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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Надія СТЕЦЬКО 
НОВЕ МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У 2014 році опубліковано монографію 
П.Л.Царика, Л.П.Царика "Регіональний ланд-
шафтний парк "Загребелля" у системі заповід-
ного і рекреаційного природокористування", у 
якій висвітлено питання ролі і місця рекреа-
ційного і заповідного природокористування у 
збалансованому розвитку, оцінки природних 
умов парку, його природно-ресурсного потен-
ціалу, здійснено функціональне зонування те-
риторії РЛП, розглянуто його місце і роль у 
локальній екомережі. 

Актуальність проведеного дослідження 
обумовлена роллю і значенням регіонального 
парку "Загребелля" у збалансованого розвитку 
міста Тернопіль, у формуванні стійкого навко-
лишнього середовища для існування живих ор-
ганізмів, і екологічно безпечного середовища 
для проживання людей. Дане дослідження є 
одним із системи наукових напрацювань еко-
логічного і природоохоронного спрямування, 
проведених науковцями науково-дослідної ла-
бораторії "Моделювання еколого-географічних 
систем" кафедри геоекології та методики вик-
ладання екологічних дисциплін Тернопільсь-
кого національного педагогічного університе-
ту імені Володимира Гнатюка. 

Комплексне вивчення території РЛП, впли-
ву на неї господарського сектора міста, оцінки 
рекреаційних навантажень відвідувачів вима-
гало проведення аналізу літературних джерел, 
фондових матеріалів управлінських структур: 
відділу благоустрою та екології управління 
житлово-комунального господарства Тернопі-
льської міської ради, департаменту екології та 
природних ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації; та фондових матеріа-
лів науково-дослідної лабораторії "Моделю-
вання еколого-географічних систем" Тернопі-
льського національного педагогічного універ-
ситету. 

При підготовці монографії авторами вико-
ристані матеріали фітосозологічних дослід-
жень рослинності, проведених науковцями Ін-
ституту екології Карпат НАН України та Ль-
вівського національного університету імені 
І.Франка (1994), під керівництвом к.б.н. Кагала 
О.О. та к.б.н. Зеленчука А.Т.; матеріали інвен-
таризації та таксації зелених насаджень РЛП 

"Загребелля" Львівської державної лісовпоряд-
ної експедиції (1998-1999), наукові публікації з 
проблем вивчення антропогенного впливу на 
ландшафти парку к.г.н., доц. Чернюк Г.В., дос-
лідження екостанів природних компонентів та 
інтегральної еколого-географічної ситуації Ві-
тенка І.М., оцінки природних рекреаційних ре-
сурсів Новицької С.Р., організації екостежок та 
підходи до оцінки їх рекреаційної дигресії 
Бабюк Л.В., вивчення орнітофауни, проведені 
під керівництвом д.с-г.н., проф. Кваші В.М. та 
інші наукові публікації і матеріали.  

На завершальному етапі польових дослід-
жень парку авторами впродовж весняного і 
літнього періодів були проведені обстеження 
флори і червонокнижних видів рослин, зеле-
нокнижних угруповань водної рослинності, 
екологічного стану деревних насаджень, сані-
тарного стану території, інтенсивності рекреа-
ційних потоків за видами рекреаційних занять, 
стану природних рекреаційних ресурсів, впли-
ву антропогенних навантажень на природні 
комплекси РЛП тощо. 

За ініціативи і участі викладачів кафедри 
геоекології та методики викладання екологіч-
них дисциплін ТНПУ і студентів-активістів ву-
зівської дружини з охорони природи проведе-
на акція з прибирання сміття та благоустрою 
території парку, яка межує з акваторією Тер-
нопільського ставу. 

Виконане дослідження і публікація його 
матеріалів стане певним внеском від наукової 
спільноти Тернопільського національного пе-
дагогічного університету у розбудову і зміс-
товне наповнення проекту-ініціативи "Громада 
і місто", скеровуваного Тернопільською місь-
кою радою та міжуніверситетською науково-
дослідною лабораторією розвитку міста. 

Опубліковані матеріали матимуть певне за-
стосування у подальших дослідженнях науков-
ців, аспірантів, вони можуть бути використані 
при викладанні краєзнавчо-екологічних дис-
циплін магістрантам, студентам, учням загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, краєзнавцями, 
природознавцями, усіма небайдужими до при-
роди, проблем її збереження, раціонального 
використання і відтворення. 

 
 




