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Тема МКР: 

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ 
ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИХ 

МАРШРУТІВ ПОБЛИЗУ 
М.ВІННИЦІ 



Мета роботи – обгрунтування 
узагальненої методики створення 
еколого-туристичних маршрутів на 
прикладу околиць м.Вінниці. 

 

Актуальність - сприяння підвищенню 
екологічної свідомості, отже і 
покращенню стану довкілля. 

 



Об’єктом досліджень є процес 
розроблення еколого-
туристичного маршруту 

 

Предметом досліджень є 
методика розроблення еколого-
туристичного маршруту. 

 



Методи дослідження 

Використано методи 
комплексного, системного 
науково-обгрунтованого 
аналізу, експерименту, 
абстрагування, синтезу 



Практичне значення.   
 

1. Розроблено методику 
створення еколого-туристичних 
маршрутів.  

 

2. Користуючись розробленою 
методикою створено еколого-
туристичний маршрут. 

 



Наукова новизна 

1. Вперше обгрунтовано критерії 
вибору територій та об’єктів 
еколого-туристичного маршруту, 
які враховують параметри 
зменшення негативного впливу 
на довкілля, що дало можливість 
розробити методику створення 
еколого-туристичного маршруту, 
відмінну від вже відомих 
підходів.  



Наукова новизна 

2. Дістало подальшого розвитку 
дослідження негативних чинників та 
загроз на оцінюваних територіях, 
що дало змогу запропонувати 
заходи попередження та 
рекомендації покращення стану 
довкілля. 



Екологічні маршрути (стежки) – 
це спеціально обладнані 
маршрути, що прокладені по 
найбільш цікавих місцях зони 
регульованої рекреації, екологічні 
системи та інші природні об'єкти, 
архітектурні пам'ятки, що мають 
естетичну, природоохоронну та 
історичну цінність.  



Характеристики різних типів 
екологічних стежок  



Типи екологічних маршрутів 

Прогулянкові 

Туристичні 

Екологічні 

Туристичний Екологічний 
Еколого-

туристичний 



Карта маршруту Стрижавка-
Переорки 



Карта стежки Гребля-Озірце 



Карта маршруту екологічної стежки 
Державного дендропарку «Олександрія»  



Об’єкти для маршруту:  

Природоохоронні 
Історико-
культурні 

Рекреаційні 

Антропогенні (!) Альтернативні (!) 



Природоохоронних об’єктів – 27 

Рекреаційних об’єктів – 4 

Історико-культурні об’єкти – 5 

Антропогенні об’єкти - 3 



Карта заповідних, історико-культурних, рекреаційних 
та антропогенних об’єктів м.Вінниця та околиць 



Критерії точок для маршруту: 

Віддаленість 

Естетична виразність ландшафту 

Екологічна чи історична цінність 

Характер місцевості 

Наявність транспортного сполучення 

Наявність територій: порушених 
людиною, або таких, що зазнали 
негативного впливу; таких, що 
ілюструють потенціал місцевості в 
галузі альтернативної енергетики 

 



Етапи розроблення маршруту 

Теоретичний етап Практичний етап 

-Пошук об’єктів, 
територій 

-Нанесення точок 
на карту 

-Вибір оптимальних 
точок для 
маршруту 

-Проходження 
маршруту 
-Створення карти 
-Отримання 
паспорту 
-Облаштування 
стежки 



Грунтова стежка, початок 
маршруту 

 



Скеля Коцюбинського 

 



Водоспад, що пересихає 



Галявина у Сабарові 



Сабарівська ГЕС 



Сабарівський кар’єр 



Церква у с.Прибузьке 



Міст через р.Південний Буг 



Житловий масив “Академічний” 

 



Пляж Парку дружби народув 



Інформаційний щит у Парку 
дружби народів 



Перехід через озера у с.Пирогово 



Джерело у с.Пирогово 



Комплекс озер 



Соснова діброва 



Ботанічна пам’ятка природи – 
“Одинокий дуб” 

 



Лісове озео 



П’ятничанський ботанічний 
заказник 



 



Карта маршруту екологічної стежки 



Результати оцінки негативних 
чинників та загроз 



Витрати на облаштування стежки 



Дякую за увагу! 


