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Методичні рекомендації щодо здійснення туристичної та рекреаційної 

діяльності на території НПП «Кармелюкове Поділля» 

 

У методичних рекомендаціях  розкривається інформація, щодо  проведеної  

роботи з розробки екологічних стежок та туристичних маршрутів, 

облаштуванню рекреаційних пунктів та місць відпочинку.  

 Це видання може стати у нагоді адміністраціям національних природних 

парків, фахівцям органів регіонального управління та місцевого 

самоврядування, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, а також 

студентам вищих навчальних закладів, таких напрямів підготовки як 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування», «Туризм», «Менеджмент». 
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ВСТУП 

Національні природні парки України відіграють особливу роль у системі 

природоохоронних територій. На відміну від заповідників, вони мають не 

тільки природоохоронну, а й рекреаційну функцію, оскільки у їх розпорядженні 

є значні природні й історико-культурні ресурси. Така «подвійність» накладає 

певні обмеження на умови відпочинку в національних парках, сприяє розвитку 

екологічного туризму. 

Відповідно до Положення про НПП «Кармелюкове Поділля» та Закону 

України «Про природно-заповідний фонд України», одним із важливих завдань 

Парку є створення умов для організованого та ефективного туризму, 

відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах, з 

додержанням режиму охорони природних комплексів та об'єктів; забезпечення 

попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, 

туризм, відповідно до режиму території Парку тощо. 

Відповідальним за цей напрямок роботи у Парку є відділ рекреації та еколого-

освітньої роботи, який розробляє пропозиції щодо створення туристичних 

маршрутів, еколого-освітніх стежок, рекреаційних зон та їх інфраструктурного 

облаштування. 

При створенні умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку 

та інших видів рекреаційної діяльності Парк керується трьома принципами, які 

обов’язково мають бути дотримані: безпека, комфорт та естетичність. 

Насамперед відвідувачі Парку мають бути у повній безпеці, для них повинні 

бути створені хоча б базові умови для їх комфортного перебування на території 

НПП. 

Враховуючи більш як десятирічний досвід, працівниками відділу рекреації та 

еколого-освітньої роботи було розроблено методичні рекомендації щодо 

здійснення туристичної та рекреаційної діяльності на території НПП 

«Кармелюкове Поділля». У змісті методичних рекомендацій розкривається 

проведена робота з розробки екологічних стежок та туристичних маршрутів, 

облаштуванню рекреаційних пунктів та місць відпочинку. 

Це видання може стати у нагоді адміністраціям національних природних 

парків, фахівцям органів регіонального управління та місцевого 

самоврядування, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, а також 

студентам вищих навчальних закладів, таких напрямів підготовки як «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 

«Туризм», «Менеджмент». 

Висловлюємо щире сподівання, що пропоноване видання стане Вашим 

супутником у рекреаційній та туристичній діяльності. 

 

 

 



 

1. Загальні відомості про територію НПП «Кармелюкове Поділля». 

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» - перший і поки що 

єдиний національний природний парк у Вінницькій області, створений з метою 

збереження і відтворення унікальних природних та історико-культурних 

цінностей, створення умов для організації туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності. Парк знаходиться в межах Чечельницької, 

Ольгопільської та Ободівської ОТГ Гайсинського району Вінницької області. 

Площа його складає 20203,4 га. 

Територія Парку велика і різна за своїм функціональним призначенням. Наразі 

повністю відмежована заповідна зона, до якої обмежено доступ та зведено до 

мінімуму господарську діяльність. 

Найвищою цінністю «Кармелюкового Поділля» є його ліси, що 

характеризуються виключним багатством дендрофлори. Здається дивним, як 

вдалося зберегти ці столітні крислаті дуби, граби, ясени і витончену 

середземноморську береку. Лісові масиви, які увійшли до складу національного 

Парку, є місцем зростання популяцій багатьох видів із Червоної книги України, 

а саме: коручка пурпурова, тюльпан дібровний, шафран сітчастий, скополія 

карніолійська, лілія лісова, бруслина карликова та інші. 

Один із найбільш рідкісних для всієї території України степових видів, 

занесених до Червоної книги України, є відкасник татарниколистий, виявлений 

поза лісовими масивами на ділянках урочища «Терещуків яр» та урочища 

«Ромашково». Для Вінниччини це унікальна знахідка. Відкасник 

татарниколистий - релікт, який дійшов до нас з часів третинного періоду, коли 

на Україні панував субтропічний середземноморський клімат.  

На території Парку також виявлено ряд рідкісних видів тварин, таких як: кіт 

лісовий, горностай, орел-карлик, балобан, мідянка, жук-олень. 

Раніше дана територія була відома лише тим, що у 1961 році тут знайшли 

скелет мамонта, який зберігається у Вінницькому краєзнавчому музеї. Та 

останнім часом, завдяки створенню національного природного парку 

«Кармелюкове Поділля», регіон дедалі потужніше відкриває свій потенціал для 

широкого загалу в галузі розвитку туризму, комбінуючи різні його види з 

природоохоронною діяльністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Рекреаційні об’єкти та їх характеристика. 

Рекреаційні об’єкти НПП «Кармелюкове Поділля» за своїм призначенням 

представлені наступними видами:  туристичні маршрути, екологічні стежки, 

рекреаційні пункти та місця відпочинку. 

 

Туристичні маршрути. 

«Загублений світ». Даний маршрут - це 

подорож у минуле, в чарівний куточок 

незайманої природи, що загубився на схилах 

Подільської височини.  

Відвідувачі «Загубленого світу» мають 

можливість цікаво провести дозвілля, 

ознайомитись з мальовничою природою 

Поділля, помандрувати по стародавніх 

пралісах, більш детально дізнатись про НПП 

«Кармелюкове Поділля», а ще побувати в 

самому центрі старообрядництва -  

«Куренівське тримонастир'я».  

Маршрут «Загублений світ» - комбінований; частина його - піша подорож у 

світ природи, а частина -. проходить раритетною вузькоколійною залізницею 

«Рудниця-Гайворон» в межах території Парку. 

Поїздка так званим «Подільським експресом», а за місцевою назвою просто 

«Кукушка», бере свій початок на зупинці «Каташин» і продовжується до 

станції Щербаково, по залізниці, якій вже більше ста років. Вона є однією із 

трьох діючих у своєму роді, що 

залишилися в Україні. 

Подорож даним маршрутом залишить 

надзвичайно приємні спогади і обов’язкове 

бажання повернутись сюди ще раз. 

Екскурсію потрібно замовляти завчасно, 

або почекати до вечора і «упіймати» потяг 

за графіком руху. Перевага даного 

маршруту в тому, що під час подорожі 

можна поспілкуватися з пасажирами потяга 

- побачити ще той «стендап» та отримати незабутні враження.  

Маршрут містить наступні зупинки: 

Зупинка 1. «Станція «Каташин» вузькоколійної залізничної дороги «Гайворон- 

Рудниця» 

Зупинка 2. «Станція «Куренівка» вузькоколійної залізничної дороги 

«Гайворон - Рудниця» 

Фото1. Екскурсія в 

 «Загублений світ» 

Фото2. «Подільський експрес» 

«Кукушка» 



Зупинка 3. «Сліди звірів» 

Зупинка 4. «Їдальня борсука» 

Зупинка 5. «Берека» 

Зупинка 6. «Календар друїдів» 

Зупинка 7. «Легенда про закоханих» 

Зупинка 8. «Фотосалон лісовика» 

Зупинка 9. «Село Куренівка» 

Зупинка 10. «Куренівське 

тримонастир’я» 

«Подорожуй з НПП «Кармелюкове 

Поділля». Маршрут включає такі 

атракції: урочище «Вишенька, 

рекреаційний пункт «Анютине джерело», 

зелена садиба Леоніда Гуренка, сучасна 

роботизована екоферма «Villa Milk», 

Свято-Михайлівський храм, Санктуарій 

«Матері Божої Чечельницької», храм 

«Покрови Пресвятої Богородиці». 

Мандруючи даним маршрутом на Вас чекають приємні зустрічі з унікальною 

природою Парку, історичними, культурними та 

археологічними пам’ятками, які залишать у Вашій 

пам’яті незабутні враження, нададуть заряд 

бадьорості, збагатять Ваш духовний світ. 

Зупинки маршруту: 

Зупинка 1. «Храм «Покрови Пресвятої 

Богородиці» 

Зупинка 2. «Тваринницький комплекс»,  

с. Каташин 

Зупинка 3. «Раритетна вузькоколійна залізниця 

«Рудниця-Гайворон» 

Зупинка 4. «Чечельник» 

Зупинка 5 «Костел св. Йосипа Обручника»  

Зупинка 6. «Свято-Михайлівський храм»  

Зупинка 7. «Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення 

«Терещуків Яр» 

Зупинка 8. «Пасіка», с. Анютино 

«Весела Маланка». Про колорит південних районів Вінниччини, де 

розташоване «Кармелюкове Поділля» багато розповідати не потрібно. 

Достатньо побачити туристам цікаві атракції, які точно запам’ятаються на все 

життя. В селі Попова Гребля, наприклад, зберігся унікальний прадідівський 

обряд «Маланка», коли «циганська сім’я» ряджених обходить село з піснями, 

Фото 3.«Зелена садиба» 

Леоніда Гуренка 

 

Фото 4.«Свято-
Михайлівський храм», 

 смт. Чечельник 
 



віншуванням та іграми. Особливість його в 

тому, що на час свят між вуличними групами 

ряджених проводяться змагання за певними 

ігровими правилами. 

Це справжній ексклюзив, бо такого немає 

більше в Україні. Одноденний зимовий 

туристичний маршрут «Весела Маланка», 

який є яскравим прикладом етнотуризму. 

Можливість побачити традиції та звичаї 

святкування циганської «Маланки», які 

збереглись у первозданному вигляді, почути старовинні колядки і щедрівки, 

послухати виступи аматорських колективів, поринути в атмосферу свята.  

Етнотур розпочинається з відвідування святині села та району - могили 

всевидящого отця Антонія, який мав незвичайну долю та володів даром 

цілителя. Далі відвідувачі мають можливість познайомитися з роботою 

місцевого лісництва, оглянувши розсадник із рідкісними рослинами та 

дендропарк. Особливістю є те, що екскурсії (за бажанням) у лісництві можуть 

провести діти, юні лісівники. 

Кульмінаційним завершенням є фольклорно-етнічне свято «Весела Маланка» з 

обрядовим дійством. Загалом протяжність маршруту - 8 км, час проведення - 5 

годин, а вражень - на роки. 

Маршрут представлений наступними зупинками: 

Зупинка 1. «Могила св. Антонія» 

Зупинка 2. «Червоногребельське лісництво» 

Зупинка 3. «Червоногребельське шкільне лісництво» 

Зупинка 4. НПП «Кармелюкове Поділля» 

Зупинка 5. «Обрядове дійство «Весела Маланка» 

 

Екологічні стежки 

«Вишенька». Дана екологічна 

стежка прокладена на території 

національного природного парку 

«Кармелюкове Поділля», обладнана 

фото зоною, спостережною вежею 

для «бьордвочингу», 

інформаційними стендами з описом 

зупинок, картосхемою, будиночком 

для комах, альтанками, місцем для 

паркування автомобілів.  

В оточенні мальовничих краєвидів 

відвідувачі зможуть ознайомились з флорою та фауною даної місцевості, 

Фото 6.Сон-трава на екологічній стежці 

«Вишенька» 

 

 

 

Фото 5. Туристичний маршрут 

 «Весела Маланка» 
 

 



дізнатись про історію природного комплексу, почути історичні факти про 

знайдені пам'ятки та знахідки Трипільської та Черняхівської культури.  

Саме тут, в подальшому, планується створення музею «Під відкритим 

небом», що обов’язково зможе 

задовільнити туристичний попит 

допитливих відвідувачів.  

Навчальна екологічна стежка 

«Вишенька» представлена 

наступними зупинками: 

Зупинка 1. «Урочище «Вишенька»  

Зупинка 2. «Археологічна пам’ятка»  

Зупинка 3. «Край, де живе сон…»  

Зупинка 4. «Бьордвочінг»  

Зупинка 5 «Тварини»  

Зупинка 6. «Орнітологічний заказник «Ставки» 

Зупинка 7. «Мертва деревина»  

Зупинка 8. «Кіт лісовий»  

Зупинка 9. «Оселя для комах» 

Зупинка 10. «Фіточай» 

«Стежками партизанської слави» 

На території національного 

природного парку «Кармелюкове 

Поділля» в Бритавському природо-

охоронному науково-дослідному 

відділенні, в кварталах 62/61, 68/65, 

65/67 пролягає еколого-краєзнавча 

стежка «Стежками партизанської 

слави». 

Протяжність – 3,8 км. 

Дана стежина – можливість для 

туристів поєднати подорож унікальним 

дубово-грабовим лісом з історію 

партизан, які захищали свою землю у воєнні часи. 

Кількість зупинок – 5. 

Зупинка 1. «Лісництво» 

Зупинка 2. «Дуб – дерево-довгожитель» 

Зупинка 3. «Найщедріша годівниця» 

Зупинка 4. «Берека» 

Зупинка 5 «Партизанська землянка»  

«Пізнай і збережи» 

Фото 7.Екологічна стежка «Вишенька», 

зупинка «Оселя для комах» 

Фото 8. Екологічна стежка  
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В зоні діяльності НПП «Кармелюкове Поділля» 

- на прилягаючій території адміністративної 

будівлі, прокладена екологічна стежка «Пізнай 

і збережи», протяжністю 50 м. 

Відвідувачі мають можливість дізнатись 

багато нового про світ природи, перевірити вже 

набуті ними знання та просто гарно відпочити. 

Дана стежина має такі зупинки:  

Зупинка 1. «Рукотворна водойма» 

Зупинка 2. «Лісова пасіка»  

Зупинка 3. «Гірка» 

Зупинка 4. «За зростом шикуйсь» 

Зупинка 5 «Пташинний гуртожиток» 

Зупинка 6. «Боса нога»  

Зупинка 7. «Типи ґрунтів»  

Зупинка 8. «Кільця часу»  

Зупинка 9. «Біотехнічні споруди» 

Зупинка 10. «Дерева нашого лісу» 

Зупинка 11. «Зрізи дерев» 

 

Рекреаційні пункти 

«Анютине джерело» - місце для відпочинку та 

оздоровлення з цілющим джерелом прохолодної 

води. Поряд знаходиться родини Гуренків, тут можна 

почути, як гудуть бджоли, продегустувати 

натуральний солодкий мед, відвідати новозбудовану 

капличку на честь святих Зосими і Саватія - 

покровителів бджільництва.  

Даний рекреаційний пункт облаштований для 

справжнього сімейного відпочинку, є зручний під’їзд 

і можливість припаркувати авто. Створюючи зону 

відпочинку, працівники Парку продумали всі 

дрібниці: зведена ошатна альтанка зі столом та 

зручними місцями для сидіння.  

Окрім того, спеціально обладнане місце для розведення вогню – кострище та 

вимуровано мангал. Це зручно для людей і, водночас, це безпечно, тому що 

вогонь є найбільшим ворогом лісу. Встановлено також дитячий майданчик з 

пісочницею. 

Щоб запобігти засміченню лісового масиву, працівники Парку зробили місце 

для збору сміття. 

Це мальовниче місце вибрано не випадково, тут знаходиться джерело, 

Фото 10. Відвідувачі екологічної 

стежки «Пізнай і збережи» 

Фото 11. Рекреаційний 

пункт 

 «Анютине джерело» 

Фото 9. Екозаняття на 
екологічній стежці 

 «Пізнай і збережи». 



встановлено хрест та мармурову іконку з ликом святого Миколи Чудотворця, 

яку подарував місцевий підприємець Олександр Калінчук. 

На території рекреаційного пункту встановлені інформаційні та застережні 

аншлаги, аби нагадувати відпочиваючим про правила поведінки в лісі, про 

безпечне поводження з вогнем та відповідальність за порушення лісового 

законодавства. 

«Криниця Лотоцького». Рекреаційний 

пункт знаходиться неподалік с. Попова 

Гребля – затишна, мальовнича місцина, 

яку місцеві жителі вже давно обрали для 

відпочинку.  

В даному рекреаційному пункті є 

альтанки, мангали, дитячий майданчик.  

Особливо важливим є наявність 

потужного джерела, на місці якого 

відновлена криниця. Пункт знаходиться неподалік автомобільного шляху 

Чечельник-Кодима, таким чином, доїзд зручний і є місце де залишити авто.  

Із яскравих аншлагів, стендів до відпочиваючих постійно звертаються 

працівники відділу служби державної охорони НПП «Кармелюкове Поділля» із 

проханням бути на природі бажаним гостем і не забувати прості правила 

поведінки, безпечно поводитися з вогнем та знати про відповідальність за 

порушення природоохоронного 

законодавства. 

«Луценківська криниця» - місце для 

тихого відпочинку на свіжому повітрі в 

оточенні лісу. Тут відпочиваючі зможуть 

насолодитися співом пташок, подихати 

свіжим повітрям та відволіктися від 

міської метушні, напитися холодної води 

із джерела.  

Рекреаційний пункт є своєрідним 

пізнавальним куточком природи, де 

розміщено ряд стендів та аншлагів на 

природоохоронну тематику. 

Гарна місцина, обгороджена і зі смаком обставлена «меблями», з мангалом, 

місцем для приготування їжі на багатті, місцем для збору сміття, вбиральнею. 

Може розміститись 20 відпочиваючих. 
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«Біля верби». Аміністрація НПП «Кармелю-кове Поділля» та Лузьке ПНДВ 

Парку, в територію якого входять землі 

Вербської сільської ради, створили 

рекреаційний пункт.  

Для цього біля річки, серед пишних 

верб, було відповідно облаштовано 

ділянку – змайстровано гойдалки, 

лавочки, столик та встановлено знаки із 

написами-закликами до відпочиваючих, 

аби вони дотримувалися правил порядку і 

чистоти. 

«Юрково». Даний рекреаційний пункт - місце вже давно облюбоване 

місцевими жителями. При облаштуванні збережено всі дерева та обгороджено 

мурашники. Хворі та сухостійні дерева 

використані для створення малих 

архітектурних форм. Зона відпочинку 

розрахована на різні вікові категорії. Для 

наймолодших тут є гойдалки, ігровий 

майданчик. Дорослі можуть розім’яти 

м’язи та помірятись силою на 

спортивному майданчику, для цього тут 

облаштовано турнік, штанга, 

гімнастичні бруси, волейбольна 

площадка та поле для міні-футболу. 

«Вишенька». Рекреаційний пункт «Вишенька» облаштований так, аби 

туристи могли не лише відпочити, а й на 

нічліг залишитись – є місце для 

розбивання намету. Крім того, тут 

передбачено автостоянку, є альтанки зі 

столами й лавочками, мангал. Даний 

пункт відпочинку нікого не залишить 

байдужим і відпочиваючі ще не раз 

повертатимуться сюди, аби насолодитися 

його неймовірною красою, яка наповнює 

здоров’ям і спокоєм, дає можливість 

поринути у себе, відпочити від гамірного світу, послухавши звуки вітру й 

птаства, яке милозвучно видає своїх неповторних пісень. 

Робота над рекреаційними пунктами триває постійно, адже наш край багатий 

на прекрасні, мальовничі краєвиди та унікальні ландшафти, які необхідно 

зберегти для прийдешніх поколінь. Тому для їх охорони і створюються такі 

пункти, які облаштовуються всім необхідним для відпочинку місцевого 

Фото 14. Рекреаційний пункт 
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населення, подорожуючих, туристів. Такі заходи, в свою чергу, сприяють 

захисту від можливих пожеж та від забруднення побутовими відходами, 

контролюванню та регулюванню масового перебування населення в лісі. 

 

Місця відпочинку 

В НПП збереглася справжня оаза з лісами і первозданною природою. 

Відпочинок у лісі – це затишно і дуже традиційно для кожного з нас, особливо 

у теплу пору року. Ліс завжди приваблює нас своєю прохолодою, тихим 

шелестом листя, спокоєм та красою, притягує до себе велику кількість збирачів 

ягід і грибів і просто бажаючих відпочити.  

На території НПП «Кармелюкове Поділля» є багато місць де можна відпочити. 

Окрім рекреаційних пунктів в НПП є ще 

місця відпочинку. 

Такі місця влаштовуються там, де є 

мальовничі видові точки – стежки і лісові 

дороги, кринички і лісові джерела, райони 

поблизу узбіччя шляхів транспорту. Вони 

можуть бути в глибині лісу або поблизу 

населених пунктів – в місцях, традиційно 

вибраних місцевими мешканцями для свого 

відпочинку. 

В таких місцях можна відпочивати, 

милуватися природою та набиратися сил, спостерігати за птахами, втамувати 

спрагу з джерел. 

Відтак, працівники НПП намагаються якнайкраще облаштувати відпочинок у 

лісі та радо запрошують відвідати лісові локації.  
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3. Організація рекреаційної діяльності по екологічних стежках та 

туристичних маршрутах НПП. 

Природні умови, унікальність рослинного і тваринного світу НПП 

«Кармелюкове Поділля» створюють усі умови для розвитку на цій території 

туристсько-рекреаційної діяльності. Потенціалом для цього є краса та 

різноманіття ландшафтів, мальовничий горбистий рельєф, поєднання лісових і 

лучних територій, цікаві угруповання рослин, унікальні природні об’єкти. 

Ліси у НПП «Кармелюкове Поділля» займають 88,5 % його території, що 

свідчить про високий потенціал екологічних та середовище підтримувальних 

функцій. Однак це накладає відбиток на своєрідність рекреаційного 

використання території. Більшість території НПП є придатною для екскурсій, 

пішохідного та кінного прогулянкового туризму. 

Працівники НПП «Кармелюкове Поділля», проводячи природознавчі 

екскурсії, розширюють природничо-наукові знання, виховують любов до 

рідного краю, розвивають естетичний смак, і одночасно навчають змістовного 

відпочинку. Проводяться такі екскурсії в природному середовищі. Об’єктами 

можуть бути ліси, парки, ріки, цікаві природні явища, місця проживання диких 

тварин. 

Проводячи екскурсію до лісу ми керуємося тим, що екскурсанти можуть 

вступати в безпосередній контакт з об’єктами огляду. Тому для показу 

обираємо наймальовничіші куточки природи для того, щоб екскурсія мала не 

тільки науково-пізнавальну цінність, але і могла викликати в екскурсантів 

глибокі естетичні переживання, бажання оберігати побачену красу. Під час 

підготовки екскурсії ми спочатку визначаємо об’єкти, а вже потім підбираємо 

матеріал для екскурсовода. Враховуємо і те, що обраний об’єкт повинен бути 

доступний і зручний для огляду та спостереження як за місцезнаходженням, так 

і стосовно під’їзду транспортного засобу. 

Особливістю методики показу об’єкта природи є те, що джерелом інформації 

виступає сам об’єкт, а не події, які з ним пов’язані. Так на маршруті 

«Загублений світ» звертаємо увагу на дерево, що проростає на території Парку і 

занесене до Червоної книги України – береку лікарську. Для прикладу наведу 

коротку розповідь, яку ми використовуємо для відвідувачів даного маршруту 

про це унікальне дерево: «Хочу познайомити Вас з одним плодовим унікальним 

деревом — берека лікарська (Sorbus torminalis). На території НПП 

«Кармелюкове Поділля» знаходиться південна межа його ареалу. Цей вид 

занесений до Червоної книги України і потребує охорони. 

На Прикарпатті її називали «Ведмежою грушею» через надмірну любов 

ведмедів до її ягід. На жаль, зараз мало людей можуть впізнати це дерево. 

Більшість і не підозрює про його існування. 

Хоча берека знана у 40 країнах світу та є ровесницею гінкго білоба, багато 

учених стверджують, що дерево є прародичом горобини. У різних кліматичних 



поясах, життя дерева коливається від 100 до 400 років. Цікаво те, що самі 

старші представники береки лікарської були зафіксовані на Поділлі України, на 

початку минулого століття. 

Сивою давниною дерево було у великій пошані у наших предків. У язичницькі 

часи берека була символом нашого краю. Дерево було оповите різними 

легендами та таємничими чутками. Вважалось, що саме в цьому дереві жила 

душа лісу чи тієї місцини де воно росло. І саме берека була домівкою для 

міфічних мавок та лісовиків. Зрубати таке дерево означало накликати біду на 

себе та увесь свій рід. Навпаки, береку садили біля своїх осель, як оберіг. 

Плоди вважали цілющими, а купання у відварі з листя та квітів омолоджувало 

та робило наших дівчат та жінок ще більш вродливими. У часи християнства 

всі ці розповіді вважались забобонами, але шана до береки була незмінна. В 

1900 році на всесвітній виставці у Парижі, береку було визнано 

«Найкрасивішим деревом світу». З розвитком промислової індустрії почалася 

масова вирубка дерев береки через її надміцну та красиву деревину. Вона 

ніколи не тріскала, гарно полірувалась, ішла на виготовлення пропелерів до 

перших літаків, прикладів до зброї. До речі, найкращі арбалети середньовічної 

Англії виготовляли з цієї деревини. Згодом почалось виробництво дорогих 

меблів, прикрас, та головне – виготовлення музичних інструментів. Останні 

звучали так, ніби дійсно у них була душа. Це далеко не повний перелік 

використання деревини. У дев’ятнадцятому столітті цей вид майже зник, усе 

було вирубано через красиву та міцну деревину, яка добре продавалась. Ось 

уже понад 100 років, деревина береки одна з щонайдорожчих у світі. У Європі 

один кубометр коштує кілька тисяч євро. Це дерево занесене до Червоної книги 

майже 10 країн, в тому числі і України. Вдруге на нього звернули увагу в 1990 

році в Німеччині, прийняли закон по відновленню популяції. На сьогоднішній 

день насадження береки займає більше 1% від усіх зелених насаджень країни. 

На початку 20 століття про неї заговорили по усій Європі. Кілька десятиліть 

розшукувались та вивчались дерева, яким вдалося вціліти.  

А зараз про саме дерево. Висота від 5 до 25 м, в залежності від підвиду. 

Структура та форма дерева дуже цікава, не схожа на інші дерева. 1,5 — 2 м. 

стовбур має дуже короткі скелетні гілки, що переходять у безліч тонких гілочок 

однакового приросту та товщини. При чому з дуже великою щільністю. Навіть 

ворони не проберуться серединою, не те що й людина. Райське місце для малих 

птахів взимку посмакувати ягодами. Білі квіти зібрані у китиці схожі на квіти 

глоду, запашні, цвітуть у травні. Гарне блискуче листя. Ягоди світло-коричневі, 

видовжені 1,2-1,5 см. у деяких форм до 2,5 см. У вересні починають 

коричневіти, але смачними стають після перших приморозків, тоді вони стають 

м’якими, приємного смаку, желеподібної консистенції, нагадують смак 

кураги.» 



Але мало того, щоб показати це дерево та розповісти про нього, ми частуємо 

наших відвідувачів напоєм та пирогами з плодів цього дерева, задіюючи їх 

смакові рецептори. 

При проведенні екскурсії до лісу ми враховуємо те, що не завжди об’єкти або 

природні явища можна показати в натурі: ми чуємо спів птахів, але їх самих не 

бачимо, помічаємо сліди тварин, але їх самих не спостерігаємо і т. д.. У цих 

випадках нами використовуються наочні приладдя: натуральні (гербарії, 

колекції), образотворчі (репродукцій картин художників-пейзажистів, малюнки, 

фотографії рослин, птахів, тварин, карти), звукові (запис голосів звірів, співу 

птахів), а також записи музичних творів, віршів про природу у виконанні 

майстрів мистецтв. 

Нині, в епоху цифрових технологій, усі галузі швидко трансформуються, у 

тому числі й екскурсійна діяльність. Отже, на зміну формальним підходам до 

проведення екскурсій приходять інтерпретативні. 

Одним із наших завдань, як екскурсовода, є розробка ідеї для природничих 

інтерпретативних екскурсій. Так, при екскурсії до хвойного лісу звертаємо 

увагу на те, що лусочки шишки закручені у спіраль за законом Фібоначчі (у 

природі числа Фібоначчі часто трапляються в різних спіральних формах. Так, 

черешки листя примикають до стебла по спіралі, що проходить між двома 

сусідніми листками: 1/3 повного оберту в ліщини, 2/5 — у дуба, 3/8 — у тополі 

і груші, 5/13 — у верби; лусочки на ялиновій шишці, насіння соняшника 

розташовані спіралями, причому кількості спіралей кожного напрямку також, 

як правило, числа Фібоначчі), згадуємо ботаніка Френсіса Галле, який 

стверджує, що дерева таємно спілкуються між собою виділяючи запахи. 

Ми не зациклюємось на одних і тих же об’єктах, а постійно продовжуємо 

пошук елементів, які будуть на для екскурсантів цікавими, а також зможуть 

сформувати екологічну свідомість, відповідальне ставлення, любов і 

спостережливість до живого світу. 

Готуючи екскурсію до лісу, працівники відділу рекреації та еколого-освітньої 

роботи розповідають не тільки про природні об’єкти, а й використовують 

краєзнавчі та історичні відомості, задіюють інші цікаві локації, такі як 

вузькоколійна залізниця Рудниця-Гайворон, що проходить поблизу, 

реконструйовану землянку партизанського загону «Луч 13». 

Відвідуючи екскурсію у природу, досить часто ми на своєму шляху 

зустрічаємо мурашники, тому його також використовуємо, як екскурсійний 

об’єкт. Крім стандартних оповідей про сторони світу, які можна визначити за 

мурашником, історій про мураху-трудівника та мураху-силача, ми звертаємо 

увагу на те, що мурашник може допомогти втамувати спрагу людині, яка 

заблукала або залишилась сам-на-сам у лісі. Отже, якщо закінчилась вода у лісі, 

а пити дуже хочеться, зарадити може мурашник. Тут ми наочно проводимо 

такий експеримент: беремо довгу стеблинку трави і починаємо легенько 



постукувати по мурашнику. Колонія мурах почне відбивати повітряну атаку. 

Мурахи будуть стріляти кислотою в повітря, краплі якої будуть осідати на 

травинці. Гілочку можна буде облизати, смак буде трохи кислуватий. Даний 

експеримент буде цікавим як дітям, так і дорослим. Також розповідаємо про те, 

що мурашина кислота має сильний запах, що нагадує запах смаженої картоплі з 

рибою. Під час екскурсії варто про це згадати, щоб екскурсанти могли 

ідентифікувати чим пахне гілочка з мурашиною кислотою. Також розповідаємо, 

що мурашина кислота міститься не лише у виділеннях залоз мурашок, а й у 

деяких рослинах, наприклад, у листі кропиви. 

На екскурсії ми заохочуємо людей торкатися до дерев, листочків, щоб відчути 

запах, на дотик, тому що згідно календаря друїдів, у кожної людини є своє 

дерево, яке допоможе їй відновити сили, встановити емоційну рівновагу. На 

території НПП «Кармелюкове Поділля» переважають дубово-грабові ліси 

природного походження. 

Тому, якщо на маршруті зустрічається старе велике дерево, екскурсовод не 

просто називає його вік, а й надає можливість відвідувачам спробувати його 

визначити самостійно. Звичайно, для цього заздалегідь готуємо вимірювальний 

пристрій (рулетку або метр). Вік дерева можна визначити за формулою: 

L = K X C, де L – вік дерева, K – коефіцієнт, С – довжина кола (обхват) 

стовбура дерева.  

Ось коефіцієнти деяких дерев: дуб - 1; граб - 1; липа - 1,1; сосна - 0,7; 

шовковиця - 0,4; волоський горіх - 1; каштан кінський - 0,5. Крім цього даємо 

ще таку довідку, що дуб після 600–700 років (маючи обхват 6 м і більше) 

починає рости повільніше. За 100 років він додає не 100 см, як у молодості, а 

30–40 см, якщо росте в лісі, і 60–80 см, якщо росте на сонячній галявині, або в 

середньому 60 см за століття. 

Природознавчі екскурсії, крім пізнання, передбачають отримання естетичної 

насолоди від спілкування з природою. Тому ми прокладаємо маршрути до 

об'єктів з урахуванням естетичної цінності ландшафтів. Екскурсовод дорогою 

звертає увагу групи на найцікавіші об'єкти природи та надає можливість 

насолодитися їх красою, обмежуючись наданням коротенької довідки, тобто 

застосовуємо таку форму проведення, як екскурсія-прогулянка. 

Одна з особливостей природознавчих екскурсій пов'язана з тим, що об'єкти 

показу часто знаходяться у важкодоступних і, навіть, небезпечних місцях. 

Тому, прокладаючи маршрут, ми намагаємося дотримуватися правил безпеки, 

роблячи пішохідну ділянку доступною для пересічної людини, тобто такою, 

щоб не потребувала спеціальної підготовки, спорядження чи взуття. Ця 

особливість робить чимало природознавчих екскурсії сезонними, залежними 

від погоди.  

Ліс – це невід’ємна складова частина не лише природи, а й історії, культури і 

побуту, джерело матеріальних і духовних благ. Тому при проведені екскурсії 



ми використовуємо краєзнавчі, історичні та археологічні відомості даної 

території, що урізноманітнює та робить її набагато цікавішою. А ще, впродовж 

всього маршруту у нас встановлені аншлаги – інформаційні таблиці, за 

допомогою яких екскурсанти можуть ознайомлюватися із представниками 

місцевої флори та фауни, цікаві фотозони, місця відпочинку та санітарні зони, 

що сприяє більш комфортному відвідуванню екскурсії.  

Вміло поєднуючи інформативний матеріал із ненав’язливим прищепленням 

правил поведінки в природі, екологічної етики, використовуючи при цьому 

інтерактивні методи спілкування та інтерпритацію, наші екскурсії є 

змістовними і креативними.  

Окрім інформаційної складової, екскурсія до лісу – це чудова можливість 

подихати свіжим лісовим повітрям чи помилуватися деревами, відпочити та 

зарядитися енергією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Функціональні обов’язки працівників Парку щодо туристичної та 

рекреаційної діяльності. 

Туристичною та рекреаційною діяльністю в національному природному парку 

займається відділ рекреації та еколого-освітньої роботи, в якому працює 5 

чоловік: 

- начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи; 

- провідний фахівець з еколого-освітньої роботи; 

- фахівець з еколого-освітньої роботи; 

- провідний фахівець з рекреації; 

- фахівець з рекреації. 

В обов’язки працівників, згідно Положення про відділ рекреації та еколого-

освітньої роботи національного природного парку «Кармелюкове Поділля», 

входить: 

- підготовка щорічного плану роботи з еколого-освітньої та рекреаційної 

діяльності Парку; 

- надання інформації про підсумки еколого-освітньої та рекреаційної 

діяльності в кінці кожного кварталу, та року; 

- сприяння розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного 

виховання шкільної та студентської молоді; 

- підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості 

населення та відпочиваючих через засоби масової інформації, шляхом випуску 

друкованої поліграфічної продукції тощо; 

- популяризація екологічних знань; 

- поширення нових методик екологічного виховання; 

- розробка рекомендацій з формування екологічної етики; 

- впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання; 

- прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу; 

- організація проведення екологічних акцій, форумів, конкурсів, семінарів 

тощо; 

- формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо; 

- створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та 

інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах, з додержанням 

режиму охорони природних комплексів та об'єктів; 

- забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-

пізнавальний відпочинок, туризм, відповідно до режиму території Парку; 

- обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного 

навантаження, у тому числі, зумовленого провадженням рекреаційної 

діяльності на територію, природні комплекси та об'єкти Парку; 

- організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної 

просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території Парку та прилеглих 

до Парку територій; 



- сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної 

культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного 

надбання; 

- створення і функціонування рекреаційної інфраструктури; 

- організації та інфраструктурне облаштування туристичних маршрутів та 

екологічних стежок; 

- координації діяльності Парком суб'єктів рекреаційної діяльності, незалежно 

від форми власності та підпорядкування, з огляду на використання природних 

та історико-культурних ресурсів у межах територій та об'єктів Парку; 

- створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних 

закладів, які розташовані в межах території Парку; 

- участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, 

з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку екологічної освіти та 

рекреації; 

- вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду 

щодо організації еколого-освітньої та рекреаційної діяльності; 

- здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством. 

Функціональні обов’язки працівників Парку щодо рекреаційної 

діяльності. 

Проведення обстеження території та виявлення цікавих локацій. 

Проектування екологічних стежок та маршрутів залежить від поставленої 

мети та завдань. Як правило, при проектуванні екологічної стежки ми 

переслідуєм таку основну ціль – виховання екологічної і грамотної поведінки 

людини на природі, поширення знань про природу та людину, як невід'ємну 

частину довкілля. 

Вибір маршруту має визначальне значення для подальшої ефективної роботи 

екологічної стежки. У даному випадку ми намагаємося поєднати ряд важливих 

складових в одне ціле, яке зробить запропонований маршрут вдалим. Мова іде, 

насамперед, про рекреаційні, естетичні, інформаційні складові. Не менш 

важливу роль відіграє і категорія учасників екостежки чи туристичного 

маршруту (педагогічні працівники, студенти, школярі, відпочиваючі громадяни 

та ін.), яка впливає на довжину маршруту та його протяжність. На даному етапі 

ми враховуємо наявні об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки історії та 

архітектури, встановлюємо вже існуючі шляхи, якими користуються туристи. 

Для обстеження місцевості і для подальшого прокладання маршруту ми 

залучаємо науковців, місцевих краєзнавців, екологів та інженера з охорони 

праці. Всі разом проходимо його, визначаємо місця зупинок (локацій) та 

відпочинку. 

Прокладання маршруту. 

Після виявлення цікавих місць, ми працюємо над створенням маршруту, при 

цьому враховуємо такі вимоги: 



− він має бути доступним для відвідувачів; 

− маршрут стежки повинен обминати місця мешкання та зростання рідкісних 

видів флори та фауни; 

− він не повинен перетинати дуже вразливі природні об’єкти, що легко 

пошкоджуються і довго відновлюються; 

− на маршруті природа має бути привабливою для відвідувачів, уособлювати і 

підкреслювати красу індивідуальності та вражати різноманітністю видових 

форм та пристосувань; 

− на ньому замкнені простори мають чергуватися із відкритими ландшафтами, 

джерелами, потічками, ставками, річками, болотами та іншими компонентами 

природно-територіальної різноманітності. 

Маршрут чи стежку прокладаємо від одного унікального об’єкта до іншого, 

намагаючись поєднати природні комплекси, різноманітність ландшафтів, 

історико-культурні та археологічні об’єкти. При цьому враховуємо вподобання 

туриста-споживача, відповідно до мети подорожування. 

Обравши задовільне і придатне, примірне для майбутньої стежки місце, Парк з 

землекористувачами (лісництвом, фермерами, колективним господарством 

тощо) складає і підписує угоду про створення стежки та визначають 

зобов'язання щодо її утримання і охорони, а також погоджують ці документи у 

місцевих органах влади. Таким чином, створюється правова основа для 

функціонування і збереження екологічної стежки, що в подальшому має 

попередити знищення природних об’єктів. 

Обладнання маршруту. 

Обладнання екологічної стежки чи туристичного маршруту – це дуже 

важливий етап при її вводі в експлуатацію. З маршруту прибираємо повалені та 

нахилені дерева, гострі камені, биті пляшки, де потрібно ставимо містки, на 

стрімких схилах вирізаємо сходи, встановлюємо лавки для відпочинку та 

контейнери для сміття. Розчищаємо стежку від чагарників та високої трави. У 

місцях, де можна послухати спів птахів, встановлюємо лавки. Розміщуємо 

лісові меблі, аншлаги та інше обладнання так, щоб все це не спотворювало 

оточуючий ландшафт. 

Не менш важливим супроводом екологічних стежок та маршрутів є 

інформаційні аншлаги та стенди. Тому ми розробляємо їх макети, розміщуючи 

на них цікаву та корисну для відвідувачів інформацію. 

Також особливим елементом екостежки є екологічний рекреаційний пункт. Як 

правило, такі пункти ми намагаємося розташувати в мальовничих місцях – на 

берегах ставків, біля криниць. Продумуємо його облаштування та екологічну 

інформативність, яка не має бути нав’язливою, тому що головне завдання 

пунктів – організація зручного відпочинку. 

Важливу роль на маршруті відіграє санітарна зона. Тому ми ретельно 

продумуємо де встановляти вбиральні та місця для збору сміття. 



Налагодження логістики, сервісу та комунікацій. 

Одним із критеріїв вибору маршруту є атрактивність об'єктів показу, а також 

можливість забезпечити різноманітність програми перебування в певному 

населеному пункті та його транспортну доступність, надати послуги 

гостинності. На даному етапі ми з’ясовуємо у туристів, які саме локації вони 

хотіли б відвідати та продумуємо логістику послуг під даний туристичний 

продукт. Основними критеріями підходу у нашій роботі виступають економія 

грошей, часу та зусиль. Клас обслуговування визначається набором послуг, 

організацією обслуговування і залежить від купівельної спроможності 

споживача. Тому, спілкуючись із туроператорами, або керівниками 

туристичних груп, враховуємо їх побажання щодо екскурсійних послуг, доїзду, 

харчування та розваг. Для цього ми налагоджуємо співпрацю із 

туроператорами, перевізниками, власниками закладів харчування, власниками 

локацій.  

Незважаючи на те, що регіон є найбільш віддаленим від обласного центру, тим 

не менш Парком налагоджена співпраця із закладами: 

- харчування: «Вітерець» (с. Ольгопіль), «Савранка», «Зустріч» та «Сінай» 

(смт. Чечельник): 

- перевізниками: вузькоколійна залізниця «Рудниця-Гайворон»; 

- готелями «Вітерець» (с. Ольгопіль), «Сінай» (смт Чечельник) «Villa Milk» (с. 

Каташин). 

Додатковими факторами в логістиці є також наявність медичних установ 

«Центр сімейної медицини» (смт. Чечельник), поштових відділень «Укрпошта» 

та «Нова Пошта», культурних закладів: Чечельницький БДЮТ, КЗ "Публічна 

бібліотека" Чечельницької селищної ради Гайсинського району, КЗ "Центр 

культури і дозвілля" Чечельницької селищної ради; відділень банків: 

«Ощадбанк», «Приватбанк»; автозаправних станцій: «ОККО», «Магнум 

Енерджі», «TatOil», що відіграє не менш важливу роль. 

Основні туристичні послуги включаються у сам тур, а додаткові послуги 

оплачують туристи у момент її одержання (сувеніри, буклети і т.д.). 

Залучення туристичних фірм до популяризації маршруту та 

налагодження співпраці. 

Розвиток рекреаційного та туристичного потенціалу природно-заповідних 

територій є одним з ключових напрямків діяльності природоохоронних 

установ. Тому національний природний парк «Кармелюкове Поділля» плідно 

співпрацює з громадськими організаціями та туристичними компаніями в сфері 

розвитку туризму та рекреації, а саме: 

- туристичний клуб «Бідняжка»; 

- тур фірми «Колокрай», «Кемпа Тревел», «Акорд»; 

- ГО «Кузня зеленого туризму «Видноколо». 



Така співпраця сприяє підвищенню рівня поінформованості щодо 

туристичних маршрутів Парку, збільшенню туристичних потоків, обміну 

досвідом та приверненню більшої уваги до питань збереження природи. 

Навчання, підвищення кваліфікації працівників відділу рекреації та 

еколого-освітньої роботи щодо туристичної та рекреаційної діяльності. 

Кожен працівник НПП «Кармелюкове Поділля» зобов’язаний підвищувати 

свій професійний рівень та фахову майстерність, підвищувати кваліфікацію – 

тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності у 

межах своєї професійної діяльності або галузі знань. Саме тому працівники 

відділу рекреації та еколого-освітньої роботи проходять курси підвищення 

кваліфікації, навчання, тренінги, вдосконалюють свої навички щодо 

туристичної та рекреаційної діяльності. Тому, будь-хто із відділу може 

провести екскурсію та є взаємозамінним. А це дає можливість надати 

туристичні послуги кільком групам туристів одночасно. 

До організації туристичної та рекреаційної діяльності залучаються працівники 

природоохоронних, науково-дослідних відділень та відділ державної охорони.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Правила поведінки при відвідуванні території національного 

природного парку. 

Національні природні парки та інші об’єкти природно-заповідного фонду 

України – це території з певним режимом і правовим статусом. Правила 

відвідування й поведінки на таких територіях регламентуються Законом 

України «Про природно-заповідний фонд України» та положеннями самого 

парку. 

Правила поведінки можуть дещо відрізнятися залежно від природних 

особливостей конкретного парку. Проте загальні правила діють на території 

всіх національних парків України. 

Дозволено: 

- відвідувати туристичні маршрути й екологічні стежки; 

- активно відпочивати у відведених для цього місцях; 

- фотографувати природу, спостерігати за тваринами; 

- ставити намети, облаштовувати туристичний табір, розпалювати вогнище в 

спеціально призначених місцях; 

- рибалити, збирати гриби та ягоди в дозволений період і місцях; 

- знайомитися з місцевим побутом, традиціями, історією та природними 

особливостями; 

- відвідувати заповідні зони з дозволу й у супроводі фахівців парку. 

Заборонено: 

- сходити з туристичних маршрутів, екологічних стежок; 

- пересуватися лісом і пішохідними стежками на моторизованих транспортних 

засобах; 

- використовувати синтетичні мийні засоби (пральні порошки, шампуні тощо); 

- розводити вогнище в не призначених для цього місцях; 

- палити в лісі, використовувати піротехніку; 

- ламати гілки й дерева, викопувати та рвати трав’янисті рослини й кущі; 

- пошкоджувати ґрунтовий і трав’яний покрив; 

- робити написи на деревах, каменях, інфраструктурних об’єктах (вказівниках, 

містках тощо); 

- смітити; 

- створювати надмірний шум, турбувати тварин; 

- руйнувати гнізда птахів, мурашники й нори; 

- брати в руки пташенят і маленьких звірів, а також забирати їхні яйця; 

- убивати чи травмувати комах, молюсків, плазунів, ссавців та інших тварин; 

- збирати гриби, ягоди й рослини в заповідній зоні; 

- збирати та куштувати незнайомі гриби, ягоди й рослини; 

- полювати; 

- викопувати або збирати археологічні, палеонтологічні та геологічні рештки, 

матеріали.  



6. Пропозиції 

Одним із основних завдань Парку є створення умов для організованого 

туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 

додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів. 

Для удосконалення рекреаційної діяльності, а також залучення більшої 

кількості відвідувачів в НПП «Кармелюкове Поділля» пропонуємо: 

1. Пропонуємо в урочищі «Вишенька», на базі пам’яток трипільської та 

черняхівської культури, створити музей трипільської культури під відкритим 

небом. 

2. Започаткувати відродження традицій та народних промислів Чечельниччини, 

за підтримки Косаківського В. А. (презентації, краєзнавчі посиденьки та 

вечори, майстер-класи, виставки). 

3. Створити центр реабілітації диких тварин, де можна буде ближче їх 

побачити.  

4. Урочище «Вишенька» є популярним місцем відпочинку місцевих жителів. 

Тому пропонуємо організувати тут рекреаційну зону: 

-  побудувати стаціонарні будиночки для відпочиваючих та забезпечити 

санітарно - побутові умови; 

-  створити дитячий та спортивний майданчики; 

- забезпечити живлення електричною енергією. 

5. Створити природний дендропарк для використання території в наукових, 

оздоровчих, рекреаційних та еколого-виховних цілях. 

6. Облаштувати орнітологічний заказник місцевого значення «Ставки», який 

межує з урочищем «Вишенька». Встановити оглядові майданчики, спостережні 

вежі з визначниками птахів, лавочки, інформаційні стенди. 

7. Створити еколого-просвітницький центр для залучення школярів, студентів 

та широкого загалу людей, розширити контакти з громадськістю, ознайомити 

відвідувачів з природними особливостями та традиціями краю, а також з 

тваринним та рослинним світом Парку. 

8. Створити «Зелений клас» під відкритим небом. На відкритому повітрі є 

багато можливостей для спілкування, що допомагає зосередитися, відволіктися 

від віртуального світу ґаджетів, спостерігати за природою. Клас 

відвідуватимуть мешканці громади, його зможуть використовувати для 

зустрічей, семінарів, зборів, концертів, акцій, турнірів, проведення уроків. 

9. Проводити літні екологічні табори для відпочинку, оздоровлення, 

забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів.  

10. При проектуванні екологічних стежок та туристичних маршрутів 

використовувати ГІС-технології. Використання сучасних технологій допоможе 

краще зорієнтуватись потенційним екскурсантам при проходженні стежок 

самостійно. 



11. Розробити інноваційні туристичні продукти, здійснити оновлення 

існуючих туристичних маршрутів. 

Використовуючи потенційні можливості даної території та розвинувши 

відповідну інфраструктуру, Парк зміг би створити належні умови для 

проведення повноцінної туристичної діяльності, при цьому збільшивши потік 

туристів. Це б дало б можливість залучити населення, підприємців, бізнесові 

структури до надання послуг у сфері трансферу туристів, харчування, прокату  

спорядження, проведення екскурсій, проживання, торгівлі сувенірною 

продукцією, реалізації екологічно чистих продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Висновки. 

Всі пропоновані нами об’єкти є максимально придатними для проведення 

різного виду рекреації, а особливо спортивної та пізнавальної. Крім того, є 

можливість проведення маршрутної та прогулянкової рекреації на кожній із 

пропонованих ділянок. Для роззосередження потоку рекреантів вони повинні 

знати про цікаві об’єкти на території Парку. Тому, в першу чергу, інформація 

про них повинна міститися в інформуючих бордах обабіч автомобільних доріг з 

коротким описом та фоторафіями конкретного об’єкта. 

Для оптимізації освоєння та привабливості рекреаційних ділянок 

рекомендуємо розвивати стаціонарну інфраструктуру. Зокрема, створення 

туристичних обєктів з місцями для індивідуального та колективного 

відпочинку і з сервісом відповідного рівня. Конструктивно-географічне 

обґрунтування рекреаційного використання території досліджуваного Парку 

дозволяє стверджувати, що при дотриманні всіх рекомендацій він може стати 

потужним осередком розвитку рекреації регіону та держави в цілому. 

Розвиток туристичної сфери у національному природному парку 

«Кармелюкове Поділля» повинен забезпечуватись створенням на його території 

сучасної туристичної інформаційно-навігаційної системи (знакування і 

маркування туристичних маршрутів, встановлення інформаційних дорожніх 

знаків за європейськими стандартами, створення туристично-інформаційних 

центрів, облаштування відпочинкових, фото і сервісних зон на туристично 

привабливих об’єктах) 

Територія національного природного парку «Кармелюкове Поділля» - місце, 

яке залишається загадкою, навіть після того, як пройдеш кілометри його 

маршрутами, покатаєшся на вузькоколійці чи нап’єшся джерельної води з 

криниці. На цій території сконцентрована як неймовірна сила любові 

працівників Парку до власної справи, так і місцевих людей, які люблять 

природу свого краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Рецензія. 

 


