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Анотація  
Розкрито зміст понять «парагенетичні» та «парадинамічні зв‟язки». Проаналізовано 

взаємозв‟язки між ландшафтними комплексами сучасних міст. Підтверджено доцільність 
виділення внутрішніх та зовнішніх меж ландшафтно-технічних систем. Виявлено, що 
положення внутрішніх меж визначається техногенним покривом та іншими антропогенними 
складовими, проявом первинних змінюючих зв‟язків техногенного покриву з ландшафтними 
комплексами. Встановлено, що у зовнішніх межах проявляються парагенетичні та 
парадинамічні зв‟язки «ядра» та «периферії» ландшафтно-технічних систем. Завдяки цим 
зв‟язкам формуються, функціонують та розвиваються антропогенні парагенетичні 
ландшафтні комплекси (геоекотони), усе різноманіття яких на території сучасних міст України 
представлене трьома класами і шістьма підкласами. В структурі АПГЛК виділяються 
парагенетичні ландшафтні зони, підзони, пояси, яруси та смуги.  
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Abstract  

The content of concepts "paragenetic" and "paradigmatic communications" are revealed. 
Interrelations between landscape complexes of modern cities are analyzed. The appropriateness 
of the allocation of internal and external boundaries of landscape-technical systems has been 
confirmed. It is revealed that the position of internal boundaries is determined by man-made cover 
and other anthropogenic constituents, manifestation of the primary changing links of man-made 
cover with landscape complexes. It has been established that paragenetic and paradigmatic bonds 
of "nuclei" and "peripheries" of landscape-technical systems appear on external borders. Due to 
these connections, anthropogenic paragenetic landscape complexes (ecotones) are formed, 
functioning and developing, all of which in the territory of modern cities of Ukraine is represented 
by three classes and six subclasses. The structure of APGLK distinguishes paragenetic landscape 
zones, sub-zones, belts, tiers and bands.  
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У ландшафтознавство поняття «парагенетичний» (від грецьких 
«para» – біля, поруч, близький, подібний; та «genesis» – народження) 
комплекс» у 1966 році ввів Ф.М. Мільков. Парагенетичними 
ландшафтами він називав «…системи суміжних, активно взаємодіючих 
комплексів, що мають спільне походження» [4]. Два і більше суміжних 
ПТК будь-якого рангу, між якими існують горизонтальні динамічні зв‟язки 
будь-якого типу, Ф.М. Мільков розглядав як парадинамічний комплекс 
або як парагенетичний, якщо ці ПТК ще й спільні за генезисом. Під 
спільністю походження розуміється одночасне або послідовне 
виникнення взаємопов‟язаних комплексів під дією певного виду процесів  
і факторів.  

Суміжні ландшафтні комплекси, які входять до складу 
парагенетичної системи, виступають один відносно іншого як контрастні 
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середовища і взаємодіють між собою шляхом обміну речовин, енергії та 
інформації. Чим контрастніше складові цієї системи, тим інтенсивніше 
обмінні процеси – зв‟язуючий початок парагенетичних комплексів [5]. У 
цьому їх принципова відмінність від регіональних і типологічних 
комплексів, виділення яких ґрунтується на принципі відносної 
однорідності складових частин.  

Парагенетичні ландшафтні комплекси – це різномасштабні системи 
від суміжних урочищ до материків з океанами. Близькими до цього 
поняття є «конекційні райони» Б.Б. Родомана, «геосистеми» К.М. 
Дьяконова та М.О. Гвоздецького, «геосиноли» О.Ю. Ретеюма [6; 7]. 

Інтеграторами ландшафтних комплексів різних ієрархічних рангів у  

складі парагенетичних ландшафтних комплексів виступають 
парагенетичні та парадинамічні зв‟язки. В залежності від 
закономірностей, які є основою прояву зв‟язків, як серед перших, так і 
серед других виділяють два види – натуральні та суспільні.  

Натуральні парагенетичні зв’язки – це взаємозв‟язки, які 
призводять до утворення парагенетичного ландшафтного комплексу 
завдяки прояву натуральних закономірностей. Суспільні парагенетичні 
зв’язки – це взаємозв‟язки, які призводять до утворення парагенетичного 
ландшафтного комплексу завдяки прояву суспільних закономірностей.  

Парадинамічні зв’язки – це взаємозв’язки, представлені потоками 
речовин, енергії та інформації, що об’єднують в єдину функціонуючу 
систему два і більше ландшафтних комплексів та проявляються 
через залежність характеристик останніх [9]. Натуральні 
парадинамічні зв’язки – це взаємозв‟язки, які об‟єднують складові 
парадинамічного ландшафтного комплексу завдяки прояву натуральних 
закономірностей. Суспільні парадинамічні зв’язки – це взаємозв‟язки, які 
об‟єднують складові парадинамічного ландшафтного комплексу завдяки  

прояву суспільних закономірностей. Прикладом натуральних 
закономірностей є прояви сил земного тяжіння, а суспільних – 
розташування цегельних заводів якнайближче до родовищ глин з метою 
підвищення економічної ефективності їх функціонування [8].  

За місцем дислокації серед парагенетичних і парадинамічних 
зв‟язків виділяють: 1) внутрішньосистемні – зв‟язки, які проявляються  

лише у межах простої ландшафтно-техногенної системи 
(гірничопромислової ЛІС); 2) міжсистемні – зв‟язки, які проявляються  

між: а) простими ландшафтно-техногенними системами 
(гірничопромисловою і промисловою); б) складними ландшафтно-
техногенними системами (наприклад, між селитебною ландшафтно-
технічною полісистемою та приміською зоною). За спрямованістю 
виділяють прямі та зворотні парагенетичні й парадинамічні зв‟язки. Як 
перші, так і другі можуть бути безпосередніми та опосередкованими. За 
рівнем комплексності виділяють два види парагенетичних і 
парадинамічних зв‟язків: 1) компонентні – проявляються в певному 
геокомпоненті; 2) комплексні – проявляються в усіх компонентах 
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ландшафтного комплексу.  

Доцільно виділяти такі дві групи парагенетичних ландшафтних 
комплексів: натуральні та антропогенні. Натуральні парагенетичні 
ландшафтні комплекси утворюються та функціонують завдяки 
натуральним парагенетичним і парадинамічним зв‟язкам. „У залежності 
від типу «центрального місця», відносно якого виділяється 
парагенетична ландшафтна територіальна структура, розрізняються 
долинно-річкові, яружно-балкові, прибережно-аквальні, лиманно-гирлові 
парагенетичні ландшафтні комплекси» [2, с. 104]. Місто Вінниця 
розташоване в межах долинно-річкових і яружно-балкових натуральних 
парагенетичних ландшафтних комплексів.  

Завдяки діяльності людини натуральні парагенетичні ландшафтні 
комплекси можуть видозмінюватись та зникати. Так, у XX ст. були зрізані 
чотири горби, на яких розташовувалось Старе місто (тепер Староміський 
район міста Вінниці) [1]. Внаслідок цього зникли деякі ландшафтні смуги  

– елементи позиційно-динамічної та парагенетичної ландшафтних 
територіальних структур. За час існування м. Вінниці були засипані деякі 
яри та балки, тобто зникли цілі натуральні парагенетичні ландшафтні 
комплекси. Проте, цим не вичерпуються зміни парагенетичної 
ландшафтної територіальної структури в результаті людської діяльності. 
Остання часто призводить до виникнення антропогенних парагенетичних 
ландшафтних комплексів.  

Антропогенний парагенетичний ландшафтний комплекс – це 
система суміжних або віддалених динамічно пов’язаних ландшафтних 
комплексів, що виникли одночасно або послідовно під впливом людської 
діяльності та її результатів. Функціонування навіть таких глибоко 
трансформованих комплексів, якими є техногенні утворення, не 
відбувається без істотного впливу на них оточуючих натуральних 
ландшафтів або ландшафтно-антропогенних систем, з якими вони 
вступають у парадинамічні зв‟язки. Тому, як вважає Ф.М. Мільков, 
«...вивчати слід не просто антропогенні ландшафти, а парагенетичні 
комплекси-системи» [3], тобто антропогенні парагенетичні ландшафтні 
комплекси.  

Селитебна ландшафтно-технічна полісистема м. Вінниці 

характеризується значним різноманіттям антропогенних парагенетичних 

ландшафтних комплексів. Для того, щоб дослідити останні, проведено 

класифікацію АПГЛК. У залежності від парагенетичних зв‟язків, якими 

сформовані антропогенні парагенетичні ландшафтні комплекси, виділено 3 

їх класи: 1) умовно-натуральні – сформовані натуральними 

парагенетичними зв‟язками; 2) суспільні – сформовані суспільними 

парагенетичними зв‟язками; 3) суспільно-натуральні – сформовані 

натуральними та суспільними парагенетичними зв‟язками. У залежності від 

парадинамічних зв‟язків, завдяки яким функціонують АПГЛК, виділено 6 їх 

підкласів. Підкласи автономних АПГЛК функціонують завдяки натуральним 

парадинамічним зв‟язкам і виділяються в усіх трьох класах. 
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Підклас контрольованих комплексів функціонує завдяки суспільним 
парадинамічним зв‟язкам і виділений лише в другому класі. Підкласи  

контрольовано-автономних комплексів функціонують завдяки 
натуральним і суспільним парадинамічним зв‟язкам та виділені у 
другому і третьому класах АПГЛК (рис. 1).  
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Рис. 1. Класифікація антропогенних парагенетичних ландшафтних 
комплексів 

 

Типи і підтипи антропогенних парагенетичних ландшафтних 
комплексів виділяються за «центральним місцем», системоутворюючим 
потоком та особливостями структури.  

Вплив техногенного покриву на навколишнє середовище 
здійснюється через рухливі компоненти ландшафтних комплексів 
(повітряні та водні маси, тварин) і активну складову відносно пасивних 
компонентів, що проявляється в потоках гірських порід і ґрунту, пилку та 
насіння рослин. У результаті формується сфера впливу техногенного 
покриву на довкілля (геоекотон). Ширина геоекотону часто в багато разів 
перевищує таку саму в натуральних ландшафтах. «Наприклад, зона 
гідрологічного впливу озер поширюється на десятки й сотні метрів, рідше 
– на декілька кілометрів, а кар‟єри таких розмірів змінюють гідроситуацію 
на відстані декількох десятків кілометрів». За напрямом і ступенем змін 
природних процесів смуга впливу неоднорідна та складається з 
антропогенних парагенетичних ландшафтних зон, підзон, поясів, 
ярусів і смуг. Антропогенна парагенетична ландшафтна територіальна 
структура формується навколо «ліній» (насипів доріг і гребель, ровів і 
валів городищ, берегів штучних водойм, змінених і штучних водотоків, 
підземних трубопроводів і ходів тощо) і поверхонь (штучних водойм, 
насипів, днищ кар‟єрів, промислових майданчиків, 
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житлових і цвинтарних територій тощо) концентрації-розсіювання 
речовин та енергії. Диференціація АПГЛК більш чітка навколо «ядра 
збурення», а з віддаленістю від нього послаблюється.  

Антропогенний парагенетичний ландшафтний геоекотон 
(АПЛЕ) – це сукупність об‟єднаних «ядром збурення» та пов‟язаних 
одно-, рідше двобічноспрямованими речовинно- і енергоінформаційними 
потоками парагенетичних зон, підзон, поясів, ярусів і смуг. Разом з 
«ядром збурення» геоекотони утворюють АПГЛК найвищого ієрархічного 
рівня.  

Антропогенна парагенетична ландшафтна зона (АПЛЗ) – це 
ареал, що формується внаслідок поширення впливу техногенного 
покриву в одному компоненті (або його складовій) ландшафту 
(системоутворюючому потокові). Можна виділити такі зони: 
мінерального, повітряного, кліматичного, гідро- та гідрогеологічного, 
біотичного впливів.  

Антропогенна парагенетична ландшафтна підзона (АПЛпЗ) – 
територія з певним характером поширення впливу техногенного покриву 
і однотиповим детермінуванням природних процесів. Виділяють дві 
підзони: 1) безпосереднього впливу, в межах якої відбувається 
структурна перебудова компонентів ландшафтних комплексів, 
трансформація як морфологічної, так і вертикальної структури останніх; 
2) опосередкованого впливу, в якій вплив  

техногенного покриву опосередкований внутрішньо- та 
міжландшафтними зв‟язками, існуючими до спорудження технічних 
об‟єктів. Хоча окремі властивості компонентів ландшафтних комплексів 
змінюються, проте інваріант останніх зберігається.  

Антропогенний парагенетичний ландшафтний пояс (поле) 
(АПЛП) – це частина парагенетичної підзони з певним характером 
структурної перебудови та кількісних змін ландшафтів.  

Антропогенна парагенетична ландшафтна смуга (АПЛС) – це 
сукупність ландшафтних комплексів, які опосередковують вплив 
техногенного покриву своїм спільним положенням відносно меж зміни 
інтенсивності горизонтальних потоків речовини, енергії та інформації. У 
межах однієї смуги горизонтальні потоки односпрямовані та в усіх 
ландшафтних комплексах мають однаковий градієнт. Тому ландшафти 
однієї смуги ідентичні за набором, інтенсивністю та іншими параметрами 
сучасних ландшафтних процесів (зокрема і антропогенізованих), 
пов‟язаних з площинним стоком, кріпом, латеральною геохімічною 
міграцією.  

Межі між АПЛС проводять вздовж ліній стрибкоподібної зміни 
градієнтів горизонтальних потоків. Такі лінії називають каркасними 
лініями динаміки ландшафту. Ними є всі каркасні лінії рельєфу – 
вододільна, тальвегу, підошви, бровки схилу, лінії його перегинів. Роль 
каркасних ліній динаміки ландшафту відіграють також межі між 
ландшафтними комплексами, що відрізняються фільтраційними 
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властивостями ґрунтів та порід зони аерації. Вздовж цих меж різко 
змінюється інтенсивність фільтрації води та умови міграції хімічних 
елементів. У ландшафтно-геохімічному відношенні ці лінії відповідають 
латеральним механічним бар‟єрам. Каркасними лініями динаміки 
ландшафту є також межі між ґрунтами з різною протиерозійною стійкістю, 
між фітоценозами з різною ґрунтозахисною здатністю.  

В антропогенних парагенетичних ландшафтних смугах, 
розташованих у певному діапазоні абсолютних висот, подібні морфологія 
рельєфу, набір сучасних екзогенних факторів рельєфоутворення та 
осадконагромадження, ґрунтово-фітоценотичні процеси. Тому доцільно 
виділяти ландшафтні яруси. Антропогенний парагенетичний 
ландшафтний ярус (АПЛЯ) – це група територіально суміжних, 
пов‟язаних односпрямованими горизонтальними потоками ландшафтних 
смуг, що мають спільну позицію щодо гіпсометричних меж зміни 
провідних факторів ландшафтної динаміки. АПЛЯ відрізняються не  

тільки висотним положенням, а насамперед набором  

ландшафтно-екічних процесів. Причому, їх інтенсивність у 
ландшафтному ярусі змінюється за його ландшафтними смугами.  

Гіпсометричні межі ярусів у багатьох випадках зумовлені 
геоморфологічними рівнями, стадійністю рельєфоутворення та 
осадконагромадження і пов‟язаними з ними ґрунтовими та 
фітоценотичними процесами. Межі між окремими АПЛЯ часто збігаються 
з тектонічними, кліматичними та біогеографічними межами. 
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ВИДИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ 
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ім. П. Тичини  
Анотація  

У статті досліджується питання доцільності використання електронних посібників під 
час освітнього процесу. Проведено класифікацію електронних посібників як засобів 
навчання. Описано переваги електронних посібників перед традиційними видами посібників. 
Розглянуто вимоги до методики створення електронних посібників. Проаналізовано види 
програмних засобів, що використовуються для створення мультимедійних електронних 
посібників.  

Ключові слова  
Електронний посібник, програмний засіб, мультимедіа, інформаційно-комунікаційні 

технології. 
Abstract  

The article deals with the question of the feasibility of using electronic manuals during the 
educational process. Classification of electronic manuals as a means of training is conducted. The 
advantages of electronic guides to traditional types of benefits are described. Requirements for the 
methodology for creating electronic manuals are considered. The types of software tools used to 
create multimedia electronic guides are analyzed. 

Keywords  
Еlectronic tutorial, software tool, multimedia, information and communication technologies. 

 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року затвердженої Указом Президента України у 2013 році наголошено, 
що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві. Одним із шляхів досягнення цього є розроблення 
індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності 
залежно від конкретних потреб, а також випуск електронних підручників 
[11].  

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється 
комп‟ютерному супроводу професійної діяльності. У навчальному 
процесі використовуються навчальні та тестуючі програми для різних 
дисциплін.  

Застосування   мультимедійних   засобів   на   заняттях   дозволяє 
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