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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРСИТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України як суверенної 

держави помітно зріс інтерес до неоціненних надбань історичного минулого, 

оскільки саме через призму наявних здобутків можна виявити особливості 

сучасного стану науки та простежити тенденції її розвитку.  

Північно-Західне Причорномор'я – унікальний регіон України, який впродовж 

віків вабив до себе природодослідників, в першу чергу сприятливими природними 

умовами та родючими чорноземними ґрунтами. Проте, комплексний аналіз 

галузевої літератури не дає чіткого уявлення щодо вивчення ґрунтового покриву, 

розвитку ґрунтово-географічних досліджень в регіоні, а наявні матеріали є 

недостатньо систематизованими щодо еволюції наукових поглядів, ідей, гіпотез, 

теорій, властивостей ґрунтів, закономірностей їх поширення, методів дослідження 

тощо.   

Актуальність роботи обумовлена необхідністю проведення детального аналізу 

становлення і розвитку ґрунтово-географічних досліджень Північно-Західного 

Причорномор'я, формування об’єктивної оцінки теоретичних та практичних 

розробок наукових шкіл та окремих учених, виявлення сучасних напрямів ґрунтових 

досліджень на території регіону та визначення подальших перспектив досліджень в 

галузі географії ґрунтів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова в рамках наступних держбюджетних дослідницьких тем: 

«Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур в степовій зоні при дефіциті вологи» (державний номер реєстрації 

0115U003219) та «Чорноземи зрошення: аналіз ґрунтозахисної та агромеліоративної 

ефективності різних технологій зрошення» (державний номер реєстрації 

0113U003083). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

аналізі становлення та розвитку ґрунтово-географічних досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я, виявлені динаміки їх розвитку та визначені 

основних напрямів сучасних досліджень. 

У відповідності з поставленою метою визначено основні завдання:  

− проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми;  

− розкрити природні, особистісні та соціально-політичні передумови, які 

вплинули на розвиток ґрунтово-географічних досліджень;  

− проаналізувати існуючі періодизації розвитку ґрунтознавства; 

− розробити періодизацію ґрунтово-географічних досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я; 

− здійснити аналіз основних напрямів ґрунтознавчих досліджень; 

− дослідити внесок окремих учених у картографування ґрунтів та вивчення їх 

властивостей; 

− проаналізувати науково-дослідну роботу профільних установ і організацій 

та виявити основні напрями сучасних ґрунтових досліджень. 
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Об’єкт – ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного 

Причорномор'я.  

Предмет – становлення і розвиток генетико-географічних, ґрунтово-

меліоративних, ґрунтово-екологічних, ерозійних та інших напрямів досліджень, 

зокрема в сучасний період на території Північно-Західного Причорномор'я. 

Методи дослідження. Методологічною основою є принципи наукового 

пізнання (об’єктивності, системності, руху і розвитку та ін.), які визначили обрання 

загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та ін.) та конкретно-

наукових ґрунтознавчих (профільно-морфологічний, порівняльно-аналітичний, 

картографічний та ін.) методів дослідження, які, в свою чергу, дали змогу 

відтворити розвиток і напрями ґрунтово-географічних досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я.  

Теоретичною основою дисертаційної роботи є літературні та архівні матеріали 

провідних вітчизняних та зарубіжних учених: К. С. Веселовського, А. І. Гроссул-

Толстого, О. О. Шмідта, В. В. Докучаєва, О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, 

Г. Г. Махова, Л. І. Прасолова, І. А. Крупенікова, І. М. Гоголєва, І. В. Іванова, 

Д. Г. Тихоненка, О. М. Горіна, В. І. Канівця, С. П. Позняка, І. І. Назаренка, 

Б. С. Носко, В. А. Вергунова, В. В. Морозова, В. О. Ушкаренка, Є. Н. Красєхи, 

В. І. Михайлюка, Я. М. Біланчина, В. І. Тригуб та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті вирішення 

поставленої у дисертації проблеми вперше: 

− проаналізовано основні напрями ґрунтознавчих досліджень Північно-

Західного Причорномор'я; 

− здійснено періодизацію ґрунтово-географічних досліджень регіону; 

− проведено аналіз сучасних ґрунтово-географічних досліджень на 

виокремленій території. 

деталізовано та уточнено:  

− становлення та розвиток ґрунтово-географічних досліджень ґрунтів на 

території Північно-Західного Причорномор'я; 

− основні напрями наукової діяльності А. І. Гроссул-Толстого, О. О. Шмідта, 

В. В. Докучаєва, О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, І. М. Гоголєва та інших вчених, 

визначено їх внесок у розвиток ґрунтознавчої науки; 

− напрями ґрунтово-географічних досліджень учених  Одеської школи 

ґрунтознавства.  

набули подальшого розвитку:  

− науково-методичні та методологічні основи аналізу, систематики та 

періодизації ґрунтово-географічних досліджень. 

Практичне значення одержаних результатів. Систематизовано й 

узагальнено ґрунтово-географічні  дослідження на території Північно-Західного 

Причорномор'я. Матеріали можуть бути використані при підготовці наукових праць, 

навчальних посібників, довідників, енциклопедій тощо, а також у вузівській 

підготовці ґрунтознавців-географів, природодослідників, аграріїв. Зокрема, наведені 

у дисертації матеріали були використанні під час укладення монографії 

«Ґрунтознавство в Україні: історія та сучасність» (2016 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій наведено результати власних напрацювань автора щодо розвитку 

ґрунтово-географічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я, 

аналізу внеску окремих учених у вивчення ґрунтового покриву зазначеного регіону. 

Автор проаналізувала основні напрями діяльності профільних науково-дослідних та 

науково-освітніх організацій та визначила напрями їх подальшого розвитку. 

Основні наукові ідеї та положення за темою дисертації, які опубліковані у наукових 

статтях як одноосібно, так і в співавторстві, належать здобувачці. З наукових праць, 

надрукованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та розробки, які належать 

автору особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, з’їздах,  семінарах: Міжнародному науково-практичному семінарі, 

присвяченому 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва «Російський 

чорнозем» (Київ, 10 грудня 2013 р.), ІХ з’їзд УТГА (Миколаїв, 30 червня – 4 липня 

2014 р.), науковій конференції, присвяченій 80-річчю з дня заснування 

географічного факультету Таврійського національного університету (2014 р.), 

науковій конференції «Одеський національний університет в освітньому та 

науковому просторі України та світу: історія та сучасність» (Одеса, 11 травня 

2015 р.), міжнародному науковому семінарі «Ґрунти і сучасність», присвяченого 

Міжнародному року ґрунтів (Львів-Ворохта,11-13 вересня 2015 р.), конкурсі 

наукових робіт студентів та аспірантів, проведеного в рамках святкування 

Міжнародного року ґрунту «Почва – основа жизни на Земле» (Мінськ, 4 грудня 

2015 р.), а також щорічних конференціях професорсько-викладацького складу і 

наукових співробітників Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (2014-2016 рр.).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, з них 7 – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 1 – в 

іноземному науковому виданні, 6 – у матеріалах і тезах конференцій та семінарів, 

загальним обсягом 7,3 друкованих аркуша. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

складає 209 сторінок, з них основного тексту 162 сторінки, робота містить 

20 рисунків, 2 таблиці, 1 додаток, список використаних джерел з 399 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Стан наукової розробки проблеми та джерелознавчі 

засади» представлено узагальнений огляд літературних джерел за темою 

дисертаційного дослідження. 

Встановлено, що наукові публікації є недостатньо систематизованими та не 

повною мірою висвітлюють становлення та розвиток ґрунтово-географічних 

досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я. В наукових працях, 

опублікованих до 30-х рр. ХХ ст. відображено лише окремі аспекти розвитку теорії і 
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практики досліджень ґрунтів на зазначеній території. Першою фундаментальною 

працею, яка узагальнила теоретико-методологічні напрацювання вчених-

ґрунтознавців стала монографія Г. Г. Махова «Ґрунти України». В працях 

А. А. Ярилова, О. Н. Соколовського, І. Й. Канівця, Д. Г. Віленського, О. Я. Яната, 

Г. С. Гриня, О. М. Грінченко, П. А. Власюка, В. А. Ковди, І. А. Крупенікова, 

Д. Г. Тихоненко, Б. С. Носко, В. І. Канівця, В. А. Вергунова, Р. С. Трускавецького, 

С. П. Позняка, І. І. Назаренко, І. В. Іванова, С. В. Зонна, В. О. Ушкаренко, 

В. В. Морозова, В. І. Михайлюка, А. І. Кривульченко, Є. Н. Красєхи, В. І. Тригуб та 

інших вчених висвітлюється еволюція наукових поглядів, теорій та гіпотез щодо 

ґенези, географії, складу, властивостей ґрунтів, їх використання та збереження, 

проте наявні напрацювання характеризуються фрагментарністю та епізодичністю. 

Вихідними матеріалами щодо вирішення наукової проблеми  були архівні та 

фондові джерела, які включають: наукові видання (підручники, монографії), 

періодичні видання (газети, журнали, збірники наукових праць), офіційні документи 

органів державної влади та науково-дослідних установ, бібліографічні покажчики, 

довідкові видання (енциклопедичні видання, словники, довідники), звіти про 

науково-дослідну роботу за держбюджетними темами та картографічні матеріали.  

В другому розділі «Методологічні та методичні основи досліджень» 

охарактеризовано діалектичний підхід до написання дисертаційної роботи, який 

включає основні принципи наукового пізнання: руху і розвитку – при вивченні 

еволюції поглядів вчених щодо окремих  питань досліджень ґрунтових явищ та 

процесів у динаміці простору та часу; єдності логічного та історичного – при аналізі 

основних здобутків вчених та визначені напрямів досліджень; об’єктивності – при 

характеристиці та аналізі підходів науковців до вирішення окремих проблем 

ґрунтознавства; системності – що передбачає вивчення ґрунту, як складної системи 

взаємопов’язаних елементів, який є складовою частиною системи вищого рівня – 

біосфери, пізнання яких покладені в основу написання дисертаційної роботи. З 

метою визначення ступеня наукової розробки проблеми дисертації, упорядкування 

інформації щодо напрямів наукових досліджень, визначення ролі наукових центрів 

та шкіл у створені теоретико-методологічних основ дослідження ґрунтів були 

використанні загальнонаукові методи. Використання конкретно-наукових 

ґрунтознавчих та науково-історичних методів забезпечило об’єктивне відтворення 

якісних змін у розвитку ґрунтово-географічних досліджень на території зазначеного 

регіону. В роботі використано просопографічний метод, який передбачає вивчення 

подій минулого та їхніх наслідків крізь людський чинник, вплив на їх перебіг 

певних особистостей. Застосування даного методу сприяло проведенню 

об’єктивного аналізу наукових досягнень А. І. Гроссул-Толстого, О. О. Шмідта, 

В. В. Докучаєва, О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, О. І. Піотровського, І. М. Гоголєва 

та інших вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток теорії і практики наукового 

ґрунтознавства.  

У третьому розділі «Передумови виникнення та етапи розвитку ґрунтово-

географічних досліджень» визначено природні, особистісні, соціально-політичні 

передумови розвитку обстежень ґрунтового покриву та запропоновано власну 
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періодизацію ґрунтово-географічних досліджень Північно-Західного 

Причорномор'я.  

Проблема періодизації наукових досліджень, в тому числі ґрунтово-

географічних, є складною і дискусійною, що обумовлено неоднозначністю 

критеріїв, покладених в основу виокремлення основних етапів (періодів, фаз тощо). 

Аналіз праць дозволив виділити декілька підходів у наукових періодизаціях: 

персоніфікований (А. А. Ярилов, М. М. Соколов), формаційний (Д. Г. Віленський), 

обмежений в часі (І. В. Іванов, С. В. Зонн), які в певній мірі є аргументованими, але 

однобічними і суб’єктивними.  Найбільш обґрунтованим є науковий (історико-

науковий) підхід, який дає можливість об’єктивно відтворити основні досягнення у 

вивченні ґрунтового покриву, виокремити напрями ґрунтознавчих досліджень та 

визначити внесок окремих вчених у вивчення фізико-хімічних властивостей ґрунтів, 

методів їх пізнання, особливостей картографування тощо (І. А. Крупеніков, В. А. 

Вергунов, Г. В. Добровольський, Л. В. Мазник та ін.) і покладений в основу 

розробки періодизації ґрунтово-географічних досліджень Північно-Західного 

Причорномор'я (рис. 1). 

У четвертому розділі «Ґрунтово-географічні дослідження Північно-

Західного Причорномор'я» проаналізовано становлення та розвиток досліджень 

ґрунтів і ґрунтового покриву на території зазначеного регіону та визначено основні 

напрями досліджень. 

Відсутність літературних джерел не дає змоги цілісно відтворити розвиток 

землеробства та вивчення ґрунтового покриву до початку XVIII ст., проте наявні 

матеріали дозволяють стверджувати про поступове накопичення емпіричних знань  

про властивості ґрунтів, особливості їх використання в сільському господарстві, 

способи обробітку тощо.  

Інтенсивне освоєння території Північно-Західного Причорномор'я 

розпочалося у XVIII ст. і обумовило необхідність проведення обстежень ґрунтового 

покриву. Вперше запропонована гіпотеза походження ґрунтів в результаті взаємодії 

органічних решток (рослинних і тваринних) з гірськими породами 

(І. Х. Гебенштрейт), яка була розвинена М. В. Ломоносовим і сформульована як 

рослинно-наземна теорія походження чорноземів, деталізована і доповнена 

М. І. Афоніним, І. М. Комовим, А. Т. Болотовим, І. А. Гюльденштедтом та ін. 

В праці «О слоях земных» вперше запропоновано дефініцію «чорнозем», під 

яким М. В. Ломоносов розумів темний родючий ґрунт, перегній та верхній ярус 

геологічного розрізу. Вказане визначення було уточнено М. Г. Лівановим, який 

розглядав чорнозем як «рід землі», тобто саме ґрунт, а не перегній чи геологічні 

породи. Окрім загальнотеоретичних питань, в працях згаданих вчених теоретично 

обґрунтовуються та надаються практичні рекомендації з організації території 

шляхом впровадження багатопільних сівозмін, необхідності вирощування 

багаторічних трав, застосування ефективного обробітку ґрунту та внесення добрив. 

Важливість даних заходів була експериментально підтверджена в межах 

Богоявленської землеробської школи, організованої за ініціативи М. Г. Ліванова, яка 

на тривалий час зосередила наукові дослідження в галузі сільського господарства та 

дослідження ґрунтів Північно-Західного Причорномор'я. 
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Рис. 1. Схема періодизації ґрунтово-географічних досліджень Північно-

Західного Причорномор'я 

П’ятий етап (з 1990 р. і по теперішній час) – сучасні ґрунтово-географічні 

дослідження  

 

Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного 

Причорномор'я 

Природні 

передумови 

Особистісні 

передумови 

Соціально-політичні 

передумови 

Перший етап (VI-V ст. до н.е. – 1875 р.) зародження і розвиток ґрунтово-

географічних досліджень 

 

 

1 період (VI-V ст. до н.е. – ІХ ст. н.е.) – передісторія наукового 

вивчення 

2 період (ІХ – XVIII ст.) – перші описи земель  

3 період (початок ХІХ ст. – 1875 р.) – фрагментарні дослідження 

ґрунтів 

Другий етап (1875 – 1905 рр.) – формування і розвиток генетичного 

ґрунтознавства на півдні України 

 

 
Третій етап (1905 – 1941 рр.) – зародження Одеської «Південної» школи 

ґрунтознавства 

 
Четвертий етап (1945–1990 рр.) вивчення актуальних проблем генетичного 

і прикладного ґрунтознавства на території Північно-Західного Причорномор'я 

в другій половині ХХ ст. 

широкомасштабні ґрунтово-географічні обстеження 1957–

1961 рр. як складова загальногеографічного напряму 

досліджень  

ґрунтово-географічні дослідження наукової школи 

І. М. Гоголєва  

розвиток ґрунтово-ерозійного напряму під керівництвом 

Г. І. Швебса 
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Вагомий внесок у вивчення ґрунтів регіону зробив херсонський учений та 

землевласник А. І. Гроссул-Толстой. Ним було охарактеризовано просторове 

поширення чорноземів, встановлений кореляційний зв'язок між кліматичними 

умовами,  рельєфом, породами, рослинністю і ґрунтами. На складеній карті 

поширення ґрунтів від Прута до Інгулу (1856 р.) вчений виділяв чотири смуги: 

чорноземну, супіщано-чорноземну, суглинисту з більш значними домішками 

чорнозему та глинисто-вапнякову з незначними домішками чорнозему, чергування 

яких пояснював залежністю ґрунтового покриву від клімату і гіпсометрії місцевості.  

На думку О. О. Шмідта головним чинником, що визначає утворення 

чорноземів є рельєф та його кореляційний зв'язок з іншими природними умовами 

території. Вчений розробив перші класифікації чорноземів за мінеральним складом 

(за присутністю в ґрунті складових частин глини чи піску) та вмістом в них 

органічної речовини (гумусу). Встановив особливості зміни солонцюватості ґрунтів 

з північного-заходу на південний схід території дослідження. О. О. Шмідт значну 

увагу приділив вивченню «виснаження» чорноземів, зумовленого тривалим 

використанням під зернові (хлібні) культури. Погоджувався із думкою І. М. Комова 

та І. М. Болотова щодо необхідності запровадження систем сівозмін, які враховують 

чергування сільськогосподарських культур та пару, способи обробітку ґрунту та 

сівби, які сприяють підтриманню їх врожайності та оптимізації умов 

сільськогосподарського використання. Характерною особливістю досліджень є 

розвиток ґрунтової картографії: від спрощених та схематичних карт до 

різномасштабних детальних, складених на основі опитувально-статистичного 

методу (К. С. Веселовський, А. І. Гроссул-Тослтой, В. І. Чаславський та ін.) з 

відображенням на них чорноземних ґрунтів та поділом їх на види (за мінеральним 

складом та вмістом гумусу). 

Формування і розвиток генетичного ґрунтознавства на півдні України 

пов'язано з проведенням низки експедицій по чорноземній смузі колишньої 

Європейської Росії за участі професора В. В. Докучаєва. Вчений тричі відвідав 

територію Північно-Західного Причорномор'я (1877 р., 1878 р. та 1881 р.), провів 

районування регіону, виокремивши південно-західну частину чорноземної Росії та 

північне узбережжя Чорного моря, які чітко відрізняються між собою за хіміко-

мінералогічним складом ґрунтів та порід, характером рослинності, рельєфом 

місцевості та кліматичними умовами. В результаті проведених досліджень була 

розроблена факторно-генетична класифікація ґрунтів, за основу якої взято їх 

генезис. На відміну від А. І. Гроссул-Толстого та О. О. Шмідта, В. В. Докучаєв 

головними ґрунтоутворюючими чинниками вважав клімат та материнські породи, 

однак з таким твердженням не погоджувався П. А. Костичев, який доводив 

важливість біологічного чинника як основного в ґрунтоутворенні. В. В. Докучаєв 

вперше запровадив у використання наукові терміни «каштанові» та «темно-

каштанові» ґрунти, встановивши їх специфічні хімічні та агрономічні властивості.  

Погоджуючись із загальною схемою розповсюдження ґрунтів, запропонованих 

на картах К. С. Веселовського (1851 р.), А. І. Гроссул-Толстого (1856 р.), 

Ф. Й. Рупрехта (1864 р.), Р. Вільсона (1869 р.) та В. І. Чаславського (1879 р.) 

В. В. Докучаєв склав карту чорноземної смуги Європейської Росії. Вихідними 
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матеріалами були не лише описові та статистичні, а й дані аналітичних досліджень з 

використанням методу «ізогумусових» смуг. 

Становленню Одеської «Південної» школи ґрунтознавства сприяли 

різносторонні дослідження вченого-ґрунтознавця О. Г. Набоких. Вивчаючи 

чорноземні та каштанові ґрунти колишньої Херсонської губернії науковець 

запропонував класифікації ґрунтів за особливостями водних режимів, вмістом та 

динамікою карбонатів, які суттєво відрізнялись від факторно-генетичної 

класифікації, запропонованої В. В. Докучаєвим. О. Г. Набоких довів, що основним 

чинником ґрунтоутворення є рослинність, яка регулює водний режим, що зумовлює 

головні особливості чорноземів, не погоджуючись таким чином з думкою 

В. В. Докучаєва. Розробив теорію щодо класифікаційних ознак карбонатних 

новоутворень та виокремив три типи ґрунтів: 1) потужні чорноземи північної 

окраїни степу з карбонатами в перехідному горизонті у вигляді кристалічної 

вапняної цвілі і муки; 2) чорноземи посушливої південної смуги степу з 

карбонатами у вигляді білозірки і специфічною структурою, ущільненням і 

кольором, що обумовлені відкладенням півтораоксидів; 3) каштанові і бурі 

суглинки, приурочені до прибережної смуги, які майже позбавлені зернистої 

структури, мають слаборозвинений гумусовий горизонт буруватого кольору. Склав 

карту ґрунтів південного-заходу Росії на основі методу «ізогумусових смуг», 

запропонованого ще В. В. Докучаєвим. 

До методологічних і методичних розробок О. Г. Набоких належить метод так 

званої «трифазної» ґрунтової зйомки, який асоціюється із сучасними трьох 

етапними дослідженнями (підготовчим, польовим та камеральним) та метод 

глибоко-грунтових досліджень (ґрунтових монолітів), які в подальшому широко 

використовувались в ґрунтознавчих, геологічних та гідрологічних дослідженнях.  

Заснування О. Г. Набоких першого на території колишньої імперії 

«Ґрунтового Музею Імператорського Новоросійського Університету імені графа 

П. М. Ігнатьєва» сприяло подальшому розвитку ґрунтознавчої науки та науково-

дослідної роботи як на території Північно-Західного Причорномор'я, так і України 

загалом. 

Основою карти ґрунтів колишньої Одеської губернії, складеної 

Г. І. Танфільєвим, стали матеріали досліджень ґрунтів і ґрунтового покриву, зібрані 

О. Г. Набоких. Г. І. Танфільєв вперше запропонував фізико-географічне 

районування колишньої  Європейської Росії, яке враховувало не тільки зональні, але 

й внутрізональні відмінності. Беручи до уваги ґрунтові, ботанічні, кліматичні, 

гідрографічні, геологічні умови та особливості рельєфу території дослідження, 

науковець виокремив 9 районів в залежності від висоти місцевості над рівнем моря, 

яка визначає зміну всього комплексу фізико-географічних умов. Вчений розробив 

методи дослідження ґрунтів та інших природних компонентів: метод «закипання» 

ґрунту від HCl, який сьогодні використовується в польових умовах та метод аналізу 

природних комплексів (геоботанічних профілів), завдяки якому відображаються не 

лише зв’язки та взаємодія компонентів ландшафту домінантних і субдомінантних 

урочищ, але й встановлюються закономірності в розміщенні і поєднанні 

типологічних комплексів, характерних для певного регіону. 
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Вагоме значення для розвитку дослідження ґрунтів як України в цілому, так і 

Північно-Західного Причорномор'я зокрема мали наукові розробки професора 

Г. Г. Махова. Вченим була розроблена та реалізована програма агроінвентаризації 

ґрунтів (1932-1933 рр.), яка передбачала детальне їх дослідження з метою вивчення 

основних властивостей та можливостей використання в сільському господарстві. 

Була складена агроґрунтова карта районів та окремих господарств сучасної України 

з нанесенням на них розподілу ґрунтів з виробничо-генетичною класифікацією і 

зазначенням виробничих показників ґрунтів, чого не було на попередніх картах; 

запропоновано агровиробничу та фізико-хімічну характеристику ґрунтового 

покриву окремих господарств; обґрунтовано необхідність сільськогосподарської 

меліорації та розроблено план хімізації господарств.  

Одним із основних центрів ґрунтово-географічних досліджень в 30-ті рр. 

ХХ сторіччя став Харків, де під керівництвом О. Н. Соколовського були розширені 

загально-географічні обстеження ґрунтів та розпочаті нові напрями ґрунтознавчих 

досліджень, які були спрямовані на вивчення властивостей та можливостей 

використання галогенних ґрунтів півдня України і включали дослідження 

походження легкорозчинних солей у ґрунтах, галогенезу лесової товщі, 

осолонцювання і боротьби з фільтрацією вологи, вторинним засоленням на 

зрошуваних землях (Г. С. Гринь, О. М. Грінченко, О. М. Можейко, О. Ф. Яровенко, 

Н. Б. Вернандер, Г. М. Самбур, М. М. Годлін, А. В. Новікова та ін.) тощо. Вченими 

була розроблена класифікація ґрунтів, яка на відмінну від попередніх, відповідала 

критеріям генетичності, єдності ґрунтоутворюючого процесу та виробничості. 

Результати проведених досліджень були узагальнені в роботі «Ґрунти України» 

(1951 р.), яка по теперішній час не втрачає актуальності. 

Прогалини у дослідженнях ґрунтового покриву окремих територій, відсутність 

матеріалів, що забезпечують ефективне використання ґрунтів в сільському 

господарстві, брак картографічних матеріалів, обумовили необхідність проведення 

детальних обстежень ґрунтів у загальнодержавних масштабах. З цією метою були 

удосконалені методичні, наукові та практичні рекомендації щодо проведення 

польових (експедиційних) досліджень, складання ґрунтових карт, хімічного аналізу 

ґрунтів тощо. Впродовж 1957-1961 рр. на високому науково-методичному та 

практичному рівні за єдиним науковим та організаційним керівництвом були 

проведені дослідження ґрунтів як території України в цілому, так і Північно-

Західного Причорномор'я  зокрема. Результатом стало складення для кожного 

господарства колишньої УРСР ґрунтових карт в масштабі 1:10000 і 1:25000 та 

районних карт 1:50000, які по теперішній час є основою ґрунтово-географічних 

досліджень на території України. 

Широкий розвиток іригації в другій половині ХХ сторіччя призвів до низки 

негативних наслідків (підтоплення, заболочення прилеглих територій, зміни  

структури ґрунтового покриву, засолення, осолонцювання, декарбонатизації тощо), 

які зумовили необхідність поглибленого вивчення впливу зрошення на ґрунтово-

меліоративний стан зрошуваних земель. Науково-дослідні організації колишньої 

УРСР досліджували: еколого-меліоративні проблеми землеробства на територіях 

іригаційних систем (В. Ф. Голубченко, М. О. Крейда, В. І. Михайлюк та ін.), зміни 
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фізико-хімічних властивостей ґрунтів під впливом багаторічного зрошення, якість 

поливних вод, особливості вирощування окремих сільськогосподарських культур 

(В. П. Золотун, В. О. Жуков, С. Д. Лисогоров, В. В. Медведєв, В. О. Ушкаренко, 

Д. Г. Шапошников та ін.), гідрогеологічні, геохімічні, ґрунтово-меліоративні та 

екологічні аспекти зрошення (К. Н. Аніканова, М. А. Глазовська, В. В. Єгоров, 

Б. О. Зимовець, В. А. Ковда, Н. Г. Мінашина, Б. Г. Розанов, О. Б. Скворцова, 

В. О. Таргульян, Т. В. Турсіна, Н. П. Чижикова та ін.), особливості зміни 

гідрогеолого-меліоративних та ґрунтово-сольових процесів (Р. О. Баєр, Б. В. Лютаєв 

та ін.), проблеми меліорації засолених ґрунтів та способів підвищення родючості 

чорноземних ґрунтів півдня України (С. А. Балюк, В. Ф. Буданов, М. К. Крупський, 

О. А. Насосенко, А. В. Новікова, В. Я. Ладних, Н. І. Полупан, М. І. Ромащенко та ін.) 

тощо.  

Значний внесок у розвиток ґрунтово-меліоративного напряму досліджень на 

території Північно-Західного Причорномор'я зробили науковці Одеського 

державного (нині національного) університету імені І. І. Мечникова. Під 

керівництвом професора І. М. Гоголєва (І. М. Волошин, С. П. Позняк, Р. О. Баєр, 

Є. Н. Красєха, Я. М. Біланчин, Г. С. Сухорукова, Б. М. Турус, В. П. Мурсанов, 

Т. Н. Хохленко, А. І. Гоголєв, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб та ін.) були 

проведені комплексні дослідження впливу вод різної іригаційної якості на 

властивості і продуктивність ґрунтів, досліджено характер та напрями розвитку 

ґрунтових процесів у зрошуваних чорноземах; встановлено явище «лужного удару», 

внаслідок поливу в жаркі години дня, проведено морфоструктурно-аналітичне 

вивчення ґрунтової маси чорноземних ґрунтів, в тому числі в умовах зрошення, 

запропоновано показник дезагрегації фізичного стану ґрунтів тощо. Отримані 

матеріали дозволили розробити оціночну та оптимізаційну модель зрошуваних 

чорноземів, яка включала індивідуальну та інтегральну оцінку меліоративного 

стану, за якою наслідки зрошення оцінювались не за вмістом і запасами гумусу, 

найменшою вологоємністю та іншими показниками, а за тенденціями їх зміни в 

умовах поливу. Зростання антропогенного навантаження, посилене в умовах 

іригаційного освоєння, зумовило необхідність дослідження забруднення ґрунтів. 

Вченими були встановлені джерела надходження, закономірності поширення та 

накопичення фтору, важких металів та деяких рідкоземельних елементів в 

чорноземах, в тому числі зрошуваних і незрошуваних, які значною мірою 

впливають на якість сільськогосподарської продукції.  

Окрім досліджень ґрунтово-меліоративного напряму під керівництвом 

професора І. М. Гоголєва були значно розширені ґрунтово-картографічний, 

морфогенетичний, ландшафтно-геохімічний напрями та започатковані нові – 

ґрунтово-екологічні та моніторингові дослідження, в межах яких вивчались 

особливості ґрунтового покриву окремих об’єктів дослідження, складались 

картографічні матеріали різного масштабу та призначення; вивчались сутності і 

тенденції ландшафтно-геохімічних і ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах 

при зрошенні та в умовах його припинення. Розроблені «Методические 

рекомендации по контролю состояния орошаемых черноземов» (1989 р.) стали 

першою фундаментальною працею, що містить всі необхідні матеріали з організації 
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та реалізації моніторингових досліджень, була покладена в основу створення мережі 

дослідних ділянок довготривалого моніторингу, на яких по теперішній час 

проводиться контроль основних показників стану ґрунту. 

Висока розораність, іригаційне землеробство, низька культура 

сільськогосподарського використання ґрунтів зумовили посилення деградаційних 

процесів, зокрема ерозійних. Під керівництвом професора Г. І. Швебса – засновника 

наукової школи теоретичного і прикладного ерозієзнавства, була розроблена перша 

логіко-математична модель раціонального використання ерозійно-небезпечних 

ґрунтів, в основу якої покладена апроксимація родючості, як показника якості 

ґрунту, запропонована ерозійна система ландшафту, її структура, принципи 

функціонування та оптимізації, обґрунтована ґрунтозахисна контурно-меліоративна 

система землеробства, яка ґрунтується на формуванні ерозійно-стійких 

агроландшафтів.  

У п’ятому розділі «Сучасні ґрунтово-географічні дослідження» 

проаналізовано сучасні напрями досліджень ґрунтів, висвітлено проблематику 

наукових пошуків та основні здобутки вчених у вивченні ґрунтового покриву за 

часів незалежності України. 

Сучасний стан ґрунтово-географічних досліджень характеризується 

послабленням їх експериментальної та експедиційної складової, що обумовлено, в 

першу чергу, практичною відсутністю державного фінансування та низьким рівнем 

матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних установ та організацій. 

Незважаючи на труднощі та недофінансування, ґрунтово-географічні дослідження 

продовжують розвиватись і спрямовані на: вивчення та оцінку стану і ресурсного 

потенціалу ґрунтів території Північно-Західного Причорномор'я, ефективності їх 

використання та охорони (Р. А. Вожегова, В. В. Гамаюнова, Є. Н. Красєха, 

В. І. Михайлюк, В. В. Морозов, В. О. Ушкаренко, Т. І. Ушачова, С. Г. Чорний, та 

ін.); проведення ґрунтово-екологічного моніторингу зрошуваних ґрунтів 

(Є. Н. Красєха, В. І. Михайлюк, В. В. Морозов, В. О. Ушкаренко, С. Г. Чорний та 

ін.); картографування та моніторинг ландшафтно-генетичних структур з 

використанням ГІС-технологій (В. В. Морозов, О. О. Світличний, В. О. Ушкаренко 

та ін.); дослідження ґрунтозахисної та агромеліоративної ефективності різних 

технологій зрошення (В. В. Гамаюнова, В. В. Морозов, С. Г. Чорний та ін.); 

дослідження ролі систем і способів обробітку ґрунту на продуктивність різних 

культур у сівозміні (В. О. Ушкаренко, П. Н Лазер, Г. О. Минкіна та ін.); ґрунтово-

ерозійні дослідження (О. О. Світличний, С. Г. Чорний та ін.); наукові розробки з 

теорії ґрунтознавства, еколого-географічного та екофілософського спрямування 

(Є. Н. Красєха, В. В. Морозов, О. В. Морозов, О. В. Ушкаренко, С. Г. Чорний та ін.); 

галогеохімію степової зони України, ландшафтно-геохімічні дослідження лиманів та 

прибережних територій (А. І. Кривульченко, Я. М. Біланчин, В. І. Михайлюк, 

Г. Б. Мороз та ін.) ґрунтово-екологічну експертизу сільськогосподарських земель, 

лісів, міських поселень (Я. М. Біланчин, Є. Н. Красєха, В. І. Тригуб та ін.); історичні 

аспекти розвитку і становлення ґрунтознавства (В. В. Гамаюнова, Є. Н. Красєха, 

В. В. Морозов, В. О. Ушкаренко, В. І. Тригуб та ін.) тощо (рис.2).  
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Широкий спектр наукових досліджень сприяє розвитку на території Північно-

Західного Причорномор'я наукових шкіл – Одеської школи ґрунтознавства 

(І. М. Гоголєв, Є. Н. Красєха), наукової школи теоретичного і прикладного 

ерозієзнавства (Г. І. Швебс, О. О. Світличний, С. Г. Чорний), школи зрошуваного 

землеробства (С. Д. Лисогоров, В. О. Ушкаренко), еколого-меліоративної школи 

(Д. Г. Шапошников, В. В. Морозов), які в сучасних умовах сприяють поглибленню 

наукових досліджень ґрунтового покриву зазначеного регіону та впровадженню 

наукових розробок у виробництво. 

Встановлено, що високий ступінь розораності території дослідження (більше 

80%), інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, низька культура 

землеробства, безконтрольне застосування засобів хімізації, викиди промислових 

підприємств і транспорту призводять до погіршення якості ґрунтів та розвитку 

деградаційних процесів, що ускладнює раціональне використання ґрунтів, охорону 

та відтворення їх родючості. Наявність застарілих картографічних та аналітичних 

матеріалів не дозволяє отримати об’єктивну інформацію про якісний стан земельних 

ресурсів, в тому числі для визначення їх агровиробничих можливостей, підвищення 

ефективності виробництва тощо. Тому є нагальна потреба у проведенні повторних 

великомасштабних обстежень ґрунтового покриву, поглиблення вивчення ґрунтів в 

системі «природне середовище – людина», удосконалення альтернативних 

технологій використання ґрунтів, запровадження моніторингових досліджень на 

державному рівні з метою постійного контролю за станом ґрунтів та інших 

компонентів навколишнього середовища і прогнозу їх змін.  

 

ВИСНОВКИ 
1. Комплексний аналіз стану наукової розробки з основоположних проблем 

дисертаційної роботи засвідчив відсутність фундаментальних праць щодо розвитку 

ґрунтово-географічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я. 

Виявлена галузева література має фрагментарний, недостатньо системний характер, 

що зумовило необхідність опрацювання більш широкої джерельної бази, як основи 

для вивчення становлення та розвитку ґрунтознавчих досліджень зазначеної 

території. 

2. Встановлено, що питання еволюції наукових досліджень, в тому числі 

ґрунтово-географічних, по теперішній час залишається складним і дискусійним, що 

обумовлює неоднозначність підходів, покладених в основу їх періодизацій. Аналіз 

наукових праць дозволив виділити персоніфікований, формаційний, обмежений в 

часі та науковий підходи, які в певній мірі є обґрунтованими, являються показником 

якісного розвитку науки та можуть слугувати основою для теоретичних узагальнень 

наявних напрацювань.  

3. Запропоновано періодизацію становлення та розвитку ґрунтознавства на 

території Північно-Західного Причорномор'я з урахуванням природних, 

особистісних та соціально-політичних передумов. Виділено 5 етапів, які охоплюють 

розвиток досліджень від початку накопичення емпіричних знань до сьогодення: 

1) зародження і розвиток ґрунтово-географічних досліджень на території Північно-

Західного Причорномор'я (VI-V ст. до н.е. – 1875 р.), в якому виокремлено три 
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періоди: передісторія наукового вивчення, перші описи земель (ІХ-XVIII ст.) та 

фрагментарних досліджень ґрунтів (початок ХІХ ст. - 1875 рр.); 2) формування і 

розвиток генетичного ґрунтознавства на півдні України (1875-1905 рр.); 

3) зародження Одеської «Південної» школи ґрунтознавства; 4) вивчення актуальних 

проблем генетичного і прикладного ґрунтознавства на території Північно-Західного 

Причорномор'я в другій половині ХХ ст. з виокремленням трьох напрямів – 

широкомасштабні ґрунтові обстеження як складова загально-географічного напряму 

досліджень; ґрунтово-географічні дослідження наукової школи І. М. Гоголєва; 

розвиток ґрунтово-ерозійного напряму під керівництвом Г. І. Швебса; 5) сучасні 

ґрунтово-географічні дослідження (з 1990 року і по теперішній час). Розроблена 

періодизація є показником динаміки наукової думки, що свідчить про якісний 

розвиток ґрунтознавства.  

4. Виявлено, що витоки ґрунтово-географічних досліджень Північно-Західного 

Причорномор'я відносяться до початку заселення та господарського освоєння 

степової зони України, які носили описовий характер. Становлення 

експериментальних ґрунтознавчих досліджень пов’язано з іменами вітчизняних та 

зарубіжних вчених, які ввели поняття «ґрунт» та «чорнозем» у наукове 

використання, запропонували перші класифікації, в тому числі чорноземних ґрунтів, 

розробили вчення щодо генезису ґрунтів як результату взаємодії чинників 

ґрунтоутворення та склали перші карти ґрунтового покриву території дослідження 

на основі опитувально-статистичного, аналітичного методів та методу 

«ізогумусових» смуг. Основними тенденціями, які характеризують розвиток 

досліджень ґрунтового покриву були: концентрація зусиль вчених на вирішенні 

однієї проблеми, регіональний характер та прикладна спрямованість більшості 

ґрунтового-географічних досліджень. 

5. Важливе значення для розвитку ґрунтознавчих досліджень на території 

Північно-Західного Причорномор'я мали наукові здобутки Одеської (Південної) 

школи ґрунтознавства, представниками якої були розроблені класифікації 

чорноземних ґрунтів з урахуванням різних класифікаційних ознак (водного режиму, 

динаміки карбонатів, вмісту гумусу тощо); проведено фізико-географічне 

районування та складені ґрунтові карти зазначеної території з повною генетико-

морфологічною характеристикою; удосконалено методологію дослідження 

ґрунтового покриву; охарактеризовані особливості галогенних, змитих та ерозійно-

небезпечних земель; розроблено принципові положення про еволюцію, вік, генезис, 

фізико-хімічні властивості, закономірності поширення ґрунтів тощо.  

6. Вагомий внесок у дослідження ґрунтового покриву Північно-Західного 

Причорномор'я зробили науковці Одеської школи ґрунтознавства, які значно 

розширили коло досліджуваних проблем. Зокрема, в межах пріоритетних напрямів 

було поглиблено вивчення процесів ґрунтоутворення в умовах постійно 

зростаючого антропогенного навантаження з урахуванням різних видів меліорації, 

створена оціночна та оптимізаційна модель зрошуваних чорноземів, розроблено 

методи прогнозування продукційних процесів та програмування врожаїв, 

обґрунтовані технології і агротехнічні основи вирощування окремих 

сільськогосподарських культур; проведено дослідження деградаційних процесів, 
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зокрема ерозії ґрунту, розроблена логіко-математична модель раціонального 

використання ерозійно-небезпечних земель та обґрунтована ґрунтозахисна 

контурно-меліоративна система землеробства; вперше розроблені методичні основи 

організації моніторингових досліджень та закладено мережу дослідних ділянок 

довготривалого ґрунтового моніторингу на території регіону.  

7. Сучасні ґрунтово-географічні дослідження спрямовані на: 

− вивчення особливостей чорноземних ґрунтів, аналіз зміни їх основних 

властивостей під впливом сільськогосподарського використання та різних 

технологій зрошення, як в процесі, так і в постзрошувальний період; зокрема, 

розроблена та удосконалена агроекологічна концепція зрошення чорноземів в 

сучасних господарсько-меліоративних умовах; 

− дослідження ґенези, екології, систематики, властивостей, використання, 

деградації та охорони ґрунтів і ґрунтового покриву, зокрема ґрунтів заплав річок 

Північно-Західного Причорномор'я, що має важливе значення для оптимізації 

використання земель та їхньої оцінки;  

− вивчення деградаційних процесів, зокрема ерозії ґрунтів;  

− розробку теоретичних і методологічних основ ґрунтознавства, заходів 

охорони, методології і методів моніторингу, прогнозу розвитку ґрунтово-

географічних досліджень в межах еколого-географічного та екофілосовського 

спрямування.  

8. Визначено, що подальшими перспективними дослідженнями є науково-

практичні розробки, орієнтовані на екологічно безпечне використання ресурсного 

потенціалу ґрунту, обґрунтування екологічної стійкості, шляхів вирішення 

біологізації агроекосистем та агроландшафтів, планування протиерозійних та 

деградаційних заходів, проведення прикладних досліджень з оптимізації поживного 

режиму ґрунтів під різні сільськогосподарські культури, розроблення заходів з 

раціонального використання й охорони еродованих і меліорованих ґрунтів, 

проведення повторного картографування ґрунтів, продовження вивчення фізико-

хімічних особливостей чорноземів під впливом різних технологій зрошення, 

проведення поглиблених досліджень в системі «природне середовище – людина» та 

створення узагальненої бази даних щодо відомостей про агроекологічний стан та 

властивості ґрунтів, отриманих шляхом моніторингових досліджень.  
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АНОТАЦІЯ 

Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-

Західного Причорномор'я. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення розвитку ґрунтово-

географічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я. 

Виокремлено природні, особистісні та соціально-політичні передумови їх розвитку, 

які в значній мірі визначають характер та напрями досліджень ґрунтів і ґрунтового 

покриву. Проведено аналіз еволюції наукових поглядів щодо генезису ґрунтів, їх 

властивостей, класифікації, картографування, методів дослідження тощо.  
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На основі систематизації літературних джерел запропоновано періодизацію 

розвитку ґрунтово-географічних досліджень на території Північно-Західного 

Причорномор'я. Висвітлено основні наукові досягнення та напрями досліджень. 

Проведено детальний аналіз наукових досліджень А. І. Гроссул-Толстого, 

О. О. Шмідта, В. В. Докучаєва, О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, О. І. Піотровського, 

І. М. Гоголєва, Г. І. Швебса та інших вчених, визначено їх внесок у становлення та 

розвиток ґрунтово-географічних досліджень зазначеного регіону. З’ясовано роль 

наукових шкіл та науково-виробничих установ у вивченні ґрунтово-земельних 

ресурсів та визначено спрямованість подальших досліджень.  

Ключові слова: ґрунтово-географічні дослідження, Північно-Західне 

Причорномор'я, напрями ґрунтознавчих досліджень. 
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В диссертационной работе приведено теоретическое обобщение развития 

почвенно-географических исследований на территории Северо-Западного 

Причерноморья. Выделены природные, личностные и социально-политические 

предпосылки их развития, которые в значительной степени определяют характер и 

направленность исследований почвенного покрова. Проведен анализ эволюции 

научных взглядов на генезис почв, их свойства, классификацию, 

картографирование, методы исследования. 

На основании систематизации литературных источников предложена 

периодизация развития почвенно-географических исследований на территории 

Северо-Западного Причерноморья. Освещены основные научные достижения и 

направления исследований. Проведен детальный анализ научных исследований 

А. И. Гроссул-Толстого, А. А. Шмидта, В. В. Докучаева, А. Г. Набоких, 

Г. И. Танфильева, А. И. Пиотровского, И. Н. Гоголева, Г. И. Швебса и других 

ученых, определен их вклад в становление и развитие почвенно-географических 

исследований указанного региона. Выяснено значение научных школ и научно-

производственных учреждений в изучении почвенно-земельных ресурсов и 

определены направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: почвенно-географические исследования, Северо-Западное 

Причерноморье, направления почвенных исследований. 
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In the dissertation there is theoretical generalization of the soil and geographical 

research development in the North-West Black Sea region given. It was ascertained that 

existing works do not cover to the full extent the evolution of scientific views, theories and 

hypotheses about the genesis, geography, structure, soils properties and their efficient use, 

as well as that they are not arranged enough as to soil science research formation and 

development in the given region. 

There were natural, personal, social and political premises observed that largely 

determine nature and direction of scientific research. 

There was periodization of the soil and geographical research development in the 

North-West Black Sea region suggested and proved. The lack of references makes it 

impossible to recreate a holistic development of agriculture and study of the topsoil before 

the beginning of the XVIII century, but accumulated data allows to affirm that there is 

gradual accumulation of empirical knowledge about soil properties, especially their use in 

agriculture, methods of cultivation and so on. Intensive development of the North-West 

Black sea region started in XVIII century and caused the necessity of topsoil research. For 

the first time there were suggested soil genesis hypotheses that gave priority to the single 

causes of soil formation: biological connection with rocks (I. Hebenshtreyt, 

M. Lomonosov, M. Afonin, I. Komov, A. Bolotov, I. Gyuldenshtedt, M. Livanov), source 

rocks, climate (A. Hrossul-Tolstoy), relief and its connection with other nature 

components (O. Schmidt) etc. 

Equivalent and interdependent connection between single causes: climate, flora, soil 

formation rocks, relief of the territory and time, was proved by V. Dokuchaev. The 

scientist divided the region into districts and marked out the Norh-West part of the 

chernozem zone in Russia and the North coast of the Black Sea, that strongly differ in the 

chemical and mineralogical structure of soil and rocks, kind of flora, relief of the territory 

and climate conditions. As the result of the research factor and genetic soil classification 

was developed, and its base was soil genesis. Agreeing with the general soil spreading 

layout, suggested on the maps of  K. Veselovs'kiy (1851), A. Hrossul-Tolstoy (1856), 

F. Ruprekht (1864 r.), R. Vilson (1869 ) and V. Chaslavskiy (1879) V.  Dokuchayev made 

up the soils map of the chernozem zone of Russia European part. Output data was not only 

descriptive and statistic, but also data of analytical studies with the use of isohumus strips 

method. 

The role of Odesa «South»` school was examined in its soil research of the North-

West Black Sea region. Various studies of O. Nabokykh, G. Tanfilyev, O. Piotrovskohiy, 

G. Makhov assisted in formation of scientific schools of soil science. Scientists developed 

theoretical and methodological base of the topsoil study, suggested physical and 

geographical division into districts of the territory with zonal and intrazonal differences, 

carried out soils agrochemical inventory, made up non-uniformly scaled soils maps and 

established the first Soil museum. 

Scientific works of O. Sokolovskyy had essential meaning for the soils research 

development both of Ukraine as a whole and of the North-West Black sea region in 

particular. Under his guidance new areas of soil research were initiated, aimed at studying 

of properties and possibilities of halogen soil use in the South of Ukraine; new soils 
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classification was developed, that met the criteria of genesis, unity of soil formation and 

exhaustion. 

It was found out that boundary between separate topsoil research and purposeful 

intensive research on the governmental level was large studies (1957-1961).  

Wide development of irrigation in the second half of the XX century led to the chain 

of negative consequences that caused the necessity of deeper studies of the irrigation 

influence on the irrigated lands soil and reclamation situation. Work of the scientific and 

research institutions and organizations was analyzed as to agriculture ecological and 

reclamation problems in the area of irrigation systems, changes of soils physical and 

chemical characteristics under the influence of  years of irrigation, irrigation water quality, 

features of the certain crops cultivation and etc. 

The meaning of I. Gogolev research in the soil and reclamation area development 

was determined. Also there was made the analysis of the geochemical and landscape, soil 

and mapping, morphogenetic, soil and environmental trends and monitoring studies, 

conducted under the direction of Professor I. Gogolev, and soil and erosion direction, led 

by Professor G. Shvebs. 

The current stage is characterized by a weakening of experimental and expeditionary 

studies, due to the practical absence of state funding and low logistics. There were defined 

current areas of soils research, their scientific issues and key achievements of scientists in 

soil research since Ukraine has been independent. 

Keywords: soil and geographical research, the North-West Black Sea region, 

directions of soil science research. 


