризується наявністю таких закладів, як «Черче»,
«Шешори», «Яремче», «Прикарпаття», «Перлина Карпат» та ін.
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В Закарпатський області є такі санаторії: «Солотвино»,
«Поляна», «Шаян», «Синяк», «Латориця» та інші. Найменша
кількість закладів в Чернівецькій області, а саме: «Брусниця»,
«Зелені пагорби», «Черемош», «Буковина» та ін [4].
В сучасних умовах ринкового господарювання в санаторнокурортній справі відбуваються структурні зміни, пов’язані,
насамперед, з організаційно-управлінськими аспектами, а саме:
зростає комерціалізація послуг даної сфери, збільшується
кількість приватних (або колективної форми власності) закладів,
збільшується кількість пропозицій санаторно-курортного
відпочинку.
Для споживачів санаторно-курортного продукту найбільш
стримуючий фактор - завищені ціни. Можливо, зростання
вартості санаторно-курортних путівок є вимогами часу, однак
мала б поліпшуватися і якість надання послуг в таких закладах.
Поки що підвищення цін призводить до зменшення
завантаженості санаторіїв, але здебільшого не впливає на стан
матеріально-технічної бази або вдосконалення якості надання
послуги [3].
Заходи щодо поліпшення діяльності санаторно-курортних
закладів повинні передбачати: удосконалення фінансовоекономічних механізмів підтримки; відтворення та раціональне
використання природно-рекреаційних ресурсів; можливе
проведення роздержавлення та приватизації санаторнокурортних закладів; сприяння залученню інвестицій в розвиток
відповідної інфраструктури; вихід на міжнародні ринки.
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Науковий керівник – асист. Дутчак С.В.
Особливості створення карт для потреб туризму із
використанням сучасних технологій
(на прикладі м. Чернівці)
Застосування ГІС-технологій у сфері управління туристськорекреаційною діяльністю є сучасною науковою і виробничою
тенденцією. Якщо ці процеси за кордоном знайшли достатньо
широке втілення, то в Україні вони залишаються до певної міри
на рівні новітніх і потребують серйозних наукових досліджень
та практичних рішень. Особливого значення для споживачів
туристичного продукту мають карти-схеми окремих міст, які
нині потребують докорінних змін та осучаснення, зокрема, щодо інформаційного наповнення, й форми подачі
картографічної інформації. Нині на часі широке впровадження в
туристичну сферу електронних карт.
Основним програмним забезпеченням, у якому виконуються
всі роботи із векторизації об’єктів, налаштування виду умовних
позначень та підготовки до друку карти, можна назвати ArcGIS.
ArcGIS – це інтегрований набір програмних ГІС-продуктів
для створення повноцінної сучасної геоінформаційної системи.
До складу ArcGIS входять пакети: ArcView, ArcEditor,
ArcInfo. Ці програмні засоби мають спільну архітектуру, але
відрізняються за рівнем доступної функціональності. Базові
компоненти ArcMap та ArcCatalog надають широкі можливості
роботи з просторовими даними.
ArcMap – основний програмний модуль. Використовується
для всіх видів картографічних задач, зокрема створення карт,
аналізу карт і редагування даних. Саме в ньому користувач
працює з картами.
ArcCatalog – модуль, що відповідає за структуризацію даних
ГІС-проектів. За допомогою інструментів цього модуля можна
швидко та зручно створювати та шукати необхідні географічні
дані, переглядати набори даних, а також структуризувати файли
проекту.
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У ДНВЦ «Природа» протягом 2007 року розроблено ряд
демонстраційних проектів ГІС «Турист». Такі інформаційні
системи були створені для м. Чортків Тернопільської обл., м.
Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., м. Херсон і м.
Генічеськ Херсонської обл., а також Київської області загалом
та доступні по мережі Інтернет. Використанні сучасні
геоінформаційні технології (програмні комплекси Erdas Imagine
та ArcGIS) і матеріали ДЗЗ.
В рамках нашого дослідження було проаналізовано
картографічні матеріали для території м. Чернівці та області, які
використовуються в туристичній сфері.
Окрім картографічної основи, вони містити такі компоненти:
схему основних шляхів (залізниці, автодороги); елементи
туристичної інфраструктури (засоби розміщення: готелі та
мотелі, пансіонати, кемпінги і т.п.; мережа АЗС; ресторани, кафе
та бари; продовольчі магазини тощо.); історичні та природні
пам'ятки (культові споруди, музеї, парки); місця для відпочинку
та ночівлі туристів; пішохідні туристичні маршрути, марковані
та не марковані на місцевості; лінійний і числовий масштаб.
На даний час, доцільно розпочинати роботу над системою
умовних знаків картографічної продукції для потреб туризму та
використовувати саме ті умовні позначення, які необхідні в
даному регіоні туристичної діяльності. Ці умовні знаки повинні
відтворювати специфіку об’єкта, який вони зображують, та бути
зрозумілими для споживача картографічної продукції. Умовні
позначення формують легенду карти відповідного регіону.
Засобами ArcGIS виконується графічне оформлення
туристичної карти – підписи вулиць, будинків, річок,
позарамкові елементи карти.
Система електронних туристичних карт матиме ряд переваг:
зручність у використанні; широкі можливості у виборі
тематичних туристичних об’єктів чи елементів туристичної
інфраструктури, відповідно до вподобань туриста або
менеджера туристичного агентства.
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Діана Хатуєва
Науковий керівник – проф. Кілінська К.Й.
Ресторанне господарство м. Чернівців
Ресторанне господарство посідає провідне місце у
виробництві, реалізації та організації споживання продуктів
харчування. Через ресторанне господарство виконуються важливі
соціально-економічні завдання, пов’язані з організацією
раціонального харчування, підвищенням працездатності людини;
збільшенням вільного часу і створенням можливостей для
культурного проведення дозвілля різних груп населення;
раціональним використанням продовольчих, матеріальних і
трудових ресурсів.
У процесі обслуговування туристів ресторанне господарство
м.Чернівців займає важливе місце і набуває специфічних рис, що
дозволяє вважати його складовою індустрії туризму. Характерною
особливістю обслуговування туристів у готелях Чернівців є
надання їм повного комплексу послуг (сніданок, обід, вечеря).
Підприємства ресторанного господарства сприяють залученню до
обігу частки доходів туристів із різних регіонів: відбувається
переливання купівельних фондів з одних районів в інші, з однієї
країни в іншу. Крім того, задоволення потреб за межами
постійного місця проживання трансформує витрати купівельних
фондів населення, зокрема, витрати на купівлю товарів
замінюються витратами на послуги, що сприяє мобілізації вільних
грошових коштів населення.
Ресторанне господарство Чернівців створює умови для
досягнення суспільних цілей розвитку туризму. В ресторанах
створюється сприятливе середовище для взаєморозуміння,
корисних ділових контактів, розвитку громадського та культурного
життя.
Ресторанне господарство м. Чернівців отримує значну частку
доходів як від внутрішнього, так і міжнародного туризму, активізує
валютні надходження, створює умови для „експорту” послуг і
входження їх до міжнародного ринку. Крім того, „експорт” послуг
здійснюється на вигідних умовах, він не пов’язаний з
транспортними витратами.
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У ресторанному господарстві м. Чернівців зосереджена значна
частина матеріально-технічної бази туристичної індустрії. Від
якості будівництва, рівня устаткування й обладнання істотно
залежить ступінь комплексного обслуговування та задоволення
потреб туристів у різних туристичних районах країни.
Однією з форм сприяння кращому пізнанню традицій і
культури міста є етнографічні ресторани та кафе, тобто такі, де
національні особливості проявляються в інтер’єрі, одязі офіціантів,
репертуарі оркестру, асортименті страв і напоїв. Такі ресторани, як
правило, відвідує великий контингент туристів.
Створюючи в Чернівцях індустрію туризму, намагаючись
гідно увійти до міжнародного ринку туристичних послуг, важливо
провести реконструкцію діючих, будівництво нових сучасних
підприємств ресторанного господарства, які здатні конкурувати з
кращими ресторанами світу.
У м. Чернівцях функціонує більше 25-ти об’єктів ресторанного
господарства. Загальна місткість коливається від 40 до 200 місць.
Щодо загальних тенденції розвитку ресторанного господарства, то
сьогодні простежуються такіі моменти: починають діяти картельні
угоди, підприємці намагаються усвідомлено регулювати ринок,
відбувається тотальне закриття ресторанів дилетантів з метою їх
подальшого перепрофілювання, спостерігається спад інтересу до
респектабельних ресторанів на користь закладів, що реалізують
національну їжу за адекватну плату. Помітна у вітчизняному
ресторанному господарстві тенденція до розвитку кейтерингу як
форми підприємницької діяльності. Це перспективний напрям
розвитку альтернативного ресторанного господарства, який
забезпечує рівномірне завантаження закладів харчування протягом
часу роботи, підвищує матеріальну сторону підприємств завдяки
збільшенню кількості обслуговувань, вихід на європейський рівень
надання послуг у галузі ресторанного господарства, що призведе
до залучення більшої кількості споживачів.
Основою успішного менеджменту ресторанного господарства
є вивчення, аналіз і оцінка свого власного потенціалу і ретельно
розроблений бізнес - план.
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Сергій Чебан
Науковий керівник – проф. К.Й. Кілінська
Буферна зона Резиденції митрополитів Буковини
і Далмації
Площа номінованої зони у яку входить Резиденція
Митрополитів Буковини і Далмації складає 8,0 га. Це територія, на
якій розміщується 4-й (географічний факультет), 5-й
(адміністративна
частина
Чернівецького
національного
університету (ЧНУ) імені Юрія Федьковича) та 6-й (філологічний
та філософсько-теологічний факультети) корпуси. До її складу
входить ботанічний сад ЧНУ.
У 2010 році науковці ЧНУ С. Руденко, О. Івасюк, С. Костишин,
протоієрей М. Щербань опублікували у видавництві „Букрек”
(Чернівці) монографію „Рослини Святого Письма та перспективи
створення біблійного саду”, у якій представили авторське
дослідження теологічного значення та біологічних особливостей
рослин, які ростуть у ботанічному саду ЧНУ та описані у Святому
Письмі. В цій роботі вперше проведено класифікацію біблійних
рослин за теологічним значенням, з’ясовано біологічні властивості,
які його зумовили. Червоною ниткою крізь працю проходить ідея
створення біблійного саду на терені Резиденції Митрополитів
Буковини і Далмації. Такого роду робота проведена вперше не
тільки на території України, але й у світі.
Площа буферної зони складає 244,85 га. Це центральна частина
м. Чернівців, яка розміщується в межах Першотравневого та
Шевченківського районів.
Північна межа буферної зони проходить по лінії вулиць
Барбюса, Богдана Хмельницького, 28 Червня та схилах, які
обриваються у бік залізничного вокзалу. Природно-антропогенною
та антропогенною властивістю цієї території є високий ступінь
забудови, значна крутизна схилів, на яких часто розвиваються
зсувні процеси. Більшість із вказаних вулиць є первинними ареалами розбудови міста. Північніше вказаних вулиць знаходиться
територія, яка в історичному минулому була „воротами”, в’їздом
до міста. Саме з цієї території почало формуватися м. Чернівці.
Південна межа буферної зони захоплює вул. О. Кобилянської
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(повністю. Межею буферної зони є вулиця Шевченка), Котляревського, Червоноармійську до Соборної площі. Це одна з найвищих
територій м. Чернівців.
Особливість південної межі - потужний історико-архітектурний та історико-культурний потенціал, який є основою для
розвитку туризму.
Західна межа буферної зони – це територія вулиць Лесі Українки. Київської, парку, що знаходиться за Науковою бібліотекою
ЧНУ. Нижче вказаних вулиць знаходиться старовинне поселення
Роша, яке відділяється від вказаних вулиць територіями зі значними кутами нахилу.
Східна межа буферної зони проходить рівнобіжно вулиці
Сагайдачного, яка з’єднується з вулицею Руською.
Загальною особливістю буферної зони, на наш погляд, є такі
чинники:
1) у природному відношенні територія Резиденції Митрополитів і Далмації будувалася на одному з найвищих вододілів м. Чернівців ( це засвідчує реперний знак у Ботанічному саду Резиденції).
З заходу і півночі з буферною зоною межують схилові поверхні;
2) південна частина буферної зони проходить по території, яка
формувалася з часу розбудови міста Чернівців і у цьому відношенні характеризується наявністю різноманітних архітектурних стилів;
3) стосовно східної частини буферної зони зазначимо, що межа
проходить по лінії просторового розміщення історичних і
сакральних об’єктів;
4) через складні природні (зокрема, геоморфологічні) умови,
територія Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації
знаходиться на заході буферної зони.
Проведене дослідження стосовно визначення межі буферної
зони резиденції Митрополитів Буковини і Далмації сприятиме
визначенню рекреаційно-туристичної різноманітності (РТР)
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під рекреаційнотуристичною різноманітністю розуміємо територіальну площину,
яка характеризується природно-рекреаційними, соціальноекономічними (інфраструктурними) й історико-культурними
ресурсами.
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Ольга Шаповалова
Науковий керівник – доц. Аніпко Н.П.
Розвиток готельного господарства в замках та
палацах країн Європи та України
Широкий розвиток концепція історичних готелів
отримала в Європі. Сьогодні такими можуть вважатися
приблизно 600 готелів від Лондона до Відня, від Афін до
Лісабона. Розвиток цього напрямку готельної індустрії на
континенті координує організація Historic Hotels of Europe, яка
об'єднує 19 асоціацій історичних готелів з різних країн.
Більшість готелів-замків це готелі класу «люкс», як
правило, не нижче 4 *. Готелі-замки розташовуються переважно
за містом. Більшість готелів, що розташовані у стародавніх
резиденціях, поєднують послуги проживання туристів з
різноманітними пізнавальними програмами. У таких готелях
нерідко можна зустріти музей колишніх (чи нинішніх)
власників. У розпорядженні гостей готелів-замків цілий спектр
різноманітних послуг, починаючи від прогулянок верхи і
закінчуючи параглайдингом. Готелі в замках Франції вважають
правилом гарного тону мати у своєму штаті досвідченого
сомельє.
Багато історичних готелів мають унікальні назви, які
застосовуються в якості опису загального типу: парадор в
Іспанії, поусад в Португалії [1].
В Україні близько двох сотень замків та палаців, більшість
з яких руйнується через брак коштів. Тому, старовинні будівлі в
Україні держава виставляє на продаж, для того, щоб запобігти
їхньому руйнуванню. За умови, що нові власники зобов'язані
нічого кардинально не змінювати в замках, а тільки полагодити
їх, влада готова передати історичну спадщину у приватні руки.
Окупність таких інвестиційних проектів, за свідченнями
європейського досвіду, в середньому складає 8-12 років залежно
від ступеня зруйнованості споруди.
На сьогоднішній день в Україні успішно функціонує
замок – готель Радомисль створений у 2007–2011 рр. Гостьові
кімнати готелю-замку містять в собі елементи аскетичного
дизайну у стилі раннього модерну XVIII ст. Усе це нагадує

183

монастирські келії, у яких мешкали монахи. Елементи комфорту
та затишку створюють дерев'яні меблі та картини. Для
прихильників комфорту - зручні та затишні Королівські покої у
стилі «кантрі» з плетеними меблями. Разом з тим, до послуг
гостей усі сучасні зручності [2].
Замок Сент-Міклош у м.Ченадієве (Закарпатська обл.)
знаходиться під опікою подружжя Бартош, яке у 2001 році взяло
пам’ятку архітектури в оренду. Незважаючи на те, що будівля
була практично зруйнована, їм вдалося уже багато чого
відновити. Найближчим часом український підприємець і
художник Йосип Бартош планує відновити у замку обстановку
кінця XVII століття і пропонувати молодятам, які захочуть
одружитися у замку, ночівлю у спальні Ілони Зріні та Імре
Текелі [3].
В 100 метрах від знаменитого Збаражского замку
(Тернопільська обл.), біля старовинного парку, заснованого
графом Потоцьким знаходиться тризірковий готель "Гетьман".
У готелі 12 комфортабельних номерів з усіма зручностями .
На сьогоднішній день уже існують проекти створення
готелю у Бережанському (Тернопільська обл.), Жовківському
(Львівська обл.), Скалатському (Тернопільська обл.) та
Луцькому замках (Волинська область).
Отже, залучення подібних об'єктів до сфери туризму
вимагає підтримки з боку місцевих органів влади та вкладання
додаткових коштів у створення відповідної інфраструктури. На
сьогоднішній день можливості приватного капіталу для
підтримки замків та палаців в Україні використовуються
недостатньо. Тому досвід європейських країн є важливим для
подальшого розвитку туристичного ринку України.

1.
2.
3.
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Замок Радомисль [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.radozamok.com.ua
Історія кохання в замку Сент-Міклош [Електронний ресурс]. –
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184

Христина Шепетюк
Науковий керівник – доц. Бучко Ж.І.
Розвиток водного туризму на території України
та Польщі
Останніми роками водний туризм з-поміж інших видів
спортивного туризму розвивається найдинамічніше, відповідно
з’являється дедалі більша кількість його прихильників.
Розмаїття видів водного туризму в нас час просто захоплює і
кожен бажає спробувати щось нове. Туристичні компанії
впроваджують новації і урізноманітнюють спектр таких послуг.
Природа досить непередбачувана, тому туристу-воднику
потрібно бути готовому до всього, а для цього потрібен
відповідний рівень підготовки та необхідне спорядження. Даний
вид туризму відкриває найпрекрасніші куточки світу та
пропонує неймовірні можливості, але завжди пов’язаний з
небезпекою.
Водний туризм – вид туризму, при якому відпочинок
здійснюється на воді з використанням байдарок, човнів,
катамаранів, теплоходів та інших плавальних засобів.
Стратегічним партнером для України є її найближчий сусід
– Польща, оскільки вона слугує прикладом не тільки в
політичній сфері, але й в туристичній галузі. Туристична галузь
у межах цієї країни розвивається досить стрімкими темпами і на
сьогоднішні Україна поступається Польщі в цьому, хоча має
певною мірою потужніший рекреаційний потенціал. Тому
дослідження туристичної галузі такої всебічно розвиненої
країни, як Польща, доречне для майбутньої модернізації
українського туризму. Україна має досить густу річкову мережу
та значну кількість річок, придатних для проведення водних
туристських походів як на розбірних, так і на надувних
плавзасобах різних класів. Усього річок із довжиною понад 100
км в Україні 123, а великих рік (довжина понад 500 км) – 14.
Через різноманітність ландшафтів ріки різних регіонів України
сильно відрізняються між собою за похилом русла, характером
течії, наявністю та складністю перешкод, сезонним режимом
тощо, що дозволяє поділити їх за туристсько-спортивною
складністю на три групи – ріки низовин, ріки височин, ріки
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Карпатського регіону.
У Польщі теж добре розвинена мережа поверхневих вод,
яка є основою для розвитку водного туризму всередині країни.
Основні форми водного туризму Польщі - сплави на каяках,
вітрильний спорт та водні подорожі на моторних човнах.
Мережа водних ресурсів, придатних для туристичних водних
маршрутів, складається з рік, каналів і озер природних чи
створених штучно. Загальна довжина 159 найважливіших рік
складає 19,9 тис. км. В південній частині Польщі ріки течуть
через гірські області і підвищення, вони мають швидку течію і
значну глибину, а всередині країни швидкість течії різко
знижується і характеризується спокійними пропливами, проте в
північній частині знову зростає. На відміну від України, велику
частку у водному туризмі Польщі займає вітрильний туризм. Зі
118 водних маршрутів 30 призначені тільки для вітрильного
спорту, досить значна відсоткова частка. Причина цього природні умови, оскільки в Польщі, на відміну від України,
менша частка гірських рік, тому вони змушені створювати
штучні водойми, де й розвивається вітрильний спорт. Немає
єдиної системи, за якою визначають категорії складності водних
маршрутів, а існують тільки категорії привабливості водних
маршрутів. Можна вважати, що в Україні водний туризм має
більш спортивний характер.
Отже, організація водного туризму України і Польщі
знаходиться на високому рівні, оскільки для цього наявні
сприятливі природні ресурси в обох країнах. В Україні для
розвитку водного туризму є всі необхідні умови, проте немає
фінансової підтримки, а також різноманітних програм, які би
стимулювали розвиток водного туризму. На нашу думку,
Україні доцільно було би перейняти досвід в організації водного
туризму інших країн, особливо країн-сусідів. Це сприяло би
перспективі розвитку та поліпшенню стану водного туризму,
його диверсифікації. Відповідно до вдосконалення організації
зросла б і частка туристів, що вплинуло б на покращення
економічного стану країни.
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Оксана Яблончак
Науковий керівник – асист. Григорійчук В.В.
Можливості розширення системи водопостачання
смт. Путила
Нині в Україні значну увагу привертають до себе
проблеми розвитку невеликих населених пунктів. Чільне місце
посідає питання надання надійних послуг з централізованого
водопостачання. Потрібно відзначити, що особливо це
стосується тих селищ і сіл, які є осередками туризму. Зокрема,
не виняток і селище Путила Чернівецької області – центр
однойменного району. Селище міського типу Путила
(Сторонець-Путилів, Путилів) розташоване над річкою Путила,
на Гуцульщині, в межах Верховинсько-Путильського
низькогір’я.
Перша згадка про населений пункт датується 1501 роком
разом з іншими населеними пунктами, які польський король
передав Іону Теутулу за те, що той уклав мир між Польщею і
Молдовою. У 1817 році селяни Путили подали скаргу
імператору Францу II через зростання податків. Вже 1843 року
селянам заборонили користуватися лісом, що призвело до
заворушень у Путилі. Одним з ватажків народних повстань був
Лук’ян Кобилиця. Було заарештовано 14 ватажків народних
повстань, серед яких Лук’ян Кобилиця, Іван Галиця, Йосип
Бирлу та інші.
Попри давню історію краю, не можна сказати, що в
селищі є нині добрі передумови для розвитку туристичної
інфраструктури з погляду надання комунальних послуг.
Зокрема, йдеться про систему централізованого водопостачання
населеного пункту. На сьогоднішній день смт. Путила
зіткнулася зі значними проблемами водозабезпечення. Так, з
близько чотирьох тисяч жителів питною водою забезпечено
тільки 309 мешканців. При цьому, окрім населення, на території
селища важливою категорією споживачів є й деякі установи.
Тут функціонує районна лікарня, 2 школи, дитячий садочок,
хлібопекарський та молококонсервний заводи, лісокомбінат,
пральня, автомийка, лазня, готельні й ресторанні комплекси.
Проведені нами дослідження показують, що для
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забезпечення всіх зазначених витрат Путилі потрібно 1500 м3
води питної якості. Існуючий водозабір, який знаходиться на
струмку Сторонець, має продуктивність 340 м3/ добу, що,
очевидно, не дозволяє забезпечити водоспоживання в
належному обсязі. Підкреслюємо, що нині особливо гостро
постає проблема будівництва іншого водозабору.
Через неухильне зростання водоспоживання внаслідок
розвитку місцевої промисловості, поліпшення благоустрою смт.
Путила вимагає розв’язання всіх проблем будування
спеціальних споруд, поліпшення якості, подавання і розподілу
води, охорони навколишнього природного середовища та
раціонального використання водних ресурсів. Це можливе
тільки у разі системного підходу до вирішення питань усіх
споживачів, а також за умови підвищення інтенсивності роботи
діючих та будівництва нових систем водопостачання. Тому
потрібно здійснити реконструкцію існуючої мережі, яка зможе
забезпечити водоспоживання.
Окреслені завдання можуть бути успішно виконані тільки
шляхом впровадження в практику проектування, будівництва та
експлуатації водогосподарських систем, раціональних методів
їхнього розрахунку, нових типів водопровідних споруд і
прогресивних технологічних прийомів добування, обробки і
подавання води споживачам. Цього можна досягти в разі
правильного економічного розв’язання проблеми забезпечення
водою всіх споживачів, тобто в разі найменших зведених
витрат, при можливих змінах характеристик систем
водопостачання під час експлуатації.
Список літератури:
1. Арцев А.И. Проектирование водозаборов подземных вод /
А.И. Арцев, Ф.М. Бочевер, Н.Н. Лапшин и др. – М. : Стройиздат,
1976. – 292 с.
2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения / Госстрой СССР. – М. : Стройиздат, 1985. – 130 с.
3. Путила [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Putyla_smt/.
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Олена Якімова
Науковий керівник – проф. Сухий П.О.
Особливості формування ціни на землі
сільськогосподарського призначення в Україні
Вирішення проблем в аграрному секторі України пов’язують
із завершенням земельної реформи, зняттям мораторію на
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.
Це має сприяти зміцненню і поліпшенню фінансового стану
виробників
сільськогосподарської
продукції.
Особливо
важливим для України є досвід формування і функціонування
земельних ринків країн Східної Європи, оскільки на етапі
реформування вони мали схожі проблеми.
Вагомим внеском у дослідження теоретичних та практичних
аспектів земельних відносин і проблем формування ринку
сільськогосподарських земель є праці Ю. Білика, П.
Гайдуцького, А. Даниленка, Д. Добряка, Л. Новаківського, А.
Третяка, П. Саблука. Також наукові дослідження та публікації
вітчизняних економістів-аграрників та фахівців із землеустрою,
зокрема, Т. Осташка, О. Онищенка, Ю. Коваленка та інших.
При вирішенні питання ціноутворення на землю необхідно
брати до уваги три позиції: політичну, економічну та соціальну.
Політичний аспект полягає у тому, що земля є власністю
народу, тому держава має бути ключовим суб’єктом на ринку
земель сільськогосподарського призначення і їх належати
повнота прав для регулювання її обігу. Економічний аспект
полягає у виборі такого варіанту завершення реформування
земельних відносин, який би створив умови для збільшення
виробництва сільгосппродукції та зростання продуктивності
земель. Соціальний аспект має за мету зберегти село та
селянство як клас. Крім того, право приватної власності на
землю за своєю суттю не абсолютне і пов’язане з інтересами
народу, який їх реалізує через державу. Тому, насамперед,
необхідно вдосконалювати інститут приватної власності на
землю. Лише тоді приватна власність на землю буде соціально
справедливою і створюватиме стимули до ефективного
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господарювання власника і господаря в одній особі.
Отже, ефективний, конструктивний для економіки ринок
землі в Україні буде можливим лише тоді, коли аграрій стане
його активним учасником. Метою формування ринку земель
сільськогосподарського призначення має стати перехід земель
цієї категорії до найбільш ефективних і раціональних
землевласників
і
землекористувачів.
Тому
потрібно
зосередитись на підвищенні культури земельних відносин через
стимулювання кооперування, вдосконалення орендних відносин
та поширення заставних операцій.
З огляду на світовий досвід і можливі наслідки від
запровадження ринку земель с/г призначення, доцільно, щоб
покупцем і продавцем землі була держава. Це не тільки
дозволить контролювати процес переходу прав власності, але й
допоможе вирішувати стратегічні питання розвитку аграрного
сектору України. При цьому стратегічною метою дій держави
має стати не перерозподіл земель, а створення ефективних
конкурентоспроможних господарських структур ринкового типу
й поширення насамперед орендних відносин і заставних
операцій.
При запровадженні ринку землі досить актуальним є питання
ціни, за якою вона продаватиметься. В умовах розвиненого
аграрного ринку ціна землі, як відомо, визначається
відношенням ренти, що приймає форму орендної плати, до
реальної відсоткової ставки (номінальна відсоткова ставка за
депозитами мінус рівень інфляції). У нинішніх умовах низької
прибутковості землі та зумовленої цим невідповідної орендної
плати за неї при високих банківських депозитах ціна на землю
не буде високою, а отже, це ставить під сумнів прозорість та
ефективність ринку земель в державі. При цьому можна
розглядати одну із ситуацій при якій держава купувала б у
населення землі сільськогосподарського призначення за ціною
не вище нормативної оцінки, а продавала – не нижче експертної.
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Надія Яцусь
Науковий керівник – доц. Киналь О.В.
Особливості ходу температур повітря у 2013 році
в межах «теплого» Поділля
«Теплим» Поділлям називають південний кліматичний
район Тернопільської області, який включає в себе
Борщівський, Заліщицький і Чортківський адміністративні
райони, до нього належать також південні ділянки Бучацького і
Гусятинського районів [1].
Найважливішими характеристиками теплого періоду є
дати весняного і осіннього переходу середньодобової
температури повітря через певні межі (0, 5, 10, 15оС). За ними
визначають початок, кінець і тривалість важливих для
сільського господарства періодів року:
1) теплого періоду (з температурою вище 0оС);
2) загального періоду вегетації (з температурою вище 5оС);
3) періодом активної вегетації (з температурою вище 10оС) [1].
Теплий період 2013 р. на території тривав 241 день, почався
у другій декаді березня (у 2013 р. – 30.03) і закінчився у третій
декаді листопада (у 2013 р. – 25.11) [2].
Період загальної вегетації (з температурою вище 5оС)
тривав 175 днів, почався в першій декаді квітня (10.04.2013р.) і
закінчився у третій декаді жовтня (01.10.2013 р) [2].
Період активної вегетації тривав 162 дні, почався у третій
декаді квітня (18.04.2013 р.) і закінчився в першій декаді жовтня
(26.09.13 р.). У долинах Дністра і його приток період активної
вегетації починається на 2 дні раніше (16.04.2013 р) [2].
Важливим показником термічних умов теплого періоду
року є сума середніх добових активних температур. Розподіл
цих сум по території залежить від широти місця, висоти над
рівнем моря та інших факторів [1].
Суми активних температур на «теплому» Поділлі
становлять 2825оС, але вона змінюється відповідно до висоти
місця. Наприклад, для умов Борщева (290 м н. р.м.) сума
активних температур становить 2754оС, а для Заліщиків (160 м

191

н. р.м.) – 2975оС [2].
Весна в межах території зазвичай починається у другій
декаді березня, після переходу температури через 0оС і
закінчується в останній декаді травня. У 2013 році весна тривала
64 дні [2].
У березні – квітні температури зростали повільно, бо тепло
витрачалось на танення снігів. Для першої і другої декад квітня
характерні
повернення
холоду,
що
супроводжується
приморозками, особливо у нічний час [1].
Літній
сезон
обмежується
датами
переходу
середньодобової температури через 15оС. У 2013 році літо
тривало 92 дні. Воно почалося в третій декаді травня (02.06.13
р.) і закінчилося у першій декаді вересня (01.09.13 р.).
Тривалість літнього сезону різна по території, в долинах річок
більша на 6-7 днів (м. Заліщики – 98 днів), ніж на рівнинних
ділянках (м. Борщів – 92 дні) [2].
Осінь зазвичай починається у першій декаді вересня і
закінчується у кінці листопада, після осіннього переходу
температури через 0оС. У 2013 р. вона тривала 85 днів (02.09.13
р. – 25. 11. 13 р.).
Осінь у долинах Дністра і його приток на 1–2 дні може
починатись пізніше. Для неї характерні зниження температури
(жовтень-листопад) і приморозки, які спостерігаються у нічний
час [1].
В результаті дослідження було визначено межі холодного і
теплого періоду у 2013 р., а також часові межі кліматичних
сезонів. Було досліджено період загальної і активної вегетації,
які на «теплому» Поділлі є сприятливими для розвитку
сільського господарства. А весняні і осінні заморозки, літні
посухи, зимові морози і відлиги потребують детальнішого
вивчення.
Список літератури:
1. Природа Тернопільської області за
К.І.Геренчука. – Львів: Вища школа, 1979. – 167 с.
2. http://meteo.ua/ua/archive.
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