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Вступ 

Протягом минулих років вихованці клубу дослідили річку Вільшанку, що 

протікає на північ від міста та річку Луб´янку, яка тече історичною частиною міста. 

Матеріали досліджень були використані для написання пошуково-дослідницьких 

робіт експедиції «Моя Батьківщина Україна», обласного еколого-краєзнавчого 

конкурсу «Малі річки Полтавщини», друкувалися у місцевих періодичних виданнях.  

У рамках акції «Малі водойм мого міста» (наказ ДЮКСОТ «Валтекс» від 

14.05.2016 р.) та Положення про проведення обласного дитячого еколого-

краєзнавчого конкурсу «Малі річки Полтавщини» (наказ Департаменту освіти і 

науки Полтавської ОДА від 06.05.2019 р. № 178) наша пошукова група протягом 

2020 року проводила комплексне краєзнавче дослідження малої річки Кам´яний 

Потік, що протікає в межах міста Лубни.  

Мета. Дослідження річки Кам´яний Потік, проведення гідрометричних вимірів 

і обрахунки морфометричних характеристик річки та проведення її опису. 

Завдання: 

- виявити факти, що пов´язані з річкою і історією міста, прослідкувати зміни в 

часі господарського значення водотоку; 

- встановити походження назви річки та інших об´єктів її басейну; 

- провести гідрометричні виміри і обчислити морфометричні характеристики р. 

Кам´яний Потік; 

- виявити вплив діяльності людини на стан басейну річки.  

Актуальність. Малі річки формують ресурси, гідрохімічний режим та якість 

води середніх і великих рік, є першою цеглиною природних ландшафтів великих 

територій. Зміни кліматичних умов призводять до обміління річок і саме малі річки  

допоможуть відновитися більшим річкам. 

Новизна. Вперше проведено комплексне історико-географічне дослідження 

Кам´яного Потоку і його долини, визначено морфометричні характеристики.    
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1. Лубни і Кам´яний Потік. Історична довідка 

З сивої давнини міста виникали на берегах річок. Річки були і транспортними 

мережами і непереборними перешкодами для ворогів. У нарисі «Городъ Лубны» 

К.П.Бочкарьова надрукованому у історико-літературному журналі «Историческій 

въстникъ» за 1900 р. зазначено, що київський великий князь Володимир Святий, для 

охорони своєї землі після перемоги над печенігами вирішив: «се не добро, еже мало 

городов около Киева, и нача ставити городы по Деснѣ, и по Востри, и по 

Трубежеви, и по Сулѣ, и по Стугнѣ…»[1, ст. 973].  Так на високому правому березі 

річки Сули, порізаному глибокими ярами, постали Лубни.  

У сучасних межах міста протікає кілька невеликих річок і потоків. На півдні 

межею міста є долина річки Булатець, до якої несуть свої води Осовський і 

Реп´яхівський потічки. На півночі вигинається річка Вільшанка – найбільша з 

приток Сули в межах міста. Верхній Вал, найдавнішу частину міста, від Замкової 

гори, де знаходився замок Яреми Вишневецького, відділяє Луб´янка. А між 

Замковою горою і Василенковим полем несе свої води Кам´яний Потік (рис. 1), який 

наша пошукова група досліджувала цього року.  
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За результатами роботи у міському архіві та фондах Лубенського краєзнавчого 

музею (додаток 1) ми встановили, що вся місцевість по течії річок Вільшанки і 

Кам´яного Потоку з другої половини ХVІ до середини ХVІІ ст. складала економію 

Вишневецьких, де знаходилися винниці, броварні, млини, сади, городи, сінокоси [3, 

ст. 5]. Місця де були ставки прослідковуються у рельєфі і зараз. Після визвольної 

війни під проводом Хмельницького посульські володіння Вишневецьких перейшли 

в спільну військову власність, утворивши територіальні полки: Лубенський, 

Миргородський, Прилуцький, Гадяцький, Переяславський і частково Ніжинський та 

Полтавський. Але загальнодержавні землі дуже швидко дісталися козацькій 

старшині[4, ст. 25]. Частину земель по річках Вільшанці і Кам´яному Потоку, як 

посаг при одруженні у 1819 р. з Павлом Домбровським, отримала внучка 

лубенського полкового сотника Михайла Скаржинського (додаток 2), Марія 

Петрівна, яка переселила своїх селян з сіл Кам´яний Потік та Олександрівка в с. 

Трикрати (зараз Миколаївська обл. Вознесенський р-н) до маєтку чоловіка[5, ст. 34].  

Протягом ХІХ ст. власники земель неодноразово змінювалися і на початок ХХ 

ст. невеликі ділянки орних земель, сінокоси, левади та ліси вздовж Кам´яного 

Потоку і Рибків належали переважно селянам, козакам та міщанам [6].  

За спогадами Джужіля І.О. великі ділянки від верхів´я потоку Рибки, поряд з 

міським кладовищем (зараз дитячий парк ім. О.Донченка), до цегельного заводу на 

«Зальопівці» належали Кондраковському[7, ст. 1], а від впадіння Рибків у Кам´яний 

Потік до Замкового потоку[7, ст. 3-4] – Рудинським і Безбородькам (фото 1). Один з 

двох ставків, що належав Рудинському, відновлений в середині восьмидесятих років 

ХХ ст. (фото 2). Земельні ділянки під «дачі» тут отримали переважно працівники 

заводу лічильних машин – ведучого промислового підприємства міста 1970-80-х 

років, тому ставок відомий як «счьотмашівський».   

 

З урочищем Рибки пов´язана трагічна сторінка історії нашого міста. За 

спогадами лубенського лікаря Сергія Тимофєєва, під час німецької окупації на 

третій день Паски 1942 р., о 12 годині дня тут було розстріляно близько 300 

військовополонених та жителів Лубенщини[8, ст. 207]. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Кам´яний Потік (по правому берегу – землі Рудинського)  (приватна 

колекція Бориса Буркацького) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Ставок на місці колишнього ставка Рудинського (В.Ступка, 2020 

р.). 50.032337, 32.997468
1

 

                                           
1
 Координати точки зйомки 
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Фото 3. Схил Замкової гори ескарпований до 

Кам´яного Потоку. На фото, зліва на право: 

С.Слєпцов, О.В.Сидоренко, В.Ступка. 

(Є.Педрига, 2020 р.) 

50.022471, 33.032399 

У верхів´ї Кам´яного Потоку ще у ХІХ столітті було засновано цегельний завод, 

що належав Шеметам. Дуже ймовірно, що саме з цегли цього заводу збудовано 

найвеличнішу будівлю нашого міста – єпархіальне жіноче училище (архітектор 

О.М.Бекетов, додаток 3). Родина Шеметів добре відома не лише на Лубенщині
2
.  

На правому березі Кам´яного Потоку височіє Замкова гора (додаток 4) на якій 

знаходився замок князів Вишневецьких. Влітку 2016 р. полтавськими археологами 

було проведено обстеження залишків скіфських курганів, слідів фортифікації 

різного часу[9, ст. 132-160]. 

Олександр Сидоренко, учасник 

обстеження, співробітник ДП 

«Рятівна археологічна служба» ІА 

НАН України,  розповів нам про 

історію Замкової гори та результати 

археологічних досліджень (фото 3).  

В північній частині, за словами 

Олександра Володимировича, на 

глибині трьох-чотирьох метрів було 

виявлено водоносний горизонт, що 

живить Замковий струмок.  

На нашу думку освоєння 

долини потоку почалося значно 

раніше заснування Лубен, а сам 

потік був і залишається природною 

північною межею міста.  

                                           
2
 Шемети Володимир, Сергій та Микола – українські громадські та політичні діячі початку 

ХХ-го століття. Співзасновники Української Народної Партії (1902 р.), Української демократичної 

хліборобської партії (1917 р.). Володимир і Микола видали першу україномовну газету на 

Лівобережжі «Хлібороб» (1905 р.).  
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Фото 4. Основний витік Кам´яного Потоку. Зліва – огорожа цегельного заводу. 
(В.Ступка, 2020 р.)  

2. Загальна характеристика Кам´яного  Потоку 

Кам´яний Потік бере початок в мікрорайоні Лубен «Північний» і протікає 

північною окраїною міста, від Кислого, через Зальопівку, Завадщину, Рибки до 

річки Вільшанка. Ці мікротопоніми мають різне походження: початок потоку 

Кислий – від  кислих глинистих ґрунтів, Зальопівка – перезволожена, заболочена 

місцевість, де постійно можна забруднитися, «зальопатися». Завадщина – 

антропонім, від прізвища власника, Завадського. Рибки на картах ХІХ ст. 

позначаються як Рябки, тому також можна вважати назву антропонімом: прізвище 

Рябко досить поширене в місті. На плато правого берега простяглися Василенкове 

(антропонім) та Вільшанське (гідронім – від назви річки Вільшанка) поля. 

Говорячи про походження назви Кам´яного Потоку необхідно звернутися до 

геологічного минулого Лубенщини. Дніпровське зледеніння залишило тут потужні 

моренні осади, порізані постійними та тимчасовими водотоками, серед яких був і 

пра-Кам´яний потік. Долина потоку складена водно-льодовиковими відкладами – 

підморенними пісками, суглинками з лінзами піску та гальки і глинистими 

тонкошаровими алевритами[10]. В долині потоку і сьогодні можна зустріти окремі 

обкатані гранітні валуни. Ймовірно, що саме виходи моренних відкладів у долині 

50.034176, 32.976703 
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Фото 5. Гранітний валун зі слідами 

«роботи»  льодовика – риски, округлені кути 

(В.Ступка, 2020) 

50.032728, 32.998046 

потоку дали йому назву. Більша 

частина цього каміння була 

використана для будівництва, але 

ще зустрічаються препаровані 

льодовиком гранітні валуни (фото 

4).           

Основні морфометричні 

показники річки Кам´яний Потік ми 

визначили самостійно. 

Долина потоку не симетрична, 

правий борт крутіший, лівий – 

пологіший. Схили задерновані, на 

лівому березі в районі верхнього 

ставка (урочище Хаєцьке) та перед 

впадінням Рибків – яри, утворені 

тимчасовими водотоками.  

З використанням Google-карт, 

ми виміряли довжину Кам´яного 

потоку. Вона становить 5,38 км, а 

загальна довжина з притоками – 7,8 

км  (Додаток 5). 

За результатами вимірювань було складено гідрографічну схему річки. На 

горизонтальній лінії в обраному масштабі було відкладено загальну довжину 

основної річки (5,38 км). Її притоки креслимо в тому ж масштабі у вигляді прямих 

ліній, що відходять від головної річки під однаковим кутом (30–40) у місцях їх 

впадіння. Нахил ліній – у бік витоку. На схемі вказано довжину головної річки та 

приток і їх назви чи порядковий номер (додаток 6 А). 

Звивистість річки характеризується коефіцієнтом звивистості (Кзв) – це 

відношення довжини річки (L) на даній ділянці до довжини прямої (L1) між витоком 

і гирлом річки на цій ділянці: Кзв= L / L1
   
(1). 
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Графіка: С.Слєпцов 

Кзв= 5380 / 4350 = 1,237. Коефіцієнт звивистості Кам´яного Потоку вказує на 

рівнинність його течії. 

Похил річки зумовлює швидкість течії води і обчислюється за формулою 2: 

І = Нв – Нг / Lp  (2),   

де  Hв  і   Hг  – відмітки висот витоку та гирла, м; Lp – довжина річки, км. 

Падіння річки визначається як різниця висот у метрах поверхні води витоку та 

гирла (∆Н = Hв  –  Hг, м). 

152 м (Нв) – 90 м (Нг) = 62 м. Отже середній  похил  складає:  

І К.Потоку =  62 м / 5,38 км =11,5 м/км. Здається перед нами майже гірська річка, 

але на перші 400 м (до повороту на схід) припадає 29 м падіння. Отже частковий 

похил на цій ділянці складає: І 1-2 =  29 м / 0,410 км =70,73 м/км. На решті Потоку 

частковий похил: І 2-г =  33 м / 4,970 км = 6,64 м/км. 

Басейн Кам´яного Потоку охоплює як природні угіддя так і міські квартали. 

Площу водозбору ми обрахували за допомогою палетки – 5,911 км
2 
(рис. 2).  

 Рис. 2. Використання палетки для обчислення площі басейну Кам´яного 

Потоку (основа з http://www.mapnall.com/ru/map/OpenTopoMap/8B_699494.html ) 
 

Густота річкової мережі визначає умови стікання атмосферних опадів, 

живлення ґрунтовими водами і є довжиною річкової мережі, що припадає на 1 км
2
 

http://www.mapnall.com/ru/map/OpenTopoMap/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B_699494.html
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площі басейну, характеризується коефіцієнтом густоти (км/км
2
), який визначається 

за формулою: D = ΣL / F (3),  

де ΣL – сума довжин головної річки і всіх приток, F – площа басейну.  

D = (5,38 + 0, 88 + 1,39 + 0,39) км / 5,911 км
2 
= 1,36 км/км

2
. 

 Середня швидкість течії 

визначалася за часом проходження 

поплавків (піноплекс) через створи 

річки, які обладнувалися 

прапорцями (фото 6). Відстань між 

прапорцями складала від 5 до 10 м, 

що пов´язано з характером течії і 

рослинністю в руслі. Поплавці 

запускалися кілька разів і 

визначалося середнє значення. 

Результати, що значно відрізнялися  

від решти, вибраковувалися.   

Швидкість течії вимірювалася 

в 7 місцях (фото 6, 7) і становить від 

0,36 до 0,135 м/сек.  

Витрати води визначалися в 

червні та вересні. Обчислюються 

шляхом множення площі живого 

перерізу річки на середню швидкість течії за формулою (4):  

Q = F · Vсер (4),  де Q – витрати води в л/c , F – площа живого перерізу, Vсер – 

середня швидкість течії . 

Для визначення живого перерізу ширина річок вимірювалася від урізу правого 

берега з інтервалом 10 см. За результатами вимірювань ми побудували поперечний 

профіль річки та її приток і вираховували площу живого перерізу (додаток 6 Б).  
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Фото 7. Сергій Слєпцов та Єлизавета Давиденко вимірюють 

швидкість течії Кам´яного Потоку (В.Ступка, 2020 р.) 

50.031079, 33.009686 

Отримавши дані про площу живого перерізу і швидкість течії ми розрахували 

витрати води за формулою 4  (таблиця 1).  

Таблиця 1. 

Витрати води Кам´яного потоку і його приток (л/сек) 

 
Кам´яний Потік (до 

впадіння Рибків) 
Рибки Замковий 

перед  четвертим 

ставком  

15.06.2020 21,33 12,42 2,71 24,43 

17.09.2020 29,45 14,17 2,89 27,57 

 

Дослідження гідрологічного режиму для отримання достовірних результатів, 

враховуючи складні погодні умови 2020 року, плануємо продовжити в наступному 

році. 

Частина води випаровується з поверхні чотирьох ставків, ще частина 

використовується для зрошення. Після впадіння Замкового потічка на території 

дачних ділянок Кам´яний Потік найбільш повноводний, але вийшовши у колишню 

заплаву р. Вільшанки губиться серед заболоченої рівнини (фото 8).  

Русло Вільшанки каналізоване і в районі впадіння Кам´яного Потоку 

«прокладено» вздовж автодороги Київ – Харків.  



14 

 

Фото 10. Русло р. Вільшанки 

нижче впадіння Кам´яного 

потоку (В.Ступка, 2020 р.) 

Фото 8. Долина Кам´яного Потоку перед 

впадінням у р. Вільшанку (В.Ступка, 2020 р.) 

Замкова гора 

до гирла – 260 м 

50.027805, 33.036140 

 

В межах міста води річок басейну Кам´яного потоку широко використовуються 

для зрошення. Мабуть найбільше  навантаження припадає на потічок Рибки, у 

нижній течії якого збудовано теплиці та кілька міні-ставків – «копанок», для 

вирощування городини на поливі (фото 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото  9. Використання вод потічка Рибки для поливу (В.Ступка, 2020 р.) 

«копанка» 

Дамба ставка на вул. Остапа Вишні 

 
50.025129, 33.007852 
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Фото 10. Заващанський ставок з дамби (В.Ступка, 2020 р.) 

«монах» 

50.023982, 33.002153 

Для обчислення площі ставків, що створені на потічках ми використовували  

Google-карти (додаток 5). На картах Шуберта, лист ХХІІІ-11
3
 ставків на Кам´яному 

потоці і його притоках немає (рис. 1), а на карті-кілометрівці  РРКА[11] позначено 

ставок на потічку Рибки по вул. Остапа Вишні.  

Верхній ставок на Рибках, Заващанський, збудований на початку 60-х років 

минулого століття. Будівництво дороги через яр призвело до утворення дамби, вище 

якої створили ставок. Він опинився затиснутим між приватними ділянками. 

Старожили називають ставок «на ступеньках», бо раніше через яр вела стежка з 

дерев´яними східцями, «ступеньками». Рівень води в ставку регулюється за 

допомогою баштового водоскида – «монаха» (фото 10). Глибина біля «монаха» 

складає близько 7 м. Водовідвідна труба діаметром 500 мм проходить під гаражним 

кооперативом понад 250 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3
 Карта створювалася під керівництвом начальника Воєнно-топографічного Депо генерал-

лейтенанта Федора Федоровича Шуберта. Масштаб: 3 версти в 1 англійському дюймі, 

однокольорова. З 1846 до кінця ХІХ ст. складено понад 600 листів. Використовувалася до 20-х 

років ХХ-го ст.  
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1983 р. 2020 р. 

Рис. 3. Обриси Хаєцького ставка на картах 

 

Фото 11. Панорама ставка на вул. Остапа Вишні 

(В.Ступка, 2020) 

50.025092, 33.007748 

Наступний ставок на Рибках по вул. Остапа Вишні є найстарішим з постійно 

існуючих. Створений на початку ХХ-го ст. він використовувався для 

риборозведення, а жителі навколишніх дворів вирощували водоплавну птицю. 

Дамба використовується для заїзду до приватних дворів. 

За останні 5 років площа водного дзеркала зменшилася майже вдвічі. Береги 

заросли болотною рослинністю, а «монах» нагадує кущ (фото 11).  

Найбільший ставок, в урочищі Хаєцьке, позначений на карті-кілометрівці 

Генштабу лист М-36-066 (1986 р.) майже в сучасному вигляді. А на плані міста 

видання ГУГК СССР 1983 р., масштаб 1:10 000 [12] ставок, збудований в кінці 1970-

х років лише заповнюється – рис. 3.  

Ставок використовувався для риборозведення. На південному березі біля дамби 

(фото 12) було обладнано зону 

відпочинку з обгородженим 

пляжем і прокатом 

спорядження, але на початку 

двохтисячних все зникло.  
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1,5 м 

Фото 13. Витік води з баштового водоскида (В.Ступка, 2020 р.) 
50.032676, 32.998202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Вид на Хаєцький ставок з дамби (В.Ступка, 2020) 

Водоскид у 2018 році був почищений активістами-екологами і зараз виконує 

свої функції (фото 13). Глибина ставка біля дамби – до 10 м, розмір водозливної 

труби – 1,5 х 1,5 м, глибина у трубі – 0,25 м. Береги ставка використовуються як 

місце відпочинку але вже без купань. Можна інколи зустріти і рибалку. Наскрізний 

проїзд дамбою для автотранспорту неможливий: спуск до ставка з вул. 

Новоселецької дуже крутий і можна зійти лише пішки, а для заїзду з Василенкового 

поля необхідно робити велике коло, що стримує потік автовідпочивальників. 

   

 

 

 

колишня 

зона 

відпочинку 

50.032337, 32.997468 

колишня 

зона 

відпочинку 

50.032337, 32.997468 
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Фото 14. Траншейний водоскид з «счьотмашівського» ставка  

(В.Ступка, 2020 р.) 

3,0 м 

h=0,20 м 

v=0,35 м/сек 

 

50.026780, 33.024968 

Фото 15. Водозлив ставка захищений бетонними плитами  
(В.Ступка, 2020 р.) 

50.026792, 33.025002 

Останній ставок наймолодший, але має найдовшу історію. Створений в кінці 

ХІХ ст. на землях Рудинського він був зруйнований після встановлення радянської 

влади. Відновлений майже на тому-ж місці лише у середині 1980-х років. Ставок 

оточений дачними ділянками і використовується для риборозведення і зрошення. 

Дамба з асфальтованим покриттям та траншейним водоскидом автоматичної дії 

(фото 14). 
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Фото 16. «Копанка» в долині Кам´яного Потоку (В.Ступка, 2020 р.) 

50.030821, 33.010013 

Водоскид виконаний як плоский флютбет (низький поріг) [13, ст. 98]. Профіль 

водозливу нижче дамби трапецієвидний, стінка дамби прямовисна, висота падіння 

води 3,25 м. Глибина у водовідбійній зоні 0,35-0,50 м. Водозлив та стінка дамби 

захищені бетонними плитами (фото 15). 

У долині Кам´яного потоку є ще кілька невеликих водойм-копанок, що 

використовуються як джерело води для поливу (фото 16).  

Кам´яний Потік протікає добре розробленою долиною, отримує праві притоки 

Рибки та Замковий. Відсутність постійних лівих приток пов´язана з невеликою 

віддаленістю від річки Вільшанки, що протікає паралельно на відстані 1-2 км 

північніше. Також потік поповнюється водами зливової каналізації. 

Течія зарегульована, створено 4 великих ставки загальною площею понад 6,3 га 

але водойми використовуються нераціонально, потребують реконструкції. 

У кінці ХІХ ст. біля витоку Кам´яного Потоку почався видобуток глини і 

розпочав роботу цегельний завод. У 1954-1955 рр. геологорозвідувальною конторою 

«Укргеолстрой» дорозвідане  родовище глин та суглинків Лубенське-2 на вододілі 

Кам´яного Потоку і Вільшанки. Детальною розвідкою у 1983-1984 рр. Харківською 

ДГЕ ПГО «Південьукргеологія» виявлено балансові запаси В – 69,6 тис. м
3
; С1 – 
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Фото 17. Деревна рослинність у верхів´ї 

ставка (В.Ступка, 2020 р.) 

50.032913, 32.996919 

Д 

П Л 

478,1 тис м
3
, умовно балансових (під лісонасадженнями): 60 тис. м

3
. Проектна 

площа нового кар´єру 9,4 га[14, ст. 10-16] .  

Глибина статичного рівня ґрунтових вод у районі витоку Кам´яного Потоку 

становить 5,58 м, у літній час знижується. Східніше ґрунтові води залягають на 

глибині 9 м. Враховуючи, що планова глибина кар´єру 5,3 – 7,7 м (суглинку для 

видобування 5,1-7,1 м)[14, ст. 10-14] це може призвести до зниження рівня 

ґрунтових вод у районі витоку Кам´яного Потоку і змінити гідрогеологічні умови 

всього басейну. 

Проведені нами вимірювання морфометричних показників Кам´яного Потоку і 

його приток дозволили вперше провести комплексне дослідження однієї з малих 

річкових систем в межах міста. 

 

3. Екологічні умови в басейні Кам´яного Потоку 

Кам´яний Потік є північною межею міста і площа водозбору включає 

переважно міську забудову. Береги потоку постійно заселені з часу виникнення 

міста.  

Природна рослинність в басейні потоку зазнала значних змін. Потік Рибки 

протікає через міську забудову, Замковий – дачними ділянками.  
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Фото 18. Деревна та лучна рослинність долини Кам´яного Потоку нижче 

Хаєцького ставка (В.Ступка, 2020 р., графіка С.Слєпцов) 

береза липа 

 

акація, граб 

 

 
верба  

Деревна рослинність долини Кам´яного Потоку представлена різновіковими 

насадженнями. Основними породами є дуб (високостовбурний і червоний), береза, 

тополя, липа, граб, акація, гледичія, верба та осика сіра.  

Вздовж основного русла перед Хаєцьким ставком по дну балки (Д) ростуть 

верби, тополі та різноманітні чагарники. По правому берегу (П) ставка переважає 

дуб червоний з домішками фруктових дерев, по лівому (Л) – дуб, граб, гледичія 

(фото 17).   

По правому берегу південної частина ставка росте дуб червоний а по лівому – 

гледичія, акація з домішками фруктових порід. Дно балки заросле осоками.  

Нижче Хаєцького ставка правий борт долини засаджено переважно березами, 

на лівому: в нижній частині схилу – верби і верболіз, середній – акація, граб, верхній 

– липа. Днище зайняте болотною рослинністю з переважанням очерету та осок 

(фото 18).  

   

 

 

 

 

 

Після злиття з Рибками русло потоку проходить через дачні ділянки і природна 

рослинність представлена в основному чагарниками, вербами та осиками, що 

вузькою смугою ростуть вздовж потоку. Після виходу на заплаву Вільшанки 

Кам´яний Потік тече серед заростей очерету, рогозу та інших болотних рослин. 

50.031049, 33.009673 

50.024377, 32.996643 
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Фото 19. Початок зливової каналізації на розі вулиць 

Дружби і Кам´янопотіцька (В.Ступка, 2020 р.) 

вул. Дружби 

вул. Кам´янопотіцька 

Басейн Кам´яного Потоку зазнає великого антропогенного навантаження. 

Зливова каналізація несе з вулиць міста води не найкращої якості (фото 19). 

Кам´яний Потік і його притоки, крім зливової каналізації «отримують» і 

різноманітні відходи – побутові та 

господарські від жителів 

навколишніх вулиць (додаток 7).  

Кам´яний Потік, з яким тісно 

пов´язана історія нашого міста, 

потребує нашої допомоги. 

Відновлення ставків потребують 

значних фінансових затрат, але не 

залишаючи після себе сміття, не 

руйнуючи природу, ми також 

можемо покращити стан 

природного комплексу, що склався 

у долині Кам´яного Потоку. 
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Висновки. 

Свою роботи по вивченню Кам´яного Потоку, що є північною межею міста, ми 

розпочали з пошуку відомостей про водойму у інтернет-джерелах, міському архіві, 

фондах Лубенського краєзнавчого музею ім. Гната Стеллецького, у міській 

бібліотеці для дорослих імені В.Леонтовича. Польові дослідження проводилися 

протягом травня-вересня, камеральні – з лютого по жовтень 2020 року. 

Досліджуючи малу річечку Кам´яний Потік у цей складний рік, ми відшукали 

цікаву інформацією про наше місто, використали теоретичні знання для проведення 

польових краєзнавчих досліджень. Опрацьовано матеріали по темі досліджень з 

фондів краєзнавчого музею імені Гната Стеллецького, документи архівного відділу 

міськвиконкому. Проведено польові гідрологічні дослідження на всьому протязі 

Кам´яного Потоку та його приток.  

Результати наших досліджень ми використали при участі у краєзнавчій годині 

«Топоніміка та місцеві топоніми. Історичні та сучасні назви вулиць та урочищ 

міста», проведеній до Дня міста Лубенським краєзнавчим музеєм ім. Гната 

Стеллецького. Вікторія Ступка розповіла про походження назв водних об´єктів на 

території міста. Під час проведення тижня географії у ЗЗСО №1 В.Ступка і 

Є.Давиденко ознайомили однокласників з результатами досліджень (додаток 8).  

Зібрані матеріали використані для участі у обласній краєзнавчій конференції 

учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята» 2020 р. [19, ст. 200-203] (додаток 

9).    



24 

 

Список джерел інформації 

1. Бочкарев К.П. Городъ Лубны. Историческій очеркъ // «Историческій 

вѣстникъ». Историко-литературный журнал. С.-Петербург: тип. А.С.Суворина, 

1900, том LХХХІ.  

2. Карты трехверстовки. Квадрат ХХІІІ-11, Лубны.  Інтернет ресурс. Точка 

доступу: http://freemap.com.ua  

3. Бочкарев К.П. Очерки Лубенской старины, Москва, 1900. – 45 с.  

4. Бутовский А.Д. Прекратившийся род // «Русская старина». Ежемѣсячное 

историческое изданіе, Петроград: тип. Усова, 1915, том 164. – 575 с. 

5. Дорошенко О.М. Біографічний нарис родини Скаржинських (перша половина 

XVIII – початок ХХ століть) «Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-

Західного Причорномор’я». Випуск 2. – Одеса: Видавничий дім «Паллада», 2008. – 

254 с. 

6. Раскладочная ведомость Лубенской городской управе об оценке имуществ 

жителів г. Лубен за 1904 год. Лубни, типография И.Л.Ицковича 

7. Спогади Джухіля І.О., старожила м. Лубен про старі Лубни, 5 аркушів, 

рукопис. Колекція документів Б.С.Ванцака, архівний відділ виконкому Лубенської 

міськради. 

8. Тимофєєв С. Спогади провінційного хірурга. // Ч. 2. Лубни. – Інтер Парк, 

2016. – 286 с. 

9. Старожитності Посулля: збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства 

НАН  України і УТОПІК [відп. ред. Супруненко О.Б.; редкол.: Біляєва С.О., 

Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. // О.Б.Супруненко, К.М.Мироненко, 

О.В.Сидоренко Обстеження на Замковій горі у місті Лубни. – К. : Центр 

пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 184 с., іл., IV кол. вкл. 

10. Державна геологічна марта України Масштаб 1:200 000, аркуш М-36- ХVІ 

Лубни. Інтернет ресурс. Точка доступу: http://M36-16/KV_m36-16_1_geo.pdf     

11. Управление военных топографов, карта лист М-36-66 (Пирятин), М-36-67 

(Лубны,) Масштаб 1:100000, 1933 г. 

12. План г. Лубны, масштаб 1:10 000. Предприятие №13, ГУГК. 1983 г.  

http://freemap.com.ua/
http://m36-16/KV_m36-16_1_geo.pdf


25 

 

13. ДБН Вю2ю4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. Київ, 2010., 

38 с. Інтернет ресурс. Точка доступу: http://org2.knuga.edu.ua/mod/resource/view. 

php?id=19343  

14. Звіт з оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю 

«Лубенський цегельний завод» видобування суглинків придатних для виробництва 

цегли керамічної рядової повнотілої марки «100», в межах гірничого відводу. Київ. 

2019. 244 с.  

15. Копия послужных списков Михаила и Петра Скаржинских. 21.04.1798 г. 

Державний архів Полтавської обл., фонд 222, опис 1. Спр. 2478. 

16. Миславський В. Мистецтво фотографії Альфреда Федецького. – Х.: Фактор, 

2009. – 128 с. 

17. Св. М.К. Лубенское епархиальное женское училище и празднество въ день 

открытія его // Полтавские епархиальные ведомости. Неофициальная часть. 1908. № 

31. С. 1213 – 1273. 

18. Ванцак Б.С. Пам´ять нашого міста. – Миргород. 2003. 88 с. 

19. Полтавщина – земля моя свята. Збірник кращих матеріалів ХІ обласної 

краєзнавчої конференції учнівської молоді / КЗ «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради». – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. – 227 с. 

 

 

http://org2.knuga.edu.ua/mod/resource/view.%20php?id=19343
http://org2.knuga.edu.ua/mod/resource/view.%20php?id=19343


26 

 

Додаток 1. 

Фото 20. Робота з музейними 

фондами (Є.Педрига, 2020 р.) 

Фото 21. Завідуюча архівним відділом 

Н.П.Якименко допомагає у роботі з 

архівними документами (Є.Педрига, 2020 р.) 
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Мармуровий бюст В.П.Скаржинському, встановлений 1872 р. 

у Міському саду Одеси, третій пам´ятник в Одесі (зруйнований 

у 30-х рр. ХХ ст. (http://mikolaivlis.mk.ua/view_post.php?id=332). 

 

Додаток 2. 

Родовід Скаржинських 

Основоположник роду Олександр Скаржинський служив перекладачем 

латинської та польської мов у Польщі при російській армії. У 1732 р. був 

призначений лубенським полковим сотником. Прийнявши православ’я і став 

називатися Михайлом. Мав трьох синів. 

Михайло Михайлович – сотник Лубенського полку, був Лубенським 

повітовим маршалом. 

Івана Михайлович – служив у Малоросійській колегії, Лубенський полковий 

хорунжий, золотоніський повітовий маршал.  

Петро Михайлович, генерал-майор, був командиром 2-го Бузького  козачого 

полку, учасник штурму Очакова і оборони Кінбурна, отаман Астраханського 

козацького війська. У 1793-95 рр. – намісник Кавказького намісництва. Володів 

майже 7 тис. десятин землі у Херсонській губернії, землями вздовж р. Куми (Пн. 

Кавказ). Мав чотирьох дітей: Петра, Миколу, Лідію, Марію[15]. 

Микола Петрович, служив у поштовому міністерстві. З початком російсько-

французької війни – у лейб-гвардії Ізмайловському полку. Загинув 17 серпня 1813 р. 

під селищем Кульм (Саксонія, Німеччина).  

Марія Петрівна (1798 – 1825), одружена з Павлом Домбровським, мала 5 

дітей. Переселила селян з Лубенщина до с. Трикрати. 

Віктор Петрович (1787–1861), камергер. Народився у маєтку Трикрати, 

закінчив морський кадетський корпус (в Миколаєві). Служив у департаменті 

Народної освіти. Після виходу у відставку займався господарством у своєму маєтку. 

З початком війні 1812 року створив, утримував на власні кошти і командував 

ескадроном, брав участь у бойових діях до 1813 р. Відзначений М.Суворовим у 

доповіді імператору Олександру І, нагороджений двома орденами.   

У своєму маєтку вперше ввів сівозміну, травосіяння у степовій зоні, 

культивував тютюн, масляничні культури. Акліматизував карачаївську породу 

овець, розводив угор-

ську породу рогатої 

худоби. У його маєтку 

було більше 4 тис. роїв 

бджіл.  

Сприяв впровад-

женню шовківництва 

(виробляв до 2 тис. 

пудів шовку-сирцю). 

Лісонасадження займа-

ли до 500 десятин (1853 

р.) – 102 роди і 281 вид, 

серед яких багато 

хвойних.  

   

 

http://mikolaivlis.mk.ua/view_post.php?id=332
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Академік архітектури 

Олексій Миколайович 

Бекетов (А.К.Федецький, 

1900 р.[16 с. 121].) 

Клеймо С.Ш. (Сергій Шемет?) 

на цеглі єпархіального жіночого 

училища (В.Ступка, 2020 р.) 

Додаток 3. 

Лубенське Єпархіальне жіноче училище 

Для забезпечення освіти доньок православного 

духовенства Полтавської єпархії за рішенням ХІІ 

єпархіального з´їзду (1092 р.) було прийнято рішення про 

будівництво училища в Лубнах – другого в Єпархії.  

З проектів архітекторів С.В.Носова (кошторис до 

290 000 руб.) і О.М.Бекетова (кошторис головного корпусу 

з опаленням до 372 000 руб.) було прийнято проект 

академіка Олексія Бекетова. 

Підготовчі роботи розпочалися у 1904 році, а до 26 

травня 1908 р. головний корпус було повністю закінчено і 

прийнято від підрядчика. Його вартість склала 417 707 руб. 

87 коп. Загальна сума всіх витрат, з лікарнею, банею, 

водокачкою, каналізацією та іншими будівлями) склала 

654 078 руб. готівкою і 23 050 руб. кредитними білетами.  

Для фінансування будівництва використовувались 

кошти єпархіального свічного заводу. Залучалися 

під 5% річних вільні кошти церков та кошти 

емеритальної (пенсійної) каси духовенства.     

Використовувалася як місцева, так і привозна 

цегла. При будівництві училища було вперше у 

Лубнах збудовано водогін, встановлено парове 

опалення від фірми Еріхсон[17, с. 1219]. 

  

[18, с. 47] 
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Скіфський курганний могильник на плато Замкової 

гори [9, с. 134].            Напрям фото  

Мгарський монастир 

(заснований 1619 р.) 

 – залишки курганних  могильників 

Фото 22. Вид на скіфський курганний могильник 

та Мгарський монастир (Є.Педрига, 2020 р.) 

50.021911, 33.034312 

Додаток 4.  

Замкова гора 

Історія Замкової гори тісно 

пов´язана з історією нашого 

міста.   

У північно-східній частині 

плаского мису правого 

корінного берега р. Сули, 

утвореного долинами струмка 

Кам’яний Потік та р. 

Вільшанка, за 7–120 м від 

крутих схилів, на північно-

східному виступі Замкової гори  

розташований курганний 

могильник.  

Виступ Замкової гори 

піднімається на 51 м над рівнем 

заплави річки Сули (138,5 м над 

рівнем моря).  

Мис з північно-східного, 

північно-західного (до Кам´яного 

Потоку) і південно-східного (до 

Сули) боків має сліди виразного 

ескарпування, здійсненого,  

ймовірно, під час будівництва 

укріплень Олександрова – столиці 

лівобережних володінь Ієремії  

Вишневецького другої чверті 

XVII ст. [9, с. 133-134] 

Вздовж крутого схилу 

північно-західного мису Замкової 

гори, над долиною Замкового 

струмка, за козацького часу була 

споруджена додаткова ділянка 

обвалування з бермоподібним 

уступом над крутим схилом, що з 

обох боків фланкувала підйом із 

заплави у вигляді неширокого 

крутого узвозу, на місці якого 

виник новітній ярок[9, с. 153]. 
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Додаток 5. 

 Карта-схема досліджень долини Кам´яного Потоку 
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Додаток 6. 

А. Гідрографічна схему Кам´яного Потоку 

 

1. Другий витік – 883 м; 2. Рибки – 1390 м; 3. Замковий – 390 м. 

Масштаб 1 :40 000 (в 1 см – 400 м) 

 

 

Б. Поперечний профіль Кам´яного Потоку та його приток 

 

Таблиця 2.  

 

№ 

з/п 
назва потоку 

ширина, 

см 

глибина, 

максимальна, 

см 

площа 

перерізу, 

см
2
 

1 Замковий  28 3 57 

2 Рибки 66 8 385 

3 Кам´яний Потік (перед «Счьотмашівським») 120 14 1 080 

4 Кам´яний Потік (перед злиттям  з Рибками 145 18 1 830 
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Додаток 7. 

Приклади «екологічної культури» мешканців Лубен (В.Ступка, 2020 р.) 

спалювання сміття 

складування сміття побутове сміття біля витоку 

каналізація з приватного будинку 
автопокришки  

залишене багаття 

«водоплаваюче» сміття 

50.029925, 33.011900 50.032337, 32.997468 

50.033919, 32.994790 

50.032382, 32.995471 50.033322, 32.996477 

50.034568, 32.990436 



33 

 

Додаток 8. 

Популяризація дослідження 

12.11.2020 р. Вікторія Ступка і Єлизавета Давиденко 

презентують результати досліджень під час проведення 

тижня географії . 9-Б клас, ЗЗСО №1. (Є.Педрига, 2020 р.) 

20.09.2020 р. Участь Вікторії  

Ступки у краєзнавчій годині до Дня 

міста: «Мікротопоніми мого міста». 

(ttps://m.facebook.com/20769574823290

43/videos/352879435908221/?refers=htt

ps)   
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Додаток 9. 

Матеріали досліджень у «Збірнику кращих матеріалів ХІ обласної краєзнавчої 

конференції учнівської молоді» (сайт КЗ «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради»): 

 

 


