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Назва дисципліни Інвентаризація і проектування геопарків 

Адреса викладан-

ня дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Грушевського, 4 

Факультет та ка-

федра, за якою за-

кріплена дисцип-

ліна 

Геологічний факультет, Кафедра екологічної та інженерної геології і 

гідрогеології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 10 – Природничі науки 

Спеціальність: 101 – Екологія 

Спеціалізація: Екологічний менеджмент і геотуризм 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр 

Викладачі дисци-

пліни 

Дяків Василь Олексійович, канд. геол. наук, доцент 

Контактна інфор-

мація викладачів 

Дяків Василь Олексійович, кандидат геологічних наук, доцент кафед-

ри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, вул. Грушевсько-

го, 4, каб. 204–206; контактний телефон: (067)-750-38-61.  

Е-mail: dyakivw@yahoo.com 

Сторінка викладача на сайті геологічного факультету:  

https://geology.lnu.edu.ua/employee/dyakiv-vasyl-

oleksijovych 

Консультації з пи-

тань навчання по 

дисципліні 

Консультування слухачів викладач здійснює згідно затвердженого 

графіку або за попередньою домовленістю 

Інформація про 

дисципліну 

Предметом навчальної дисципліни є геопарки (англ. geoparks) 

єдині зони, що просувають охорону і використання геологічної 

спадщини у сталий спосіб, і сприяє економічному благополуччю 

людей, які там живуть: від місцевих до національних та глобаль-

них геопарків, що мають важливе значення на різних рівнях, їхня 

інвентаризація (комплексна характеристика) та проєктування (об-

ґрунтування доцільності створення). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Інвентаризація і проектування геопарків» є базо-

вою у формуванні сучасних уявлень про сталий розвиток, збережен-

ня природного різномаїття у тому числі його геологічних, геоморфо-

логічних, геотектонічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних, 

карстологічних, петрологічних, літологічних, палеонтологічних, мі-

нералогічних, геоекологічних складових, розвитку сучасних та дав-

ніх геологічних процесів, змін клімату, еволюції біосфери у геологі-

чному минулому. 

Мета та завдання 

дисципліни 

Метою    навчальної   дисципліни    «Інвентаризація і проекту-

вання геопарків»  є сформувати загальні уявлення про геотурис-

тичні атракції геологічного та суміжних середовищ, які дозволяють 

інвентаризувати та проектувати геопарки, враховуючи особливості їх 

геологічної будови, геоморфологічні, геотектонічні, інженерно-

геологічні, гідрогеологічні, карстологічні, петрологічні, літологічні, 

палеонтологічні, мінералогічні, геоекологічні феномени. 

Завдання курсу: встановлення закономірностей їх поширення та 

визначення меж, розвитку геологічних процесів поширення запа-

сів корисних копалин, приурочених до території геопарків, дати 

інвентаризаційну характеристику та висновок про можливість 

проєктування геопарків. 

Література для Основна література: 

mailto:dyakivw@yahoo.com
https://geology.lnu.edu.ua/employee/dyakiv-vasyl-oleksijovych
https://geology.lnu.edu.ua/employee/dyakiv-vasyl-oleksijovych


вивчення дисцип-

ліни 

1.   Патрік Дж. Мак Ківер та Ніколас Зоурос (2005). Геопарки: Святку-

вання земної спадщини, підтримка місцевих громад. ЕПИЗОДИ, гру-

день 2005 р., С. 274–278. 

2. Що таке глобальний геопарк? / Організація Об'єднаних Націй з пи-

тань освіти, науки та культури". ЮНЕСКО. Отримано 2015-08-16. 

3. Про - роль ЮНЕСКО в ініціативі геопарків. Веб-сайт Geopark Iskar 

Panega. Геопарк Іскар Панега. 2007. 

https://web.archive.org/web/20080807142007/http://www.geopark-

bg.com/e_index.html 

4. Прес-реліз ЮНЕСКО: ЮНЕСКО присвоює Global Geoparks нову 

марку". ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. 17 листопада 2015 року.  

5. Статути та оперативні вказівки Глобальних геопарків ЮНЕСКО". 

Глобальні геопарки ЮНЕСКО. Квітень 2010 р. GEO4B / PM  

6. Геотуристичні атракції, курортно-рекреаційні та геотермальні ре-

сурси ендогенно-нагрітих підземних вод:  гідрогеологічні закономір-

ності формування та розвантаження гейзерів, гарячих джерел, заму-

лених гарячих джерел та фумарол  - вигляд на гідрогеологічних розрі-

зах та на денній поверхні, а також приклади курортно-рекреаційного 

використання термальних басейнів та енергетичного використання 

ендогенного тепла надр...  

https://www.facebook.com/vasyl.dyakiv/posts/2670715766389074 

7. Геотуристичні та екологічні атракції канатної дороги від  присілка 

міста Закопане – Kuźnice до Каспрового Верху та Татранського парку 

народового (національного) у Польщі 

https://www.facebook.com/vasyl.dyakiv/posts/2513420452118607 

8. Геотуристичні атракції постійно діючого вулкану Стромболі на од-

ноіменному італійському острові поблизу Сицилії, який з періодичніс-

тю від кількох хвилин до 50 хвилин (в середньому 15-20 хвилин) пос-

тійно вивергається останні 20 тисяч років, інколи активізуючись до 

катастрофічних вивержень, але зазвичай цілком безпечний для відда-

лених польових спостережень туристами, особливо вночі, як це спо-

стерігалось Алессандро Гатуссо 2 вересня 2020 року: класичний стро-

мболіанський тип виверження.. 

https://www.facebook.com/environmental.geology.department/posts/13877

00834767821 

9. Геотуристичні атракції солянокупольних структур, соляних скель,  

соляних порід різного мінерального складу і навіть "соляних льодови-

ків" гори Яшак та прилеглих територій на площі 3666 га (12 км х 4,5 

км) у Ірані, які утворились ще у пізньодокембійський - ранньокемб-

рійський час (біля 600-500 млн.років тому), а в наш час - опинились на 

денній поверхні та зазнають активного вилуговування. 

https://www.facebook.com/environmental.geology.department/posts/14264

22914228946 

10. Геотуристичні та релігійно-пізнавальні атракції, геологічна будова 

зони активного водообміну та гідрогеологічні умови формування за-

пасів підземних вод, минулі та сучасні особливості їхнього живлення 

на території розташування та конструкція Біблійного Джерела (Кри-

ниці) Якова – історичне та паломницьке значення для християнства, а 

також історичне та моніторингове значення (у тому числі за змінами 

клімату) для загальної та регіональної гідрогеології… 

https://www.facebook.com/environmental.geology.department/posts/12968

66150517957 

Додаткова література 



1.  Diehl, R.; Weber, J.; Bühn, S. (Hrsg.): Geotope und Geoparks — 

Schlüssel zu nachhaltigem Tourismus und Umweltbildung — 9. 

Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der DGG 24. — 28. 

Mai 2005 im Geopark Bergstraße — Odenwald, Lorsch. Schriftenreihe der 

Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 42 

2. Mattig, Ulrike: Geoparks und ihr Beitrag zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Geographie und Schule, 28. Jahrgang, Heft 159, S. 8 — 12, 

2006 

3. Megerle, Heidi (Hrsg.): Geotourismus — Innovative Ansätze zur 

touristischen Inwertsetzung und nachhaltigen Regionalentwicklung. 2006. 

ISBN 978-3-937559-09-4 

4. Quade, Horst (Hrsg.): Geoforum 2003: Geotope — Geoparks — 

Geotourismus. Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 

Heft 25 

5. Vogt, Joachim; Megerle, Andreas (Hrsg.): Geopark- und 

Geotourismusforschung — Ergebnisse des Internationalen Workshops in 

Karlsruhe 2006. Regionalwissenschaftliche Forschungen / Regional 

Science 31, 2006 

Обсяг курсу Викладається для студентів спеціальності «101 – Екологія» денної 

форми навчання у третьому  семестрі в обсязі 3,0 кредитів (за Єв-

ропейською кредитно-трансферною системою ECTS). 

Тривалість курсу – 90 годин. 

Обсяг курсу: аудиторних занять – 36 год, з них 24 год – лекції, 12 – 

практичні заняття. Самостійна робота – 54 год. 

Очікувані резуль-

тати навчання 

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен 

знати:  
1) Визначення геопарку як форми збереження геологічної спадщини. 

2) Обґрунтовувати необхідність створення геопарків  

3) Знати  історію виникнення геопарків у світі та в Україні.  

4) Головні засади функціонування геопарків.  

5) Головні засади формування мережі геопарків в Україні.  

6) Основи інвентаризації геопарків 

7) Принципи проектування геопарків. 

Унаслідок освоєння навчальної дисципліни студент повинен 

уміти: 

1) Розкривати чинники – геоконсервації геологічно-важливих 

об’єктів. 

2) Науково-обгрунтовано вивчати об’єкти геологічної спадщини, 

впроваджувати нових методи їхнього збереження й використання. 

3) Вживати заходів щодо популяризації знань у галузі наук про Землю 

та охорони природи на прикладі інвентаризації геопарків. 

4) Проектувати геопарки, організовувати охорону геосайтів, музеїв, 

інформаційних центрів, подорожей, спеціалізованих турів, шкільних 

екскурсій, семінарів. 

5) Виявляти геоатракції та  геотуристичні феномени. 

Ключові слова Геопарки, геотуристичні атракції, геологічні феномени, інвентариза-

ція, проектування. 

Формат курсу Очний 

Підсумкови конт-

роль, форма 

Залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із загальної 

геології, мінералогії,  екології, інженерної геології гідрогеології, гео-

логії з основами геоморфології, ґрунтознавства, геохімії  та ін. 



Основні положення навчальної дисципліни застосовуватимуться під 

час вивчення таких курсів, як ―Методи еколого-геологічних дослі-

джень‖, ―Екологічна геологія‖ та ін., а також при написанні магістер-

ської роботи. 

Навчальні методи 

та техніки, що ви-

користовуються 

під час викладан-

ня курсу 

Практичні заняття та індивідуальне завдання 

 

Критерії оціню-

вання 

 

Оцінювання знань студента викладач здійснює за кредитно-

модульною системою з використанням 100-бальної шкали. Підраху-

нок балів студента буде виконано шляхом їх сумування за формами 

поточного контролю знань. 

Щоб отримати відмітку «задовільно» або вищу студенту необхідно 

набрати в сумі більше 51 бала. 

Питання до заліку Питання поточного контролю успішності: 

1. Визначення геопарків, їх роль у збереженні геологічної спадщини. 

2. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння геології та геологічної будови (відслонення гірських порід, 

природні і штучні геологічні розрізи);  

2. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння геотектоніки (розломи, насуви, рифти);  

3. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння петрології (гранітні батоліти, стовпчаті базальти, подушко-

ві лави);  

4. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння вулканології (діючі та згаслі вулкани);  

5. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння літології (сучасні та древні осадові товщі);  

6. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння палеонтології (викопні рештки);  

7. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння гідрогеології (карстові печери, джерела, артезіанські свер-

дловини, гейзери, термальні, мінеральні, лікувальні води);  

8. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння інженерної геології (прояви зсувів, абразії, ерозії);   

9. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння геоморфології (гірські вершини, западини, кліфи);,  

10. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння ландшафтознавства (різні типи ландшафтів); 

11. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння гідрології (водоспади, водно-болотні угіддя);  

12. Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з позицій 

розуміння екології (унікальні екосистеми, екологічні проблеми та 

приклади їх вирішення); 

13. Геологічні знахідки та їх документування. 

14. Геоконсервація: збереження й вивчення об’єктів геологічної спа-

дщини – основні принципи. 

15. Геопарки та їх інвентаризація. 

16. Геопарки: впровадження й демонстрація нових методів їхнього 

збереження й використання, збереження та підтримка місцевих тра-

дицій та чинного законодавства. 

17. Організація і вжиття заходів щодо популяризації знань у галузі 



наук про Землю та охорони природи при проектуванні геопарків.  

18. Організації охорони і презентації геосайтів, музеїв, інформаційних 

центрів.  

19. Геотуризм: геологічні подорожі, спеціалізовані тури, мандрівки та 

екскурсії, польові семінари, конференції. 

20. Організація наукової роботи геопарків. 

21. Стимулювання економічної активності та зрівноваженого (стало-

го) розвитку шляхом популяризації геосайтів та розвитку геотуризму.    

22. Картування, охорона і популяризація геологічних об’єктів, збере-

ження скам’янілостей, створення мережі туристичних шляхів, що 

сполучають об’єкти на території парку з туристичною інфраструкту-

рою. 

23. Розвиток освітніх програм, організація культурних і наукових за-

ходів та популяризація пам’яток неживої природи.  

Опитування Тестування (в системі MOODLE) для поточного контролю знань 

 



 

Схема курсу «Інвентаризація і проектування геопарків» 

 

Тиждень Тема, короткі тези Форма 

діяльності, 

К-сть год 
1 Законодавчі та нормативні основи інвентаризації і проектуван-

ня геопарків  

Лекція 1 

1 Класифікація  геопарків, геосайтів, атракційних об’єктів.  Лекція 1 

1 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння геології та геологічної будови (відслонення 

гірських порід, природні і штучні геологічні розрізи);  

Лекція 2 

Практична 

4 
2 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння геотектоніки (розломи, насуви, рифти);  

Лекція 2 

2 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння петрології (гранітні батоліти, стовпчаті базаль-

ти, подушкові лави);  

Лекція 2 

3 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння вулканології (діючі та згаслі вулкани); літології 

(сучасні та древні осадові товщі);  

Лекція 2 

Практична 

4 

3 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння палеонтології (викопні рештки);  

Лекція 2 

4 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння гідрогеології (карстові печери, джерела, артезі-

анські свердловини, гейзери, термальні, мінеральні, лікувальні 

води);  

Лекція 2 

4 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння інженерної геології (прояви зсувів, абразії, еро-

зії);   

Лекція 2 

5 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння геоморфології (гірські вершини, западини, клі-

фи); 

Лекція 2 

Практична 

4 

5 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння ландшафтознавства (різні типи ландшафтів); 

Лекція 2 

6 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння гідрології (водоспади, водно-болотні угіддя);  

Лекція 2 

6 Геотуристичні атракції — цікаві та пізнавальні території з по-

зицій розуміння екології (унікальні екосистеми, екологічні про-

блеми та приклади їх вирішення) 

Лекція 2 

 

 

 


