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XVIII століть пов’язані з відомими польськими магнатами. Після укла
дання Люблінської унії (1569 року) Правобережний лісостеп України став 
одним із об’єктів посиленої магнатської експансії, яка відбувалася 
завдяки королівським данинам; як наслідок шлюбних контрактів; через 
встановлення адміністративного контролю над південними землями 
України -  Брацлавщиною та південною Київщиною. Після трьох поділів 
Польщі Правобережна Україна увійшла до складу Російської Імперії, що 
і емер поширювала свій вплив на цю територію. У останні десятиріччя 
XVIII століття будівництво дворянських маєтків набуло великого розмаху. 
Наказ Петра III „О вольности дворянства” ініціював будівництво 
дворянських маєтків не лише в столиці, але й на периферії. Згодом, у 
1785 році, Катерина II, підтвердивши ці привілеї дворянства, надала їм 
ряд інших. Це сприяло тому, що багато дворян, залишивши державну 
службу, роз’їхалися на свої землі і почали займатися сільським 
господарством й облаштуванням маєтків. Садиби стали місцем 
постійного перебування поміщиків-дворян. А.П. Вергунов, В.А. Горохов [1] 
зазначають, що швидким темпам будівництва маєтків сприяли два 
основні чинники: дворяни отримали можливість використовувати працю 
кріпаків; відбувався процес перетворення натурального виробництва у 
товарне. У останні десятиріччя XVIII століття Росія вела пожвавлену 
торгівлю з країнами Західної Європи, зокрема з Англією. Завдяки 
вигідному збуту продукції поміщики отримали можливість витрачати 
великі суми на будівництво, „виписувати” з-за кордону художників і 
садівників. Дворяни цікавилися розвитком науки, мистецтва, намагалися 
бути на рівні сучасної європейської культури. Це й пояснює ту увагу, що 
приділялася питанням, пов’язаним із будівництвом заміських резиденцій.

У першій половині XIX століття ряд історичних подій вплинули на 
садово-паркове будівництво. Континентальна блокада, введена Наполе
оном у 1806 році, позбавила поміщиків частини прибутку від продажу 
зерна у Англію, що негативно позначилося на матеріальному становищі 
маєтків. Також вплинуло зменшення кількості робочих рук, збіднення 
селян, народні хвилювання. „Золоте століття” дворянства добігало до 
свого завершення, поміщики були змушені остаточно відмовитися від 
натурального виробництва і перейти на товарне, розглядаючи свої 
маєтки як безпосереднє джерело прибутків.

Зі здобуттям незалежності, формуванням основ ринкової економіки в 
Україні у 90-х роках XX століття, а також на початку XXI століття
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змінилася соціальна стратифікація суспільства. Як результат, тепер 
ландшафтознавці ведуть мову про так званий особистий ландшафт. 
М.Д. Гродзинський [2] наводить яскравий приклад формування садово- 
паркових ландшафтів у сучасних умовах. Цікавим феноменом є 
масиви котеджної забудови навколо великих міст України, створені 
упродовж останнього десятка років людьми з достатком вище 
середнього. При освоєнні котеджних ділянок їх власники діяли абсолютно 
неузгодженно між собою. Культурні смаки одного із них дозволили 
влаштувати на своїй ділянці охайний сад з органічно вписаним у нього 
будинком. Смаки та культура його сусідів зумовили зведення 
незграбного, але розміром на всю свою ділянку будинку із бутового 
каменю. Інший сусід, демонструючи свою любов і повагу до східної 
культури, звів щось на зразок японської пагоди, оточеної чимось на 
зразок східного саду каменів” [2, с. 228]. Культура кожної окремо взятої 
людини є відображенням масової суспільної культури. Культура кожної 
особистості знаходиться у певній узгодженості з соціально визначеними 
суспільними нормами та правилами. Окрім того, вираженням своєї 
індивідуальності, освіченості, культурних смаків, поглядів і, можливо, 
власного бачення середовища, світосприйняття є створення і впорядку
вання території, що належить людині.
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Загострення глобальних екологічних проблем сучасної цивілізації 
зумовлює дедалі більшу увагу суспільства до питань екологічного 
виховання молодого покоління. Важлива роль у цьому процесі належить 
учителю, який створює систему формування та збереження екологічних
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знань, моральності, передачі всього накопиченого екологічного досвіду 
наступним поолінням і всім тим людям, які здатні нести відповідальність
за майбутнє цивілізації.

Особливо гостро постає ця проблема у процесі підготовки майбутніх 
учителів географії. Адже діяльність вчителя географії покликана 
сформувати в учнів гуманістичний світогляд, виховання дбайливих 
іосмодарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до 
навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

На думку В. Максаковського, зараз у географічній науці чітко 
проявилися чотири найважливіших напрямки: гуманізація, соціологізація, 
екологізація, економізація, домінуючою серед яких є екологізація [8].

Наукові основи екологізації шкільної географічної освіти складають 
фундаментальні та прикладні дослідження з географії за напрямами: 
геоекологія, природокористування, глобальна екологія, урбоекологія.

У дослідженнях методистів-географів (М. Баранського [1], 
Н. Винокурової [4], А. Даринського [6], С. Коберніка [9], Н. Муніч[10]) 
обґрунтовані важливість і шляхи екологізації шкільної географії в 
контексті екогуманістичної та культурологічної тенденцій.

Загальновідомим є інтегративний потенціал географічної науки. В 
дослідженні даного напрямку працюють багато вчених, зокрема 
Г. Арнаутов [1], А. Даринський [6] та ін..

Особлива роль відводиться інтеграції географічної науки з екологією. 
Проте, як показало власне дослідження та аналіз наукових робіт ( 
А. Дамасевич [5], Т. Кучер [7], С. Совгіра [11], О. Тімець [12] та ін.. на 
практиці в освітньому процесі цей принцип реалізується не повною мірою, 
що зумовлено недостатньою підготовленістю вчителів викладати 
географію на основі сучасних екологічних вимог педагогічної науки і 
соціальної практики.

У цілому, вивчення сучасного стану процесу підготовки майбутніх 
учителів географії до екологічного виховання учнів показує, що авторами 
розглядаються різні аспекти цієї проблеми. Однак все ще залишаються 
дискусійними питання змісту екологічного виховання, умов ефективної 
екологічної підготовки майбутніх учителів, критеріїв оцінки готовності 
студентів до екологічного виховання учнів. Недостатньо розкрито шляхи 
цілісної підготовки студентів педагогічного ВНЗ до цієї роботи в системі 
навчальних занять, педагогічної практики та позааудиторної роботи у їх 
взаємозв’язку.
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Однак, незважаючи на те, що протягом останніх десятиліть 
проблемам екологічної освіти та виховання вченими-педагогами і 
практиками приділяється чимало уваги, очевидно, що ефективність 
розвитку екологічної вихованості молодого покоління і якість підготовки 
педагогічних кадрів до організації процесу екологічного виховання не 
відповідають вимогам часу.

У той же час дослідження показало, що для того, щоб процес 
підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів 
проходив успішніше, необхідно: у зміст фахових дисциплін включити 
матеріали, орієнтовані на підвищення рівня екологічних знань; за рахунок 
засобів педагогічного ВНЗ створити екологічно-орієнтовану матеріальну 
базу, необхідну для якісної організації навчально-виховного процесу; 
ширше використовувати можливості позааудиторної діяльності та 
екологічно зорієнтованого потенціалу географічних дисциплін для 
професійного становлення студентів педагогічного ВНЗ; ширше 
практикувати роботу в різноманітних комплексних екологічних заходах, де 
задіяно не лише студентів, а й учнів, і охоплюють весь спектр екологічно 
доцільних видів діяльності; активніше включати студентів у 
природоохоронну роботу.
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Вивченням впливів рекреаційної діяльності на ландшафти та 
рекреаційним ландшафтам зокрема присвячена значна кількість робіт. 
Рекреаційним ландшафтом, в науковій літературі, прийнято вважати 
ландшафт, що придатний для здійснення певного виду рекреаційної
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діяльності пов’язааних із використанням рекреаційних якостей ландшафту 
[4]. Зростання ^кількості людей в процесах рекреаційного освоєння 
обумовлює постіййне розширення територій, що охоплені рекреаційною 
діяльністю. Рекрееаційна цінність ландшафтів збільшується від урізно- 
манітненості виділів рекреаційної діяльності через різні системи занять. 
Таким чином, піддвищується рівень впливів рекреантів на ландшафти. 
Інтенсивність реекреаційного освоєння і, відповідно, сила впливу 
рекреаційної діяяльності на ландшафт обумовлюється вибірковістю 
ландшафту рекрееантом [1]. Виявлення та характеристика вибірковості 
рекреантом ландцшафту в багатьох випадках залежатиме від тих видів 
рекреаційної діялпьності, що можливі в умовах різних типів рекреаційних 
ландшафтів. Савме через види рекреаційної діяльності в межах 
конкретних ландцшафтів можливо спрогнозувати поведінку рекреанта і, 
відповідно, силу та характер впливу на ландшафт. Урізноманітненість 
видового складу ̂  рекреаційної діяльності в межах ландшафту може 
відмінюватись в з залежності від часового масштабу: довготривала 
рекреація (стаціонарний відпочинок) чи короткотривала рекреація 
(тимчасовий відппочинок), а також від «організованості» чи «неорганізо
ваності» рекреанчтів. Практично повсюдно буде спостерігатися сильний 
зв’язок із обираннням заняття під час відпочинку із типом ландшафту та 
його рекреаційниими якостями. Вибірковість занять рекреантів має і 
зворотну реакціюз в системі «ландшафт-рекреант» та призводить до змін 
та деградації саммого ландшафту. Паралельно зміна станів ландшафту 
внаслідок такого > інтенсивного рекреаційного освоєння визначає втрату 
якостей наявнихх рекреаційних ресурсів ландшафту, і впливає на 
зниження його реекреаційної цінності [1].

У зв’язку і:із цими проблемними питаннями виникає потреба 
регулювання та ооптимізації рекреаційного навантаження на ландшафти з 
метою запобіганння ландшафтній деградації та збереження комфортних 
умов для здійснення рекреаційної діяльності. Сутність регулювання 
лежить в колі екоологізації навантаження на ландшафти, тобто такого, що 
не перевищуватігиме меж природнього відновлення ландшафтів, через 
встановлення обгрунтованих норм рекреаційного впливу на ландшафти.

Таке нормувзання можливо через обгрунтування рекреаційної ємності 
ландшафту. Кожкен ландшафт, що характеризується певним ступенем 
рекреаційного оосвоєння має рекреаційну ємність: И/=Л/*5 (де: \М -  
рекреаційна ємнність, N -  значення допустимого навантаження, Э -
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