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Оцінка вмісту важких металів та умов їх міграції в 

агроландшафтах Тернопільської області //// Укр. геогр. журн.- 

2012. - № 3. – С.25-33. 

Джерела здібностей і даровання дітей на 
кінчиках їхніх пальців. Від пальців … йдуть найтонші 
струмочки, які надувають джерело творчої думки. 
Чим більше впевненості і винахідливості в дитячій 
руці, тим тонша взаємодія із знаряддям праці, чим 
складніші рухи, тим глибше входить взаємодія руки з 
природою… в духовне життя дитини. Іншими 
словами: чим більше майстерності в дитячій руці, тим 
розумніша дитина.   

В.О.Сухомлинський 
 
Людина визначається через свій проект, творячи себе 

працею і практикою. Проектуючи творчо своє життя, 
розробляючи і здійснюючи індивідуальний життєвий 
сценарій, особистість оволодіває не лише необхідними 
знаннями, а й компетентністю, зрештою, може, найвищим 
мистецтвом — мистецтвом жити. 

На сучасному етапі особливого значення набуває 
проблема проектування людиною нових життєвих стратегій, 
компетентності, посилення гнучкості й мобільності 
соціальної поведінки. Чим вищий життєвий ресурс людини, 
чим ширші її соціальні можливості, тим легше їй здолати 
кризові настрої, оволодіти власним життям. 

Творчий, інтелектуальний потенціал людей є 
рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість 
необхідно своєчасно виявити і розвивати.  

Виховання творчої особистості, одне з 
найважливіших питань і завдань, які покликані 
розв’язувати усі ланки народної педагогіки і освіти.  

 
Обдарована дитина — дитина, яка 

вирізняється яскравими, очевидними, інколи 
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визначними досягненнями або має внутрішні задатки 
для таких досягнень у певному виді діяльності наділена 
високим творчим потенціалом і високим рівнем 
розвитку здібностей.  

Обдаровані діти часто є оригінальними у 
поведінці та спілкуванні. Вони використовують 
особливі способи спілкування з дорослими й 
однолітками, чутливі до ситуації спілкування, 
виявляють уміння спілкуватися не лише словесно, а й 
за допомогою невербальних засобів (міміки, жестів, 
інтонації тощо), легко вступають у контакт з 
однолітками, прагнуть до лідерства у спільній 
діяльності. Обдаровані діти частіше за своїх однолітків 
обирають роль Дорослого в творчих іграх, змагаються з 
іншими дітьми. Не уникають відповідальності, 
пред’являють високі вимоги до себе, самокритичні; не 
люблять, коли до них ставляться із захопленням, 
обговорюють їхню винятковість, талановитість. Ці діти 
випереджають однолітків у моральному розвитку, 
активно прагнуть добра, справедливості, правди, 
виявляють інтерес до всіх духовних цінностей. 

У вихованні обдарованих дітей надзвичайно 
важлива роль належить батькам і педагогам, які 
повинні створити умови для їхнього гармонійного 
розвитку: атмосферу любові, довіри, уваги до потреб та 
інтересів. 

Не менш важливою є спеціальна підготовка 
педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Вони 
повинні бути чуйними, доброзичливими, уважними, 
емоційно стабільними, мати динамічний характер і 
почуття гумору, позитивне самосприйняття.  
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Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, 
інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її 
світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним 
колективом стоїть завдання спрямоване на 
забезпечення формування інтелектуального потенціалу 
нації шляхом створення оптимальних умов для 
всебічно обдарованої молоді. Колектив навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1-гімназія» м.Копичинці Гусятинського 
району Тернопільської області ставить за мету виявити 
і допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі 
здібності, природні задатки, створити сприятливі умови 
для розвитку здібностей школярів, підвищити 
соціальний статус обдарованої молоді. Для досягнення 
поставленої мети у школі створена і постійно 
вдосконалюється система роботи з обдарованою 
молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, 
прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови 
суб’єкта творчої діяльності і проводиться як в груповій 
так і індивідуальній формах.  

Забезпечується допрофільна підготовка учнів 8-
9-х класів. Ведеться робота по залученню учнів до 
інтелектуальних конкурсів: Міжнародного конкурсу 
знавців української мови ім. Петра Яцика, щорічного 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвячений Шевченківським дням, Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської творчості 
імені Т.Шевченка, Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру», Міжнародного чемпіонату з 
розв’язування логічних математичних задач, 
Міжнародного фізичного конкурсу «Левеня», 
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Міжнародного конкурсу з інформатики та 
комп’ютерної грамотності “Бобер”, Всеукраїнського 
природничого інтерактивного конкурсу "Колосок", 
Всеукраїнського конкурсу з англійської мови 
«Гринвіч», Всеукраїнського конкурсу з українознавства 
«Патріот», Всеукраїнської українознавчої гри 
«Соняшник», щорічного районного конкурсу на 
здобуття премій наших земляків І.Пулюя, 
Д.Січинського, С.Наливайка, Б.Лепкого, написання 
науково-дослідницьких робіт для захисту в МАН.  

Розвитку творчих здібностей учнів сприяють 
проведення у школі предметних тижнів, виставки 
творчих робіт учнів, турніри знавців, інтелектуальтно-
розважальні ігри, науково-практичні конференції, 
випуск незалежної учнівської газети «Гімназист».  

Одним із важливих напрямків роботи з 
обдарованими дітьми у школі є постійний 
психологічний патронаж всіх учасників навчально-
виховного процесу, бо тільки у межах психологічного 
моніторингу, який допомагає здійснювати 
психологічний супровід у навчанні обдарованих і 
здібних дітей педагогічний колектив вирішує такі 
завдання:  

– розроблення індивідуальних освітніх 
маршрутів;  

– формування адекватної самооцінки; 
– охорона та зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я; 
– розвиток психолого-педагогічної 

компетентності педагогів і батьків обдарованих і 
здібних дітей.  
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У школі сформований і постійно поповнюється 
банк даних обдарованих і здібних дітей різних вікових 
груп.  

За даними рейтингової оцінки роботи 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м.Копичинці 
районним відділом освіти Гусятинської 
райдержадміністрації навчальний заклад кілька років 
поспіль займає призові місця. Значна заслуга у цьому 
належить саме нашим вихованцям. 

Виявлення обдарованих дітей потребує творчого 
підходу до організації навчання як інтегрованого 
процесу, який сприяє формуванню цілісної картини 
світу, дає змогу учням самостійно обирати «опорні» 
знання з різних наук при максимальній орієнтації на 
власний досвід. 



 8 

  
 

 41 

РОГА И.В. 

ЛАНДШАФТОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АГРОУГОДИЙ ЗАПАДНОГО ПОДОЛЬЯ 
 

Проанализированы ландшафтная структура Западного 
Подолья и особенности миграционных процессов в ландшафтах 
исследуемой территории. Освещены результаты аналитических 
исследований по содержанию и динамики цезия-137 и стронция-
90 в почвах ландшафтов, находящихся в зонах 
сельскохозяйственного использования. 

Ключевые слова: Западное Подолье, миграционная структура 
ландшафтов, радионуклиды, цезий-137, стронций-90. 
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ROGA I. 

THE LANDSCAPE ANALYSIS OF RADIOLOGICAL 
STATE OF AGROLANDSCAPES 

OF WESTERN PODILLYA 
 
The landscape structure of Western Podillya and features of 

migration processes in landscapes are analysed. The results of 
analytical studies on the content and dynamics of cesium-137 and 
strontium-90 in soil of landscapes that are in the areas of agricultural 
use are considered. 

Keywords: Western Podillya, migration structure of landscapes, 
radionuclides, cesium-137, strontium-90. 
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Рога Ірина 
 

Випускник 2000р. 
Молодший науковий співробітник інституту 

географії при академії наук України 
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Кожен учитель має будувати навчально-виховний 
процес таким чином, щоб сприяти розвитку здібностей та 
обдарованості дитини. Стосовно феномену обдарованості 
дитини існує дві протилежні точки зору. За соціальною 
концепцією визнається, що більшість дітей від 
народження однаково наділені розумом і різниця у рівні 
розвитку їх здібностей зумовлена різницею життєвих 
умов (Дж.Локк, К.А.Чельвецій, В.П.Єфроїмсон). Друга – 
теорія генетичної спадковості, за якою обдарованість є 
вродженим, досить рідкісним явищем, що успадковується 
від батьків і навіть через покоління (Ф.Гальтон, 
Р.Стернберг) 

Суперечливість цих поглядів зникає, якщо вважати, 
що потенційна обдарованість дитини по відношенню до 
різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, тоді 
як актуальну обдарованість демонструє лише незначна 
частина дітей. Будь-яка дитина може досягти особливих 
успіхів у широкому спектрі діяльності, оскільки її 
психічні можливості надзвичайно пластичні на різних 
етапах вікового розвитку. Таким чином, обдарованість у 
певній діяльності може виникати стихійно й далі 
розвиватись за сприятливих умов або затухати за 
несприятливих. 

Те, що дитина обдарована, можна припустити, 
якщо її інтелектуальні здібності перевищують 
стандартний рівень, до вирішення проблем і завдань вона 
застосовує творчий підхід, а також у неї наявний високий 
рівень мотивації досягнень.  

Головною винагородою праці вчителя є збуджений 
його діяльністю живий інтерес до свого предмета, 
бажання учнів поглиблено його вивчати. Тоді виникає 
взаємна, всеохоплююча хвиля натхнення і у того, хто 
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Рис. 3. Вміст стронцію-90 у ґрунтах Західноподільської 
височинної області (укладено за матеріалами наданими 
Держуправлінням екології та природних ресурсів у 
Тернопільській області та [1]) 

Література 
1. Атлас. Україна. Радіоактивне забруднення. Київ, 

Інтелектуальні системи ГЕО, 2006, 46 с. 
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прагне передати весь свій багаж знань, і у того, хто хоче 
ці знання перейняти, усвідомити, зробити змістом свого 
існування у майбутньому. 

Протягом більш як сорокалітньої трудової 
діяльності Лаврушко Марія Йосипівна, учитель географії, 
мала щастя пізнати багатьох обдарованих юнаків і дівчат, 
які не тільки полюбляли цю захоплюючу науку, що 
давала можливість усвідомити світ природних і 
суспільних процесів і явищ, пізнати їх «наживо», а й 
вимагала шанобливого ставлення до «її величності 
природи». 

Проте серед тієї численності плеяди, Богом 
наділених талантом дітей, хочеться виокремити одну. 

Пригадуються її широко відкриті оченята і жива 
увага на уроках. 

У нашій школі вона навчалась у кінці 90-х років 
ХХ століття. Вона захоплювала своєю працьовитістю, 
аналітичним складом розуму, постійним прагненням 
читати, досліджувати, експериментувати. Вже будучи 
старшокласницею, вона з фантастичною завзятістю 
влилася в ряди гуртківців 
«Globе», міжнародної 
організації школярів, метою 
якої було глобальне вивчення 
і охорона всіх складових 
географічної оболонки. 

Дівчина, про яку 
ведеться розповідь, –– Рога 
Ірина Володимирівна. Вона, 
наче губка, вбирала в себе всю інформацію, яку могла 
почерпнути в той час. І головним джерелом географічних 
знань для неї були книжки.  

Рога Ірина (у центрі) – 
учасник програми “Globe” 



 12 

Ірина була постійним відвідувачем і найкращим 
читачем шкільної і міської бібліотек. І це дало 
очікуваний результат: дівчина була нагороджена 
Дипломом ІІІ ступеня на IV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії, яка проходила у м. Івано-
Франківську у 2000 р., що дало їй право без вступних 
екзаменів бути зарахованою на навчання у Чернівецькій 
державний університет, на факультет екології. Вуз Ірина 
закінчила з Червоним дипломом, поступила в 
аспірантуру Київського наукового інституту географії.  

Щороку приїжджає на 
польові дослідження у нашу 
область. Самовіддано і без 
нарікань долає всі труднощі 
похідного життя в експедиціях.  

Дівчина часто бере участь у 
Всеукраїнських міжнародних 
симпозіумах, нарадах та 
семінарах.  

І коли вчителька завела з 
нею мову про те, чи не шкодує, 

що свідомо відрікається від усіх зваб звичайного дівочого 
життя і віддає себе служінню «її величності Науці», вона 
заперечила і сказала: «У такому саме житті я бачу своє 
призначення на Землі і чогось привабливішого від науки і 
пізнання світу для мене немає!» 

 
Директор НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 
гімназія» м. Копичинці 
Білик О. І. 

Рога Ірина Володимирівна – 
аспірант Інституту 

Географії НАН України під 
час польових досліджень у 

с.Нирків 
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Висновки Вивчення міграційної структури Західного 
Поділля, а також результати аналітичних досліджень щодо 
вмісту радіонуклідів цезію та стронцію у ґрунтах ландшафтів, 
що знаходяться у зонах сільськогосподарського навантаження, 
дозволили зробити висновок про домінування процесів виносу 
хімічних елементів і сполук, у тому числі радіонуклідів та, 
відповідно, високу здатність території до самоочищення. Разом 
із тим, для більш об’єктивних та кондиційних висновків щодо 
радіоекологічного стану ландшафтів досліджуваної території 
необхідним є виконання значно більшого обсягу аналітичних 
робіт на основі ландшафтного та ландшафтно-геохімічного 
підходів. На наш погляд, це стає можливим при належній 
організації моніторингових спостережень за станом 
навколишнього природного середовища на регіональному рівні. 
Також доцільним є застосування сучасних методів 
дистанційного зондування для виявлення особливостей 
ландшафтної структури території, стану ґрунтового покриву, 
геоекологічних показників. 
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м. Чорткова та м. Заліщики сформувались відносно невеликі 
ділянки, де забруднення стронцієм сягає 4-10 кБк/м2. 

Північна і центральна частини Західно-Подільської 
височинної області  зазнали незначного забруднення стронцієм-
90 після аварії на ЧАЕС. Виняток становлять агроугіддя навколо 
населених пунктів Доброполе Бучацького району (пункти 
спостереження 2 і 32) та Дунаїв Кременецького району. Цікаво, 
що ґрунти агроландшафтів, де проводяться моніторингові 
дослідження (точки 2 і 32) характеризуються підвищеним 
вмістом також цезію-137 чорнобильського походження (рис. 2), 
тоді як дерново-карбонатний середньосуглинковий ґрунт 
агроландшафтів точки 2 вирізняється підвищеним вмістом лише 
стронцію-90. Вміст радіонуклідів стронцію у ландшафтних 
комплексах північної та центральної частин досліджуваної 
території у середині 90-их років стабілізувався і не перевищує 
фонового дочорнобильського рівня – 7,05 Бк/кг. Південна 
частина зазнала більшого забруднення стронцієм-90. Так, у 1986 
році високий вміст радіостронцію зафіксовано у ґрунтах поблизу 
населеного пункту Гермаківка Борщівського району (точка 3) – 
96,2 Бк/кг, Стара Ягільниця Чортківського району (точка 16) – 
56,24 Бк/кг, у 1987 році у межах агроугідь с. Свидова 
Чортківського району (точка 15) – 41,44 Бк/кг, с. Угриньківці 
Заліщицького району (точка 6) – 23,68 Бк/кг.  Після 1986 року 
спостерігається тенденція до зменшення концентрації цього 
радіонукліду у ґрунтах, лише у 1990 та 1991 роках зафіксовано 
різке збільшення його вмісту практично на всіх точках 
моніторингових досліджень південної частини Західного 
Поділля. Так, у агроландшафтах села с. Дунів Заліщицького 
району (точки 23, 34) концентрація стронцію-90 сягнула 91,76 і 
56,24 Бк/кг, с. Винятинці Заліщицького району (точка 25) –  41,4 
Бк/кг, с Свидова Чортківського району (точка 15) – 44,4 Бк/кг. 

Загалом, станом на 2005 рік на всіх пунктах моніторингових 
досліджень у межах Західноподільської височинної області не 
зафіксовано перевищення фонових (дочорнобильських) 
показників стронцію-90 у ґрунтах сільськогосподарських угідь. 
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Ірина Рога – дочка 
вчителя математики НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1- 
гімназія» м.Копичинці Роги 
Ольги Григорівни та працівника 
залізничного господарства 
ст.Тернопіль Роги Володимира 
Васильовича.  

Те, що ця дитина 
неординарна ще змалку 
свідчила її оригінальність у 
поведінці та спілкуванні. Вона 
використовувала особливі способи спілкування з 
дорослими і однолітками, виявляла уміння спілкуватися 
не лише словесно, а й за допомогою невербальних 
засобів (міміки, жестів, інтонації), легко ступала у 
контакт з однолітками прагнучи до лідерства у спільній 
діяльності. До мене на уроки географії вона прийшла 
будучи ученицею шостого класу. Саме тоді 
розпочинається у загальноосвітній школі курс 
географічної науки. Зразу ж, з перших уроків мені 
кинулось в очі те, що учениця дуже активна, вона не 
тільки прагнула постійно відповідати і потребувала 
додаткових завдань по роботі з картою чи географічною 
інформацією, а вимагала від мене, як вчителя, додаткових 
даних щодо виучуваного, хотіла знати все більш 
докладно. Вона приходила до мене і просила дати їй 
прочитати про все, що її цікавило, і було в наявності в 
моїй особистій бібліотеці. Пізнання таємниць природи, 
Землі, Всесвіту приносило їй максимум задоволення: 
вона хотіла вчити і досягала успіхів. Їй вже змалку була 
властива здатність займатися самостійно. Для Ірини було 
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властиве уміння критично оцінювати діяльність(що іноді 
завдавало їй додаткових проблем), вона намагалась 
завжди зрозуміти, глибоко проникнути в суть явища 
природи чи суспільного життя, її не задовільняло 
поверхневе пояснення. Мої уроки виявили для неї інтерес 
тому, що я старалась використовувати метод проблемних 
ситуацій, для розв’язання яких треба було мислити 
неординарним способом. 

Для неї захоплюючим був метод побудови гіпотез. 
Вона активно висувала власні гіпотези щодо вирішення 
наукового завдання(щодо організації екологічного 
моніторингу, щодо наукових методів організації 
господарсього життя суспільства, щодо попередження 
стихійних лих і т.д.). Вона охоче висловлювала свої 
припущення, які ставали темою її дослідження. 
Спеціально для Ірини я застосовувала таку форму роботи 
як «інформаційно-пізнавальна суперечність», 
характерною особливістю якої є те, що елементами її є 
істинні, але, на перший погляд, суперечливі судження. 

На відміну від своїх ровесників Ірина краще могла 
розкрити відносини між явищами природи та суспільного 
життя і їх суттю, демонструвала здатність до 
узагальнення, систематизації, класифікації. 

Протягом п’яти років засвоєння знань з курсу 
географії вона постійно прагнула працювати більше за 
своїх однолітків, була учасником і переможцем 
географічних олімпіад різних рівнів. ще будучи 
ученицею школи. вона бачила своє майбутнє в науці, 
ідучи до нього впевненості без вагань. мене завжди 
вражала у дівчині її сильно виражене почуття 
справедливості, відвертості, прямолінійності, безмежна 
допитливість і прагнення задовільнити її. Я ніколи не 

 35 

важкосуглинкові, місцями чорноземи типові 
середньосуглинкові. Концентрація радіоцезію у верхньому шарі 
ґрунту на точках моніторингових досліджень коливається у 
межах 170-360 Бк/кг. Цікаво, що не спостерігається чітка 
тенденція до зменшення його вмісту не лише через процеси 
самоочищення, а й внаслідок фізичного розпаду. Очевидно, 
зібрані матеріали з пунктів моніторингових досліджень 24 і 25 
характеризують геохімічний бар’єр, на якому відбувається 
накопичення цезію-137. Протягом останніх років досліджень 
вміст цезію-137 на точках  23 і 34 (с. Дунів Заліщицького 
району) стабілізувався приблизно на рівні 80-110 Бк/кг. У 
Чортківському районі моніторинг радіаційної обстановки 
проводиться у межах сіл Свидова (точка 15) Ягільниця 
(точки 16, 26), Росохач (точки 27, 28), Угринь (точка 29). 
Досліджувана територія характеризується домінуванням 
відносно підвищених (абсолютні висоти 330-350 м) вирівнених 
межирічних рівнин складених лесовидними суглинками 
потужністю 5-17 м, що підстеляються щільними глинами з 
перешаруваннями вапняку, мергелю. Ґрунти представлені 
фоновими для цієї території – темно-сірими та чорноземами 
опідзоленими середньосуглинковими. Середні показники вмісту 
цезію у ґрунтах коливаються у межах 30-90 Бк/кг і також не 
спостерігається загальний тренд до зменшення його 
концентрації. 

Досліджувані населені пункти Чортківського та Заліщицького 
районів не належать до ІV зони посиленого радіоекологічного 
контролю, але тим не менше значне перевищення фонового 
вмісту радіонуклідів цезію у сільськогосподарських угіддях 
викликає необхідність посилення моніторингових досліджень 
шляхом збільшення пунктів спостережень та використання при 
їх розміщенні ландшафтних та ландшафтно-геохімічних 
принципів моніторингу. 

Характер динаміки вмісту стронцію-90 у ландшафтних 
комплексах Західного Поділля (рис. 3) є відмінним від 
вищеописаного перерозподілу цезію-137. Сумарне забруднення 
стронцієм-90 не перевищує 2 кБк/м2. Лише на широті 
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Рис. 2. Вміст цезію-137 у ґрунтах Західноподільської 
височинної області (укладено за матеріалами наданими 
Держуправлінням екології та природних ресурсів у 
Тернопільській області та [1]) 

 
що підстеляються піщано-галечниковими відкладами терас 

потужністю 5-7 м, на яких розвинулись чорноземи реградовані 
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обмежувала її загальноприйнятими стандартами 
поведінки, стимулюючи самостійне мислення, прагнення 
бути незалежною і бажання докопатись до істини шляхом 
практичного експерименту. результат – позитивний: 
сьогодні Рога Ірина молодший науковий співробітник 
інституту географії Національної академії наук України. 
Для дисертації обрала тему: «Гоехімічні умови 
антропогенно змінених ландшафтів Західноподільської 
височинної області» (аспірантура 2006-2009 роки)  

 
 
Учитель географії  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 
гімназія» м. Копичинці  
Лаврушко М.Й. 

 

Колектив, у якому працює Ірина  
/перша зліва/ 
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Формування світогляду  
під час навчання в університеті 

 
Я поступила на географічний факультет 

Чернівецького національного університету ім. 

Ю.Федьковича у 2000 році. Як призер IV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (м. 

Івано-Франківськ, 2000 р.) була зарахована до 

університету поза конкурсом. Там навчалася на кафедрі 

гідроекології, водопостачання та водовідведення, 

спеціалізацією якої є підготовка фахівців в галузі 

екології, гідрології, охорони навколишнього 

природного середовища тощо. Спеціальність, яку я 

обрала, була новою в університеті та передбачала 

освоєння великого обсягу знань та умінь 

географічного, хімічного, біологічного змісту.  

В ході навчання у мене сформувався інтерес до 

радіоекологічних досліджень. Цей напрямок став 

провідним у наукових дослідженнях в університеті. Під 

керівництвом доктора географічних наук професора 

М.І.Кирилюка я працювала над курсовими роботами та 
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133,2 Бк/кг (точка 2). Протягом 1987-1993 років вміст цезію у 
ґрунтах тут коливався у межах 22-69 Бк/кг. Станом на 2000-2005 
роки забрудненість сільгоспугідь с. Доброполе, на яких 
проведено моніторингові дослідження, становила 25-46 Бк/кг. 

Як уже згадувалось, значна частина радіоактивних випадінь 
зосереджена у південній частині Західноподільської височинної 
області. Моніторинг радіаційного забруднення тут проводиться з 
1982 року, а з 1990 року через складну радіаційну ситуацію 
кількість точок спостережень збільшено. Із наявних даних різко 
виділяються показники концентрації радіоцезію у ґрунтах 
ландшафтних комплексів Заліщицького району (точки 23, 24, 25, 
34), а також поблизу м. Чортків (точки 16, 18, 26, 28, 29). 
Найбільший вміст цезію-137 у ґрунтах сільськогосподарських 
угідь с. Винятинці, які приурочені до відносно знижених 
(абсолютні висоти 230-260 м) вирівнених давніх 
високотерасових рівнин, складених лесовидними суглинками 
потужністю 2 м,  
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рис. 2 яскраво проглядаються дві смуги із максимальними 
показниками сумарного забруднення досліджуваного регіону 
цезієм-137. Ізолінії 40-100 кБк/м² окреслюють найбільш 
забруднені території на широті м. Чортків, а також по лінії 
Заліщики-Кам'янець-Подільський. Найменшого впливу 
Чорнобильської аварії зазнали центральна і північна частини 
Західного Поділля – сумарний показник забруднення цезієм-137 
варіює тут у межах 0-4 кБк/м². 

Точкові дослідження динаміки вмісту цезію-137 (в період із 
1982 року по 2005 рік) у ґрунтах Західноподільської височинної 
області підтверджують загальні закономірності просторового 
перерозподілу цього радіонукліду в післяаварійний період. 
Середній (дочорнобильський) вміст цезію-137 у верхньому шарі 
ґрунтів досліджуваного регіону становив близько 7,48 Бк/кг. У 
північній та центральній частинах регіону в післяаварійний 
період не спостерігається значного перевищення його фонового 
вмісту. Концентрація цезію-137 у ґрунтах досліджуваних 
агроугідь коливається у межах 2-30 Бк/кг. Лише у 1986 р. вміст 
цезію сягнув 51,8 Бк/кг (точка 19) та 39,96 Бк/кг (точка 5). Це 
точки моніторингу агроугідь у межах відповідно відносно 
підвищених (абсолютні висоти 330-350 м) слабкогорбистих 
межирічних рівнин, складених лесовидними суглинками, що 
підстеляються суглинками і глинами з уламками вапняку, 
мергелю, пісковику, піску з чорноземами типовими 
малогумусними середньосуглинковими та слабкогорбисті 
межирічні рівнини середнього рівня (300-330 м), складені 
лесовидними суглинками потужністю до 19 м, що підстеляються 
глинами та вапняками з чорноземами опідзоленими 
середньосуглинковими. У післяаварійні роки концентрація цезію 
у ґрунтах не перевищувала фонових значень, лише на початку 
90-их зафіксовано збільшення його вмісту у ґрунтах (навіть до 
20-40 Бк/кг) практично на всіх точках моніторингу у північній і 
центральній частинах Західноподільської височинної області. На 
тлі відносно невисокого радіаційного забруднення виділяються 
агроландшафти поблизу с. Доброполе Бучацького району (точки 
2 і 32). У 1986 році забрудненість цезієм-137 тут сягнула 
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написала і захистила магістерську роботу «Радіаційне 

забруднення Чернівецької області». 

Після успішного здобуття ступеня бакалавра в 

числі найкращих студентів свого курсу була зарахована 

до магістратури, по закінченні якої отримала диплом 

магістра з відзнакою за спеціальністю «Екологія та 

охорона навколишнього природного середовища» 

(2005 р.).  

За час навчання в університеті опубліковано 7 

наукових робіт, із них протягом другого року навчання 

– 6 робіт. Одна робота опублікована у виданні, 

рекомендованому ВАК України, та одна – англомовна. 

Наукові дослідження в галузі радіоекології, а 

також ландшафтознавства і геохімії ландшафтів я 

продовжила, поступивши в аспірантуру Інституту 

географії Національної академії наук України. 

 
Молодший науковий співробітник 
інституту географії Національної 
академії наук України. 
Рога І.В. 
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ОДНА ІЗ СТАТТЕЙ ІРИНИ РОГИ 
молодшого наукового співробітника інституту 

географії Національної академії наук України. 
 

РОГА І.В. 

Інститут географії НАН України, 
вул. Володимирська, 44, м. Київ, Україна 

ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ 
РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОУГІДЬ ЗАХІДНОГО 

ПОДІЛЛЯ 
 
Проаналізовано ландшафтну структуру Західноподільської 

височинної області та особливості міграційних процесів в 
ландшафтах досліджуваної території. Висвітлено результати 
аналітичних досліджень щодо вмісту і динаміки цезію-137 та 
стронцію-90 у ґрунтах ландшафтів, що знаходяться у зонах 
сільськогосподарського використання. 

Ключові слова: Західноподільська височинна область, 
міграційна структура ландшафтів, радіонукліди, цезій-137, 
стронцій-90. 

 
Актуальність дослідження. Після катастрофи на ЧАЕС 

найвищі рівні радіоактивного забруднення спостерігаються у 
межах 30-кілометрової зони відчуження, однак техногенного 
радіоактивного впливу зазнали також території, над якими 
випали опади із радіоактивних повітряних мас. Умовно 
радіоактивне забруднення України внаслідок катастрофи на 
ЧАЕС розбивають на три сліди: північно-західний, північно-
східний та південно-західний [20]. Територія Західноподільської 
височинної області (Західного Поділля) зазнала радіаційного 
впливу при південно-західному переносі, при чому більш 
інтенсивного забруднення радіонуклідами зафіксовано у її 
південній частині. Так, у межах Західного Поділля 19 населених 
пунктів віднесено до ІV зони посиленого радіоекологічного 
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Рис. 1. Умови міграції забруднювачів в ландшафтах 
Чортківсько-Кам'янець-Подільського фізико-географічного 
району (фрагмент) 

Центральна частина Західноподільської височинної області, 
що представлена ландшафтними комплексами Зборівсько-
Теребовлянського та Гримайлівсько-Гусятинського фізико-
географічних районів вирізняється розповсюдженням плоских 
заболочених межиріч, із яких утруднений поверхневих змив, 
переважанням у ґрунтовому покриві чорноземів, що потенційно 
призводить до послаблення виносу радіонуклідів та сприяє 
накопиченню забруднювачів. 

Аналіз міграційних умов території, що виконується з 
урахуванням ландшафтної структури та її сучасного 
господарського використання, є підставою для формулювання 
рекомендацій щодо вдосконалення системи обстеження ґрунтів 
сільськогосподарського призначення. 

Динаміка вмісту цезію-137 та стронцію-90 у ґрунтах 
Західноподільської височинної області. На рисунках 2 і 3 
графіками подано результати інтерпретації багаторічних 
моніторингових спостережень за вмістом радіоактивних 
хімічних елементів цезію-137 та стронцію-90 у ґрунтах. 
Основною цінністю цих даних є те, що вони ілюструють 
радіаційну ситуацію до 1986 року та динаміку змін вмісту 
радіонуклідів у ґрунтах після аварії на ЧАЕС. Використані 
аналітичні дані зафіксували стан та динаміку забруднення 
ґрунтів у фонових ландшафтах –  в основному це вододільні 
рівнини, що зайняті сільгоспугіддями. Ізолініями на картосхемах 
зображено рівень сумарного радіаційного забруднення Західного 
Поділля ізотопами цезію та стронцію станом на травень 
2006 року [1]. 

За ступенем радіоактивного забруднення найбільше 
постраждала від наслідків Чорнобильської аварії південна 
частина Західного Поділля: особливо Чортківський і 
Заліщицький райони Тернопільської області та Кам'янець-
Подільський і Чемеровецький райони Хмельницької області. На 
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контролю. У Тернопільській області до ІV зони належать десять 
населених пунктів у Заліщицькому і Чортківському районах: 
міста Заліщики і Чортків, у Чортківському районі смт. 
Заводське, села Босири, Зелена, Колиндяни, Коцюбчики, 
Сокиринці, Сосулівка, Шманьківці. У Хмельницькій області – 9 
населених пунктів: у Чемеровецькому районі села Велика 
Зелена, Вікторівка, Криків, Мала Зелена, Шидлівці та у 
Кам'янець-Подільському районі села Ніверка, 
Нововолодимирівка, Чорнокозинці, Шустівці. 

Аналіз просторового поширення радіоактивного забруднення 
у ландшафтних комплексах Західного Поділля, виявлення 
закономірностей зміни рівнів забруднення радіонуклідами 
сільгоспугідь а також внеску ландшафтних факторів у 
перерозподіл забруднювачів потребує систематичних 
спостережень. Актуальним є визначення регіональних 
особливостей міграції радіонуклідів, контроль за їх вмістом у 
ґрунтах, рівнів їх нагромадження різними видами 
сільськогосподарських рослин, вивчення їх окремих видів, що 
акумулюють радіоактивні ізотопи в підвищених концентраціях. 
Для Західного Поділля збір та обробка геохімічної та, зокрема, 
радіологічної інформації є особливо важливою, оскільки це 
територія характеризується переважанням 
сільськогосподарського природокористування. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні радіоекологічні 
дослідження спрямовані на встановлення рівнів забруднення 
компонентів довкілля, закономірностей розподілу радіонуклідів, 
визначення їх якісних і кількісних показників, їх кінетики, 
динаміки та впливу на різноманітні екосистеми тощо [6, 9, 10]. 
Масштабні наслідки чорнобильської катастрофи спричинили 
актуалізацію вивчення особливостей радіаційного забруднення 
території всієї України [3, 19]. Чимало наукових та науково-
прикладних робіт з означеної проблематики виконано із 
застосуванням ландшафтного підходу [7, 11, 15, 21]. Результати 
регіональних радіоекологічних досліджень висвітлені у працях 
[2, 17, 18], які присвячені вивченню не лише радіаційного 
забруднення (у даному випадку Тернопільської області), а й 
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екологічних проблем загалом. У роботі [18] обґрунтовано 
необхідність визначення реального радіоекологічного стану 
території Тернопільської області та вдосконалення системи 
моніторингу вмісту радіонуклідів чорнобильського походження 
у сільськогосподарських землях і рослинній продукції. 

Формулювання цілей статті. На сьогодні основними 
дозоутворюючими елементами є цезій-137 і стронцій-90 через їх 
тривалий період напіврозпаду (відповідно 30 і 29 років), високу 
енергію випромінювання і здатність легко включатися в 
біологічний кругообіг та ланцюги живлення. Цікаво, що у роботі 
[20] вказано, що у радіаційному забрудненні більшості регіонів 
України основну роль відіграє цезій, оскільки стронцій а також 
ізотопи плутонію, які теж становлять екологічну небезпеку, 
знаходяться переважно у зоні відчуження ЧАЕС. Моніторингові 
дослідження радіаційної обстановки повинні також враховувати 
певну специфіку, що полягає у здатності радіоелементів міняти 
свої розміри з часом незалежно від зовнішніх чинників 
внаслідок самовільного розпаду у відповідності з їх ядерно-
фізичними властивостями. Для отримання кондиційної 
інформації щодо вторинного перерозподілу радіонуклідів, їх 
міграційної здатності необхідним є врахування ландшафтної 
структури забрудненої території, динаміки ландшафтів, а також 
їх змін при антропогенних навантаженнях. При 
радіоекологічному моніторингу базу даних варто наповнювати 
відомостями стосовно геохімічних властивостей ґрунтів, 
зокрема, їх елементного складу, вмісту органічної речовини, 
кислотно-лужних умов, поглинаючої здатності, наявності 
геохімічних бар’єрів тощо [3, 20]. 

Інформаційною основою нашого дослідження слугували 
фондові матеріали надані Держуправлінням екології та 
природних ресурсів у Тернопільській області. Ці матеріали 
включають дані спостережень за радіаційною обстановкою в 
Тернопільській області з 1982 по 2005 роки. Зокрема, 
накопичено фактичний матеріал щодо величини γ-фону повітря, 
щільності забруднення ґрунтів цезієм-137 та стронцієм-90, 
вмісту цих радіонуклідів у рослинній продукції. 
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матеріалом із водозборів та/чи шляхом повітряного переносу. 
Паводки призводять до посилення процесів виносу, 
інтенсивність яких залежить від їх сили та висоти заплави над 
урізом ріки. 

Зони акумуляції (виділ 22) представлені фрагментарно у 
вигляді невеликих безстічних западин карстового походження, 
що характеризуються вологими і сирими умовами 
місцезростання, лучно-чорноземними осолоділими та лучно-
болотними ґрунтами, які сформувались на лесовидних 
суглинках. 

Загалом, у межах досліджуваної території – 
Західноподільської височинної області – відзначається суттєве 
різноманіття ландшафтної та, відповідно, міграційної структури. 
Процеси виносу хімічних елементів та сполук проходять більш 
інтенсивно у ландшафтних комплексах Вороняцького горбогір'я, 
Подільських Товтр, Придністров'я. Горбистий характер поверхні 
Вороняків, переважання ґрунтів із легким механічним складом, 
активний промивний режим сприяють відносно швидкому 
самоочищенню від забруднювачів, у тому числі від 
радіонуклідів на відкритих безлісих ділянках. На ділянках 
зайнятих лісовими масивами ці процеси протікатимуть 
повільніше. Незважаючи на повсюдне розповсюдження у 
підстиланні Товтр вапнякових порід, формуванням на них 
значних масивів із карбонатними ґрунтами, що мають суттєвими 
сорбуючими властивостями, тут домінують процеси виносу 
хімічних речовин на більш низькі прилеглі території завдяки 
висотному положенню та високій енергії змиву. 
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слаборозвинених ґрунтів, карбонатність яких є чинником, що 
зумовлює накопичення радіонуклідів та закріплення їх у 
поглиненому стані. На дуже пологих і пологих схилах 
межирічних рівнин переважають процеси виносу (виділи 5-7). 
Незначна акумуляція забруднювачів відбувається на схилах, що 
складені лесовидними суглинками з опідзоленими середньо- та 
важкосуглинковими ґрунтами та на схилах, вкритих лісами, які 
виступають геохімічними бар’єрами (виділи 6-7). 

Умови міграції на межирічних рівнинах та терасах 
досліджуваної території теж характеризуються переважанням 
процесів виносу (виділи 8-14). Це пов’язано з їх високим 
положенням, формою рельєфу (в основному для Чортківсько-
Кам'янець-Подільського фізико-географічного району 
характерні горбисті, горбисто-хвилясті, хвилясті поверхні). 
Більш інтенсивний виніс хімічних забруднювачів відбувається з 
ландшафтних комплексів давньоалювіальних лесових рівнин 
завдяки переважанням  оглеєних ґрунтів, фізико-хімічні 
властивості яких сприяють переходу радіонуклідів у рухливі 
форми та посиленню їх міграційної активності. Процеси 
акумуляції забруднювачів проходять інтенсивніше на 
вирівнених вододілах низького рівня та на терасах. 

Трансформація, метаболізм, вторинний перерозподіл 
природних та антропогенно привнесених радіонуклідів 
відбувається в основному через фізико-хімічні процеси у водно-
міграційних потоках. Транзит радіоактивних забруднювачів 
здійснюється по лощинно-балковій мережі. Найбільш 
вираженими транзитними властивостями (виділи 15, 16) 
характеризуються урочища лощин із опідзоленими ґрунтами 
різного ступеня оглеєності. Менш інтенсивний транзит (17, 18) 
відбувається по днищам балок та ярів через переважання 
відповідно лучних, лучно-болотних та дерново-карбонатних 
ґрунтів, яким властива висока ємність поглинання радіонуклідів 
та здатність утримання їх у зв’язаному стані. 

Міграційні процеси у заплавах річок (виділи 19-21) залежать 
від їх гідрологічного режиму. Під час межені відбувається 
акумуляція радіонуклідів, що потрапляють сюди разом зі змитим 
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Організація радіологічних спостережень є доцільною з 
урахуванням ландшафтних умов території. Тому метою нашого 
дослідження є інтерпретація наявних даних щодо забруднення 
агроугідь із використанням власних та опублікованих матеріалів 
про ландшафтну структуру Західного Поділля та виявлення 
закономірностей динаміки поля забруднення радіонуклідами цієї 
території. 

Виклад основного матеріалу. Ландшафтна структура 
Західноподільської височинної області. За сучасним фізико-
географічним районуванням 13, територія Західноподільської 
височинної області належить до західноукраїнського краю зони 
широколистяних лісів. У межах області виділяють Вороняцький, 
Зборівсько-Теребовлянський, Гримайлівсько-Гусятинський, 
Збаразько-Смотрицький (Товтровий), Чортківсько-Камянець-
Подільський фізико-географічні райони. 

Ландшафтна структура Вороняків представлена 
сильногорбистими місцевостями з спадистими і крутими 
схилами. Річкові долини і балки характеризуються широкими 
днищами і пологими схилами 4, 16. У ґрунтовому покриві 
переважають сірі і темно-сірі легко- і середньосуглинкові ґрунти 
та їх різного ступеня оглеєння відміни. Добра зволоженість та, в 
першу чергу, значне розчленування території Вороняцького 
фізико-географічного району сприяють збереженню лісової 
рослинності (близько 30  території).  

Збаразько-Смотрицький (Товтровий) фізико-географічний 
район представлений ландшафтними комплексами Подільських 
Товтр. У рельєфі вони виділяються головним кряжем, що 
утворений ланцюгом вапнякових горбів і скал із найбільшими 
абсолютними висотами (близько 300-400 м), масивною будовою, 
бічними товтрами. 

Головний товтровий кряж не є суцільним, він складається з 
окремих горбогір'їв, розділених глибокими річковими долинами. 
Має виразно асиметричну будову – південно-західний його схил 
крутий, північно-східний – більш пологий, схили подекуди 
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скелясті. Вершини плоскі і широкі, вкриті малопотужним шаром 
суглинків, із-під яких в різних місцях виходять десятки 
різновидів рифових вапняків із рештками різноманітних 
морських організмів. Вапняки сприятливо впливають на 
розвиток різних форм карстового рельєфу – від дрібних 
каррових ямок і рівчаків до великих печер, лійок, колодязів [4, 8, 
14, 16]. У ґрунтовому покриві переважають дернові карбонатні 
малопотужні легкосуглинкові ґрунти, а на більш високих 
поверхнях – ясно-сірі та сірі легко- і середньосуглинкові. Умови 
місцезростання цих урочищ – свіжодібровні, на сьогодні вони 
зайняті дубово-грабовими лісами та перелогами. Поширені 
також відкриті ділянки, що характеризуються  суходібровними 
умовами місцезростання та вкриті чагарниками і сухотравною 
рослинністю. 

По обидва боки головного пасма на відстані 3-5 км від неї, 
розкидані бічні товтри. Вони мають різні форми і 
розташовуються групами або окремими горбами, не пов’язаними 
ні між собою, ні з головним пасмом. Бічні товтри, як правило, 
складені вапняковими відкладами, на яких сформовані дернові 
карбонатні сильнозмиті легкосуглинкові та ясно-сірі і сірі 
легкосуглинкові ґрунти. Від більш низьких поверхонь прилеглих 
територій відокремлюють Товтри схилові урочища. Вони є 
доволі різноманітними за експозицією, крутістю, підстеляючими 
породами, типами ґрунтів тощо. Переважно схили складного 
профілю (опукло-ввігнуті, ступінчасті), складені вапняковими 
породами, які перекриває несуцільний покрив лесовидних 
суглинків, з сірими і темно-сірими середньо- та 
важкосуглинковими різного ступеня змитості ґрунтами. 
Наприклад, наші дослідження лише у межах заповідника 
«Медобори» дали можливість виділити тут близько 40 видів 
схилових урочищ товтрового пасма. 

Незначну площу займають урочища балок та річкових долин. 
Днища балок складені делювієм, ґрунтовий покрив доволі 
різноманітний – він представлений лучними намитими 
окарбоначеними середньосуглинковимиґрунтами, лучно-
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Активність радіонуклідів залежить не лише від кількості 
атомів, що розпадаються, а й виражається в міграційній 
здатності, що залежить від їх хімічної форми, фізико-хімічних 
властивостей та від типів міграційних структур, у які вони 
включені. Розповсюдження забруднювачів відбувається через 
міграційні потоки, які не є повністю замкненими: частина 
радіонуклідів затримується в окремих компонентах 
ландшафтних комплексів, частина виходить за їх межі.  

Ландшафтна структура території Західного Поділля, характер 
її сучасного господарського використання зумовлюють в 
основному проходження процесів виносу хімічних елементів і 
сполук, у тому числі цезію-137 та стронцію-90, що, як відомо, 
потрапляючи у міграційні потоки ведуть себе відповідно до 
своїх хімічних аналогів – калію і кальцію. Виносу сприяє 
переважання високих поверхонь, які складені середніми та 
важкими суглинистими породами, що утруднюють радіальну 
міграцію, значне ерозійне розчленування, розповсюдження 
оглеєних різновидів опідзолених ґрунтів, достатня кількість 
опадів, а також надмірна розораність території.  

Міграційна структура ландшафтних комплексів Чортківсько-
Кам'янець-Подільського фізико-географічного району (рис.1) 
наочно ілюструє переважання зон виносу та, відповідно, 
здатності території до самоочищення. Найбільш інтенсивний 
виніс хімічних елементів та сполук і, відповідно радіонуклідів, 
відбувається на схилах межирічних рівнин крутістю понад 10°, 
які складені лесовидними суглинками із сірими опідзоленими 
ґрунтами та чорноземами опідзоленими різного ступеня змитості 
, а також з оглеєними відмінами опідзолених ґрунтів на схилах 
меншої крутості (виділи 1-2 на рис.1). Оглеєння у ґрунтовому 
профілі є чинником, що сприяє збільшенню рухомості 
радіоелементів (їх міграційна здатність та перехід у ґрунтовий 
розчин зростає у кислому середовищі) та їх виносу за межі 
ландшафтних комплексів. Круті схили межирічних рівнин 
(крутістю понад 15°) характеризуються дещо іншими 
міграційними умовами. Тут виніс менш інтенсивний за рахунок 
переважання у ґрунтовому покриві дернових карбонатних 
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оглеєння пов’язані з недостатньою аерацією періодично 
перезволожених ґрунтів при їх низькій фільтраційній здатності 
[14]. 

Різноманітність та контрастність морфологічної будови 
підкреслює різкий перехід вододільних поверхонь у схилові 
урочища. Схили складають значну частину території ландшафту, 
вирізняються крутістю. Круті (15-20°) та дуже круті (20-40°) 
схили-стінки, надають каньйоноподібного вигляду долинам 
Дністра, Серету, Тупа. Переважають схилові урочища складного 
профілю, трапляються природні відслонення – уступи, карнизи, 
різноманітні форми вивітрювання. 

Ерозійна мережа ландшафту доволі густа та глибоко врізана; 
представлена лощинами, різноманітними балками, ярами, 
заплавами. Більш широко розвинена система правих приток 
допливів Дністра. 

Фрагментарно поширені, особливо в долині р. Серет урочища 
терас, які розвинулись на внутрішніх дугах меандр. 

Територія Придністров'я переважно розорана і знаходиться у 
сільськогосподарському використанні. Ліси поширені переважно 
в долині р. Серет, вони представлені сирими грабовими 
дібровами, свіжими грабовими дібровами та ялиново-дубовими 
лісами. 

Умови міграції у ландшафтах Західноподільської 
височинної області. Основною метою радіоекологічних 
моніторингових досліджень є виявлення потенційних шляхів 
надходження, зон накопичення радіоактивних речовин у 
ландшафтних комплексах, вивчення особливостей міграційних 
процесів. Застосування ландшафтного підходу дозволяє 
виконати якісний аналіз ландшафтних комплексів за умовами 
виносу, транзиту, акумуляції хімічних елементів та сполук у 
тому числі радіонуклідів. Адже вплив ландшафтної структури в 
цілому прослідковується при вторинному перерозподілі, коли 
процеси міграції, трансформації забруднювачів регулюються не 
окремим компонентом чи ландшафтним чинником, а має місце 
комплексний вплив просторово-часової диференціації 
ландшафтних умов [11, 12]. 
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чорноземними опідзоленими середньосуглинковими та лучно-
болотними середньосуглинковими ґрунтами. 

Ландшафтна структура Зборівсько-Теребовлянського та 
Гримайлівсько-Гусятинського фізико-географічних районів має 
чимало схожих рис. Особливістю цих районів є поширення дуже 
плоских межиріч, що затримують дренаж атмосферних вод, 
сприяючи надмірному зволоженню ґрунтів, утворенню 
заболочених ділянок – "поплав" (наприклад, так званий степ 
Панталиха на межиріччі Стрипи і Серету). К.І. Геренчук 
наявність таких плоских межиріч пояснює тим, що тут 
збереглись фрагменти широких давніх долин [5, 19]. Відповідно, 
у ландшафтній структурі Зборівсько-Теребовлянського та 
Гримайлівсько-Гусятинського фізико-географічних районів 
значні площі займають місцевості давніх долин із лучно-
чорноземними ґрунтами і глибокими сезонно глеюватими 
чорноземами [14, 16]. Розповсюджені міждолинні місцевості 
плоских лесових рівнин, що вкриті глибокими малогумусними 
чорноземами й чорноземами опідзоленими. Вони представлені 
урочищами лощин і своєрідних ділянок плато, переважно 
розорані [14, 16]. Поширені також придолинні, розчленовані 
балками й ярами місцевості зі змитими опідзоленими 
чорноземами. [14, 16]. 

Характерною відміною Зборівсько-Теребовлянського фізико-
географічного району є переважне поширення чорноземів 
опідзолених, тоді як у ґрунтовому покриві Гримайлівсько-
Гусятинського фізико-географічного району значну частину 
земель займають глибокі малогумусні чорноземи. Також у 
Гримайлівсько-Гусятинському районі дещо більше поширені 
схилові місцевості, на яких збереглись широколистяні ліси 4, 
14. Річкові заплави на території Зборівсько-Теребовлянського 
району представлені місцевостями болотних заплав, переважно 
комишових та антропогенно перетвореними заплавами 
акваторіального типу – ставами та водосховищами, 
Гримайлівсько-Гусятинського – лучних заплав. 

Південна частина Західноподільської височинної області 
репрезентує Чортківсько-Кам'янець-Подільський фізико-
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географічний район, який має ряд істотних особливостей. 
Ландшафтна структура характеризується мозаїчністю, 
внутрішньою контрастністю, що особливо чітко простежується 
між його північною та південною (придністровською) 
частинами. Фонові поверхні межирічних рівнин ускладнюється 
фрагментами давніх терас Дністра. За даними 
крупномасштабних геологічних розвідок, такі тераси 
розповсюджуються до широти Чорткова. Характерні також для 
південної частини глибокі каньйоноподібні річкові долини із 
стрімкими схилами та вузькими чи малорозвиненими заплавами, 
карстові форми рельєфу. 

Домінуючими урочищами північно-західної частини 
Чортківсько-Кам'янець-Подільського фізико-географічного 
району є рівнини високого рівня (320-350 м). Вони складені 
лесовидними суглинками потужністю 5-17 м, що підстеляються 
щільними глинами з перешаруваннями вапняку, мергелю, у 
ґрунтовому покриві переважають чорноземи опідзолені, 
чорноземи реградовані, чорноземи глибокі малогумусні 
вилугувані середньо- та важкосуглинкові. Переважаючі тут 
умови місцевиростання – свіжодібовні. Поверхня межірічних 
рівнин вирівнена з покатими схилами і відносно густо 
розчленована ерозійною мережею, яка представлена лощинами, 
вологими балками з дерновими глеюватими 
середньосуглинковими грунтами, сирими балками з лучними і 
лучно-болотними намитими середньосуглинковими грунтами. 
Лісових масивів тут практично не збереглось, територія 
надмірно розорана і перебуває у сільськогосподарському 
використанні. 

Серед ландшафтних комплексів Чортківсько-Кам'янець-
Подільського фізико-географічного району виділяються хвилясті 
лесові рівнини середнього (280-300 м)  та низького рівня (270-
290 м) з істотним проявом карстових процесів. Тут поширені 
поверхневі та підземні форми карсту. Останні утворюються у 
мергельно-крейдових породах верхньої крейди, літотамнієвих 
вапняках тортону, оолітових, органогенних і рифових вапняках 
сармату, а також яскраво підземний карст виражений у 
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верхньотортонських гіпсах (найбільші гіпсові печери 
Оптимістична, Озерна, Кришталева, Млинки, Вертеба) [14]. 
Поверхневий карст виражений слабше і представлений 
западинами, які характеризуються вологими і сирими умовами 
місцезростання, лучно-чорноземними осолоділими та лучно-
болотними середньосуглинковими ґрунтами, що сформувались 
на лесовидних суглинках під вологотравною рослинністю. 
Великомасштабне картографування ландшафтів, виконане нами 
за даними польових досліджень  дало можливість виявити 
значну різноманітність їх ґрунтового покриву. Тут переважають 
темно-сірі опідзолені важкосуглинкові ґрунти, чорноземи 
опідзолені важкосуглинкові, чорноземи слабореградовані 
важкосуглинкові, чорноземи глибокі малогумусні вилугувані 
важкосуглинкові, які розвинулись на лесовидних суглинках 
різної потужності (від 3 до 10 м), що підстеляються щільними 
глинами з перешаруваннями вапняку, гіпсу, мергелю. Ерозійна 
мережа представлена переважно лощинами. Балок та заплавних 
урочищ відносно небагато. 

П.М. Цись зазначає, що найважливішим елементом рельєфу 
Подільської височини є долина Дністра, яка зафіксувала 
історичні етапи розвитку височини 19]. Територія 
Придністров'я в сучасному рельєфі виражена терасовою 
пліоцен-антропогеновою ступінчастоподібною рівниною, що 
глибоко розчленована врізаними меридіональними 
каньйоноподібними долинами річок Тупа, Серет, Нічлава, Збруч, 
Жванчик, Смотрич, а також густою мережею балок. 

Урочища давніх високотерасових рівнин в основному 
хвилясто-горбисті, горбисті, складені лесовидними суглинками 
різної потужності (від 2 м до 11-14 м),  що підстеляються 
піщано-галечниковими відкладами терас потужністю 1-7 м. 
Характерною рисою Придністров'я є переважання у ґрунтовому 
покриві різновидів глейових та глеюватих опідзолених ґрунтів 
(сірих опідзолених, темно-сірих опідзолених, чорноземів 
опідзолених). Їх утворення пов'язують із неглибоким заляганням 
ґрунтових вод, що призводить до оглеєння материнської породи 
та нижніх горизонтів ґрунтового профілю, також процеси 


