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ЗНАЧЕННЯ В ЕКОТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ “ПРИП’ЯТЬ-СТОХІД”   
 

Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку мережі екологічних навчальних 

стежок (ЕНС) національного природного парку “Прип’ять–Стохід”. Здійснена порівняльна оцінка 

ефективності функціонування трьох прокладених у парку екоосвітніх шляхів ("Старий парк над 

Стоходом", "Нас стежина веде вздовж Стоходу", "Забутими стежками Полісся") з врахуванням 

таких критеріїв як привабливість траси, її доступність, інформативність тощо. В результаті 

оцінювання найвищий сумарний показник ефективності функціонування отримала ЕНС "Нас 

стежина веде вздовж Стоходу (22 балів з 27 можливих). Запропоновані заходи щодо розвитку 

мережі ЕНС, популяризації екоосвітньої діяльності парку та його екотуристичних послуг. 
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Постановка наукової проблеми та її 
значення. Ключовими ділянками для впровад-
ження та розвитку різних форм екотуристичної 
діяльності є території природно-заповідного 
фонду, серед яких центральне місце посідають 
національні природні парки.  

Національний природний парк "Прип’ять–
Стохід", створений в межах Волинського По-
лісся у 2007 році, відзначається порівняно з ін-
шими заповідними територіями регіону широ-
ким спектром екотуристичних послуг. Тут 
сформовано мережу кількаденних та одноден-
них піших, велосипедних, кінних і водних 
маршрутів. Найчисельнішими є водні маршру-
ти на байдарках та моточовнах (близько 17 ви-
дів), найцікавіший з яких –  семиденний тур на 
стародавньому човні-лодії. 

Окремим напрямом діяльності працівни-
ків відділу екологічної освіти і рекреації парку 
є прокладання екологічних стежок, які викори-
стовуються передусім з еколого-освітньою та 
краєзнавчо-пізнавальною метою. До таких сте-
жок відносяться: "Старий парк над Стоходом", 
"Нас стежина веде вздовж Стоходу", "Забути-
ми стежками Полісся". Це найбільш доступні 
для відвідувачів форми екоосвітньої туристич-
ної діяльності, які використовуються, переду-
сім, для учнівської молоді. На нашу думку, ці 
стежки є певною візитівкою парку, тому аналіз 
їхнього функціонування є важливим завдан-
ням. Проведені дослідження дозволять вияви-
ти ефективність використання зазначених еко-
стежок та встановити їхню роль в екотурис-
тичній діяльності парку, виявити недоліки 
їхнього функціонування та шляхи щодо їх усу-
нення. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проб-
леми. Аналізу сучасного стану рекреаційної і 
туристичної діяльності в межах НПП "При-
п’ять–Стохід" та дослідженню перспектив 
їхнього розвитку присвячено ряд наукових 

робіт. У працях Нетробчука І.М., Черчик Л.М. 
та Міщенко О.В. проаналізовано рекреаційні 
ресурси території національного парку та мож-
ливості їхнього використання для організації 
туристсько-рекреаційної діяльності [6,11]. Ме-
режа туристичних маршрутів парку охаракте-
ризована також у працях Зузука Ф.В. [8], 
Міщенко О.В. [3,5], у яких проаналізовано 
туристичну діяльність в межах Західного 
Полісся та Волинської області в цілому. Проте, 
питання функціонування екологічних стежок, 
прокладених в межах НПП "Припять–Стохід" 
у рамках згаданих досліджень достатньо не 
розкрите.  

Матеріали та методи. Для написання 
статті використано фондові матеріали НПП 
"Прип’ять–Стохід", зокрема Проект організації 
території, охорони, відтворення та рекреацій-
ного використання природних комплексів і 
об’єктів національного природного парку 
(2011), публікації офіційного сайту НПП. Про-
ведені власні польові дослідження екологічних 
шляхів.  

Для оцінки ефективності функціонування 
екостежок використана методика, запропоно-
вана Я. Отенска–Будзин (1988), опрацьована та 
доповнена О.Шевчук (2010) [12]. До основних 
показників, за якими визначається ефектив-
ність функціонування теоретичної моделі еко-
стежки відносяться такі: привабливість, дос-
тупність і інформативність. Для аналізу цих 
показників використана бальна оцінка конк-
ретних критеріїв (табл. 1). Відповідно до цієї 
методики показник ефективності функціону-
вання екостежки може змінюватись від 9 до 27 
балів. 

Формування мети та завдань статті. 
Метою даної статті є оцінка ефективності фун-
кціонування екостежок на території НПП 
"Прип’ять–Стохід" та встановлення їх значен-
ня в екотуристичній діяльності парку. Для 
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досягнення цієї мети необхідно було вирішити 
наступні завдання: 1) проаналізувати особли-
вості розташування мережі екологічних сте-
жок на території парку; 2) здійснити оцінку 

ефективності функціонування екостежок; 3) 
встановити значення екостежок в екотурис-
тичній діяльності парку та запропонувати 
заходи щодо оптимізації цієї діяльності. 

Таблиця 1 

Критерії і їхні величини для оцінювання ефективності функціонування екостежок [12] 
№ 
з/п 

Критерії дидактичної ефективності Величини для оцінювання (бали) 
1  2  3  

1. Транспортна доступність початкового і кінцевого пунктів 
стежки (відстань до зупинок громадського транспорту)  

більше  
2 км 

від 1 до  
2 км 

менше  
1 км 

2. Доступність території для відвідувачів з пересічними 
фізичними можливостями  

низька середня Висока 

3. Час проходження траси  більше  
6 год. 

від 3 до  
6 год. 

менше  
3 год. 

4. Оптимальність використання ознакованих туристичних 
шляхів, їхніх відтинків та коротких допоміжних стежок до 
цікавих об’єктів 

низька середня Висока 

5. Наявність оглядових пунктів  нема 1-2 більше 2 
6. Поєднання регіональної типовості з унікальністю об’єктів  низька середня Висока 
7. Виразність головних природних рис і можливість їхнього 

використання для освітніх цілей 
низька середня Висока 

8. Інформаційно-освітнє забезпечення стежки на місцевості низьке середнє Високе 
9.  Забезпечення стежки друкованими (карти, буклети, 

путівники) та електронними (інформація в Інтернеті, на 
компакт-дисках, відеокасетах тощо) інформаційними 
джерелами  

низьке середнє Високе 

 

Виклад основного матеріалу. Націо-
нальний природний парк "Прип’ять–Стохід" 
знаходиться в північно-східній частині Во-
линської області, в межах Любешівського ад-
міністративного району. Відповідно до фізико-
географічного районування він відноситься до 
району Верхньоприп’ятської акумулятивної 
низовини області Волинського Полісся. В 
структурі земель парку найбільше становлять 
болота – 43 %, ліси – 35 %, чагарники – 16% і 
6% водний фонд [9]. 

Характерною особливістю парку є наяв-
ність річок Прип’ять та Стохід та десятків ру-
кавів, русел, затонів, стариць, серед яких зна-
ходиться безліч заболочених та піщаних ост-
ровів. Частина цієї території має статус Водно-
болотних угідь міжнародного значення як міс-
це поселення водоплавних птахів. Через тери-
торію парку протікає ще 3 річки: Цир, Турія та 
Бистриця. Береги річок переважно заболочені 
або зарослі чагарниковою та деревною рослин-
ністю, проте відмічається значна кількість бе-
регової смуги, яка може служити пляжами. 
Крім того на території парку є п’ять озер різ-
ного походження, які мають значне рекреацій-
не значення. 

Завдяки своєму географічному розташу-
ванню та своєрідній історії формування ланд-
шафтів, які об'єднують цінні природні комп-
лекси лабіринтів річок Прип'яті і Стоходу, тут 
сформувався своєрідний рослинний покрив. 
На цій території зростає понад 550 видів ви-

щих судинних рослин. З лісової рослинності 
тут переважають соснові та вільхові в перемі-
шку з березою ліси, зрідка трапляються чисті 
березняки, збереглися також фрагменти грабо-
во-дубових насаджень. В парку ростуть двад-
цять три види рослин, занесених до Червоної 
книги України. Загальна кількість зареєстрова-
них видів фауни становить 255 видів хребет-
них, з яких тридцять видів є червонокнижни-
ми.  

Отже, територія парку характеризується 
значними природно-рекреаційними ресурсами, 
які сприяють розвиткові екологічного туризму 
та екоосвітньої діяльності на даній території.   

Тут сформовано мережу піших, велоси-
педних, кінних і водних маршрутів: комбіно-
ваний (піший та кінний) етно-екологічний мар-
шрут "Гармонія життя в долині Стоходу", вод-
ний маршрут "Чарівний світ Полісся", еколо-
гічний кінний маршрут "Поліськими нетрями", 
водний екологічний туристичний маршрут 
"Прип’ятські мандри". Окрім перелічених ба-
гатоденних розроблено також п’ять одноден-
них і шість дводенних водних маршрутів [7]. 
Ці екотуристичні продукти дозволяють регу-
лювати потік туристів у парку, дають можли-
вість відвідувачам ознайомитись із природни-
ми особливостями даного регіону, флорою і 
фауною, екологічними проблемами та історич-
ною спадщиною, сприяють підвищенню еколо-
гічної свідомості відпочиваючих. 

Серед існуючих екотуристичних шляхів у 
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парку окремо виділяють екологічні стежки. 
Станом на 2015 рік тут прокладено три еко-
логічні стежки: “Старий парк над Стоходом” 
(1 км, 6 зупинок), “Нас стежина веде вздовж 
Стоходу” (1 км, 7 зупинок), етно-екологічна 
стежка “Забутими стежками Полісся” (2 км, 
без зупинок). Перші два екошляхи прокладені 
в межах смт. Любешів, близько до адмініст-
рації парку, третя – розташована в межах с. 
Сваловичі (рис.1). Як видно з картосхеми всі 
стежки зосереджені у східній частині парку. 

Враховуючи мету, довжину та час проход-
ження траси ми пропонуємо називати згадані 
екостежки екологічними навчальними стежка-

ми [10]. Аналіз публікацій присвячених теоре-
тичній проблематиці екотуризму (Дмит-
рук О.Ю. (2004), Пивоварова Ж.Ф. (1998), 
Пустовіт Г.П. (2007), Дідух Я.П.(2000)), 
дозволив нам конкретизувати визначення 
цього типу екологічних шляхів.   

Екологічна навчальна стежка (ЕНС) – це 
піший екскурсійний шлях, для відвідування 
якого відводиться від 30 хв до 2 год (макси-
мально – 3 год), призначена передусім для 
освітньо-дослідницьких та виховних цілей. 
Практика та досвід організації екологічних 
стежок, призначених для екологічної освіти, 
вказує, що їхня оптимальна довжина має ста-
новити 3 км (максимальна - 6 км). Такі стежки 
пропонується обов’язково відвідувати з вчите-
лем або провідником (гідом)-природознавцем, 
які акцентуватимуть увагу на природних та  
інших об’єктах у відповідних місцях (обладна-
них зупинках), перевіряючи засвоєння поданої 
інформації.  

Отже, екологічні стежки парку вцілому 
відповідають зазначеному вище визначенню. 
Вони прокладені на відстань 1-2 км, мають 
комплексну освітньо-дослідницьку та краєз-
навчу мету, розраховані на 1-2 години часу. 
Час проходження шляху займає менше 3 го-
дин, що дає можливість відвідувати їх дітям 
молодшого шкільного віку та людям похилого 
віку. Стежки облаштовані аншлагами. Дві з 
них мають спеціально визначені зупинки та 
мають розроблені путівники для відвідувачів. 
При проходженні даних маршрутів необхід-
ним є залучення фахівця із НПП “Прип’ять–
Стохід”, послуги якого коштують 20 грн/год, а 
для школярів – безкоштовні. Найбільше відві-
дувачів спостерігається у травні та вересні. 

У результаті оцінювання ефективності 
функціонування екостежок за методикою 
Я. Отенска-Будзин (1988), О.Шевчук (2010) 
[10] було встановлено таке. Найвищий сумар-
ний показник (22 балів із 27 можливих) отри-
мує ЕНС “Нас стежина веде вздовж Стоходу”, 

дещо нижчі показники (21 та 20 балів відповід-
но) отримали стежки “Старий парк над сто 
ходом” та “Забутими стежками Полісся” 
(табл.2).  

Нижче більш детально охарактеризовані 
досліджувані екошляхи, вказані їх позитивні 
риси та такі, що вимагають більшої уваги та 
доопрацювання.  

Екологічна навчальна стежка “Нас стежи-
на веде вздовж Стоходу” прокладена в межах 
смт. Любешів і с.Заріка, проходить вздовж зап-
лави річки Стохід і дозволяє ознайомитись з 
усіма типовими для парку екосистемами (вод-
ними, лучними, лісовими, болотними). Тому 
критерій “виразність головних природних рис” 
для цієї стежки оцінений нами у 3 бали. Ця 
стежка, порівняно з іншими, має найбільше 
екоосвітнє значення, має хорошу транспортну 
доступність, облаштована зупинками, забезпе-
чена путівником. До недоліків цієї траси відно-
сяться: відсутність оглядових веж та унікаль-
них об’єктів. 

Для більшої привабливості цього шляху та 
проведення тут навчальних занять працівники 
парку видали дидактичну гру “Слідами тва-
рин”, яка використовується як при проходжен-
ні екостежок дітьми шкільного віку, так і під 
час екозанять у парку. 

Екологічна стежка “Старий парк над Сто 
ходом” знаходиться в Любешівському парку, 
який розташований на землях НПП, але вхо-
дить до нього без вилучення у землекористува-
ча. Стежка дозволяє ознайомитись із флорою 
та фауною парку, який є пам’яткою садово-
паркового мистецтва місцевого значення. Од-
нією із зупинок стежки є берег одного з русел 
Стоходу, де ростуть водні та прибережно-вод-
ні рослини. Поряд знаходяться костел Капуци-
нів та старі в’їздні ворота, які є пам’ятками 
архітектури. Ця стежка є легко доступною, має 
розроблений інформаційний буклет.  

Цікавою для відвідувачів парку є етно-
екологічна стежка “Забутими стежками Поліс-
ся” у с.Сваловичі, де можна побачити не тіль-
ки природні особливості території, але й істо-
ричну спадщину. У селі Сваловичі залишилось 
23 мешканця, проте тут можна побачити давні 
клуні, плетені паркани, хати та хліви вкриті 
очеретом, колодязі з журавлями. Хати прибра-
ні старовинними речами: горщиками, рушни-
ками, розписаними скринями. Тому за крите-
рієм “поєднання регіональної типовості з уні-
кальністю об’єктів” дана стежка отримала 3 
бали. Важливим елементом стежок є наявність 
оглядових веж, що дозволяє вести спостере-
ження за птахами та насолоджуватись місцеви-
ми краєвидами. Така вежа встановлена у с. 
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Сваловичі. До недоліків екошляху можна наз-
вати наступні: погана транспортна розв’язка, 
відсутність друкованих джерел інформації (пу-
тівників), інформацію можна отримати лише 
на офіційному сайті парку. 

Кожна із стежок на території парку є 
належно оформлені аншлагами – інформацій-
ними стендами, які містять інформацію про 
парк та об'єкти, які можна побачити на цій те-
риторії, тому їх всі оцінено у 3 бали.  Всі стеж-
ки облаштовані першим стендом, на якому 
розміщена карта із маршрутом стежки та пра-
вилами поведінки на ній. Крім того, екостежка 
“Старий парк над Сто ходом” складається з 6 
зупинок, екостежка “Нас стежина веде вздовж 
Стоходу” має 7 зупинок, кожна із яких офор-
млена інформаційним стендом. Етно-екологіч-
на стежка “Забутими стежками Полісся” має 3 
аншлаги, проте в майбутньому передбачається 
її доопрацювання. 

Всі досліджувані стежки посередньо прис-
тосовані для відвідувачів з обмеженими фізич-
ними можливостями, тому вони отримали по 2 
бали.  

Отже, існуючі у парку ЕНС прокладені 
відповідно до вимог, що ставляться до такого 
типу екошляхів та добре виконують покладені 
на них функції. На нашу думку, для підви-
щення ефективності їх використання, варто 

покращити інформаційне забезпечення та 
створити більш комфортні умови для перебу-
вання відвідувачів. 

Однією із головних проблем НПП “При-
п’ять–Стохід” є значна віддаленість від густо-
населених регіонів. Тому для приваблення ту-
ристів до даного регіону потрібно збільшити 
кількість реклами у засобах масової інформа-
ції, активно вести сторінки парку у соціальних 
мережах та поширювати інформацію про зап-
лановані заходи. Ще одним із дієвих засобів 
популяризації є створення промо-ролику. Пра-
цівники парку постійно проводять різноманіт-
ні заходи, такі як “Українська косовиця”, “По-
ліська регата”, ”Любешівський рибалка” та 
інші. Крім того на базі парку проводяться різні 
дитячі табори. Гарним інформаційним приво-
дом було б проведення англомовного табору, 
що привабидь активну молодь з інших регіонів 
до даної території. 

Для покращення функціонування екосте-
жок потрібно створювати вздовж траси дитячі 
ігрові майданчики, які б наочно показували 
певні характеристики об’єктів тваринного і 
рослинного світу даної території зацікавлю-
ючи дітей. Додатково варто розробити окремі 
дидактичні довідники-путівники із завданнями 
для дітей шкільного віку. 

 

Таблиця 2. 

Оцінювання  (у балах) ефективності функціонування екологічних навчальних стежок 

(ЕНС) у НПП “Прип’ять-Стохід” 
№ 
з/п 

Критерії дидактичної ефективності  ЕНС"Нас 
стежина веде 

вздовж 
Стоходу" 

ЕНС"Парк 
над 

Стоходом" 

ЕНС"Забутими 
стежками 
Полісся" 

1. Транспортна доступність початкового і кінцевого 
пунктів стежки (відстань до зупинок громадського 
транспорту)  

3 3 1 

2. Доступність території для відвідувачів з 
пересічними фізичними можливостями  

2 2 2 

3. Час проходження траси  3 3 3 
4. Оптимальність використання ознакованих 

туристичних шляхів, їхніх відтинків та коротких 
допоміжних стежок до цікавих об’єктів 

2 2 2 

5. Наявність оглядових пунктів  1 1 2 
6. Поєднання регіональної типовості з унікальністю 

об’єктів  
2 2 3 

7. Виразність головних природних рис і можливість 
їхнього використання для освітніх цілей 

3 2 2 

8. Інформаційно-освітнє забезпечення стежки на 
місцевості 

3 3 3 

9.  Забезпечення стежки друкованими (карти, букк3-
клети, путівники) та електронними (інформація в 
Інтернеті, на компакт-дисках, відеокасетах тощо) 
інформаційними джерелами  

3 3 2 

 Сума балів 22 21 20 
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Рис.1.  Мережа існуючих та проектованих екологічних навчальних стежок національного природного парку «Прип’ять–Стохід» 
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Розвинена рекреаційна інфраструктура є 
одним із критеріїв, що впливають на відвідува-
ність парку та регіону. На території діють ли-
ше два об'єкти стаціонарної рекреації, які зна-
ходяться у с. Люб’язь та с. Сваловичі. Пункти 
облаштовані кухнею, гарячою водою та ду-
шем. Проте, на теперішній час, вони потребу-
ють ремонту. Крім того, кількість об’єктів 
стаціонарної рекреації є недостатньою. Для 
ефективного впровадження екотуристичної 
діяльності доцільно збільшити кількість об’єк-
тів баз відпочинку, літніх альтанок, кострищ  
на території рекреаційного пункту Люб’я-
зівський.  

Важливо також створити у межах парку 
еколого-освітній інформаційний центр, де бу-
дуть розміщуватись експозиції з історії та по-
буту даного регіону, матеріали еколого-
освітнього змісту [9]. Такий центр варто роз-
містити на території смт. Любешів. 

Важливим та альтернативним сектором 
для розвитку туристичної інфраструктури ста-
новлять приватні садиби, на базі яких можна 
розвивати сільський зелений туризм. Найбільш 
перспективні населені пункти для розвитку да-
ного виду діяльності є села Бучин, Люб’язь, 
Ветли, Сваловичі. Для створення організова-
них форм туризму доцільно налагодити спів-
працю з мешканцями сіл щодо використання 
місцевих рекреаційних ресурсів без завдання 
шкоди природі. Важливо створювати інформа-
ційні бази рекреаційних ресурсів, інвентарю та 
послуг, що знаходяться та надаються на те-
риторії НПП "Прип’ять-Стохід" та прилеглих 
територіях [9]. Це сприятиме не тільки розвит-
кові екотуризму в даному регіоні, але й ство-
рюватиме умови для розвитку сільських місце-
востей, економічному розвиткові та створенню 
нових робочих місць. 

Проектом організації території парку 
(2011) передбачається прокладення та облаш-
тування етно-екологічної стежки “Бортництво” 
у с. Бучин. Дана стежка матиме пасіку із вули-
ків-бортів, малі архітектурні форми та відпо-
відні інформаційні аншлаги. Крім того плану-
ється облаштування екологічного маршруту 
орнітологічного спрямування “Світ птахів вод-
но-болотних угідь”, який проходитиме по уз-
бережжю озера Люб’язь. Планується також 
облаштування історико-краєзнавчного турис-

тично-відпочинкового комплексу в зоні стаціо-
нарної рекреації “Біля дуба”, що знаходиться 
біля с.Заріка. Він включатиме комплекс будин-
ків із атрибутикою городища часів Київської 
Русі, місце під наметове містечко, альтанки, 
лавочки, дитячий ігровий майданчик, оглядову 
вежу. Крім того проектом передбачене облаш-
тування місць короткочасного відпочинку в 
різних ділянках парку. 

Висновки. Отже, екотуристична та екоос-
вітня діяльність є одними із провідних напря-
мів діяльності “Прип’ять–Стохід”. Інтенсивно-
му розвиткові екотуристичної діяльності спри-
яють як наявність значних природних та етно-
графічних ресурсів, так і ефективна робота 
працівників парку. Певною візитівкою цієї 
природоохоронної території є три екологічні 
навчальні стежки (ЕНС), які організовані біля 
смт.Любешів та у с.Сваловичі. Ці екошляхи 
прокладені із дотриманням головних вимог 
щодо проектування таких типів екологічних 
трас, облаштовані аншлагами, забезпечені 
інформаційними джерелами. Проведена нами 
порівняльна оцінка ефективності функціону-
вання прокладених в парку ЕНС  з викорис-
танням методики Отенски–Будзин Я. (1988) та 
Шевчук О. (2010) показала, що найефективні-
ше в екотуристичній діяльності парку може 
використовуватись шлях “Нас стежина веде 
вздовж Стоходу” (22 балів з 27 можливих). 
Найнижчий показник отримала ЕНС  ”Забути-
ми стежками Полісся” (20 балів з 27 можли-
вих). Встановлено, що головними недоліками 
існуючої мережі досліджуваних екошляхів є 
їхня зосередженість лише у східній частині 
парку, відсутність на їхньому шляху оглядових 
веж, відповідної рекреаційної інфраструктури, 
незручне транспортне сполучення. Для підви-
щення ефективності використання досліджува-
них екостежок та подальшого розвитку екоту-
ристичної діяльності на території НПП “При-
п’ять – Стохід” потрібно більш широко поши-
рювати інформацію про парк у засобах масової 
інформації, створити більш комфортні умови 
для перебування відвідувачів, облаштовувати 
стежки дитячими ігровими майданчиками еко-
освітнього спрямування. Слід також розширю-
вати мережу екостежок з використанням пе-
редусім місцевого екотуристичного потенціалу 
сіл Бучин, Люб’язь, Ветли, Сваловичі.   
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Резюме: 
Л.В.Сулик, Д.А. Кричевская. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ТРОП И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 
“ПРИПЯТЬ-СТОХОД”. 

Проанализировано современное состояние и перспективы развития сети экологических учебных троп 
(ЭУТ) национального природного парка “Припять – Стоход”. Осуществлена сравнительная оценка 
эффективности функционирования трех экообразовательных троп парка (“Старый парк над Стоходом”, “Нас 
тропа ведет вдоль Стохода”, “Забытыми тропами Полесья”) с учетом таких критериев как привлекательность 
трассы, ее доступность, информативность и другое. В результате проведенной оценки наиболее высокий 
суммарный показатель эффективности функционирования получила ЭУТ "Нас тропа ведет вдоль Стохода” (22 
баллов из 27 возможных). Эта тропа позволяет ознакомиться со всеми типичными для парка экосистемами, 
имеет хорошую транспортную доступность, обустроена остановками, обеспечена путеводителем. Более низкие 
показатели (21 и 20 баллов соответственно) получены для троп "Старый парк над Стоходом" и "Забытыми 
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тропами Полесье". Это обусловлено недостаточным обустройством названых маршрутов и слабым их 
информационным обеспечением. 

Анализ существующей сети экологических учебных троп парка позволил выделить следующие недостатки 
в их функционировании: близкое расположение троп друг к другу и сосредоточенность маршрутов лишь в 
восточной части парка, минимальное количество смотровых башен, неудобное транспортное сообщение, 
недостаточное обустройство троп для людей с ограниченными физическими возможностями. В перспективе 
для развития сети ЭУТ планируется прокладка и обустройство этно-экологической тропы "Бортничество" в 
с.Бучин, обустройство экологического маршрута орнитологического направления вдоль побережья озера 
Любязь (ЭУТ "Мир птиц водно-болотных угодий"). Важно также создать более комфортные условия для 
пребывания туристов на территории парка. Для этого следует использовать местный экотуристический 
потенциал таких населенных пунктов, как Бучин, Любязь, Ветлы, Сваловичи, обустраивать частные усадьбы 
для развития сельского и экотуризма в регионе. Существует потребность в более широком освещении 
деятельности парка и его экотуристических продуктов в средствах массовой информации. 

Ключевые слова: экотуристическая деятельность, экологические учебные тропы, эффективность 
функционирования экотроп, национальный природный парк "Припять- Стоход". 

 

Summary:  
L.V.Sulik, D.A.Krychevska. FUNCTIONING OF OF ECOLOGICAL EDUCATION TRAILS AND THEIR 

IMPORTANCE OF ECOTIURISM IN THE NATIONAL NATURE PARK "PRIPYAT-STOHID" 
The article analizes current state and development of a network of ecological educational trails (EDT) of national 

nature park " Pripyat - Stohid" . The comparative assessment of the efficiency of the three laid in the park educational 
path ("The Old park over Stohid", " Path leads us along Stokhid", " The Forgotten paths of Polesie") taking into account 
criteria such as attractiveness of the route, its accessibility, information and ets. As a result, the overall assessment of 
the highest rate of efficiency of  received EDT " The Path leads us along Stokhid " (22 points out of 27 possible).  

This path allows to familiarize with all the typical ecosystems of the park, has a good transport accessibility, 
equipped with stops and guidebook. Lower indicators (21 and 20 points, respectively) were obtained for trails "Old Park 
on Stokhod" and "forgotten paths Polesie". This is due to insufficient furnishing route name and a weak information 
support. Analysis of the existing network of environmental educational trails of the park allowed to identify the 
following shortcomings in their functioning: trails proximity to each other and focus only in the eastern part of the park, 
a minimum number of observation towers, inconvenient transport connection, inadequate arrangement of trails for 
people with disabilities. In the future, for the development of the ESTʼs network is planned laying and equipping of 
ethno-ecological path "apiculture" in s.Buchin, environmental improvement ornithological route along the coast of Lake 
Lyubyaz (EST "The World Bird wetlands"). It is also important to create more comfortable conditions for the stay of 
tourists in the park. To do this, use the local ecotourism potential of such settlements as Buchin, Lyubyaz, Wiеtlows, 
Svalovichi, to equip private estates for the development of rural and eco-tourism in the region. There is a need for wider 
advertising activities of the park and its ecotourism products in the media. 

Key words: ecotourism activities, ecological educational trails, the efficiency of the treading paths, national 
nature park " Pripyat - Stohid 
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ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМИ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ 

 

У роботі розглянуто питання оптимізації ландшафтно-рекреаційної організації території шляхом 

створення мережі національних природних і регіональних ландшафтних парків (НПП і РЛП), як об’єктів 

організованої рекреаційної діяльності у кожному ландшафтно-рекреаційному районі і ландшафтно-

рекреаційних комплексах. НПП і РЛП орієнтовані, передусім, на використання природних рекреаційних 

ресурсів. Запропонована автором схема оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території 

передбачає органічне поєднання таксонів ландшафтно-рекреаційного районування із заповідно-рекреаційними 

об’єктами (НПП, РЛП) з урахуванням видів рекреаційної діяльності.  

Ключові слова: оптимізація, ландшафтно-рекреаційна організація території, регіональний ландшафтний 

парк, національний природний парк, ландшафтно-рекреаційний комплекс. 
 

Постановка проблеми у загальному виг-

ляді. Оптимальна ландшафтно-екологічна ор-
ганізація території є невід'ємною складовою і 
завершальним етапом збалансованого приро-
докористування. Під територіально-екологіч-
ною оптимізацією розуміють підтримання еко-

логічної рівноваги в регіоні з допомогою раці-
онального співвідношення перетворених і збе-
режених ландшафтів, органічного поєднання 
виробничих, соціальних і екологічних функцій 
господарських систем, створення належних 
просторових умов життєдіяльності населення. 


